
Сияеща и красива детска 
усмивка 
Здравите млечни зъби се 
нуждаят от грижи !

Насам-натам, чудно,
да миеш зъби не е трудно.

Дъвкателни 
повърхности (K)

Външни 
повърхности (A)

В кръг върти, върти,
от червено към бяло тръгни!

Вътрешни 
повърхности (I)

Извади трохите 
и ги изхвърли!

Съвети за здрави млечни 
зъби

•  от излизането на първия млечен зъб:  
веднъж дневно, вечер, да се мият 
зъбите

•  от втората годинка: 
два пъти дневно да се мият зъбите, 
сутрин и вечер

•  от шестия месец: 
два пъти в годината детето да се води 
на контролен преглед при зъболекар

•  да се ядат повече свежи плодове и 
зеленчуци

• да се ядат по-малко захарни изделия

•  да се пият предимно вода и 
неподсладен чай

•  напитките да се пият от чаша

•  да се използва детска паста за 
зъби, съдържаща флуорид или 
флуоридирана готварска сол

Адреси
•  Лекар в близост ще намерите най-лесно в базата данни 

на Камарата на зъболекарите в Берлин [Zahnärztekam-
mer Berlin]: www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche

•  Консултации по въпроси на денталната медицина ще 
получите в Зъболекарските служби по градските райони 
[Zahnärztlicher Dienst - ZÄD]:

 Charlottenburg-Wilmersdorf, Tel 9029-16233
 Friedrichshain-Kreuzberg, Tel 90298-8317
 Lichtenberg, Tel 90296-7614
 Marzahn-Hellersdorf, Tel 90293-3716
 Mitte, Tel 9018-45193 от 9018-33219
 Neukölln, Tel 684 085 97-31 от 684 085 97-32
 Pankow, Tel 90295-2875 
 Reinickendorf, Tel 90294-5173 от 90294-5174
 Spandau, Tel 90279-2617
 Steglitz-Zehlendorf, Tel 90299-3607
 Tempelhof-Schöneberg, Tel 90277-6520
 Treptow-Köpenick, Tel 90297-4005

•  Информация по всички въпроси свързани със 
зъбното здраве ще получите в Работното сдружение 
за предпазване от зъбни заболявания [LAG Berlin]  
Tel 36 40 66 00, www.lag-berlin.de
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Уважаеми родители,
здравите млечни зъби са важни за детето Ви: 
• за дъвченето на храна
• за развитието на говора
• за определяне на мястото на следващите зъби. 

Млечните зъби особено лесно могат да развият 
кариес, защото емайлът им е много мек. Зъбната 
плака се състои от бактерии, които се събират върху 
повърхността на зъбите. Тези бактерии превръщат 
хранителните продукти и напитките, съдържащи захар 
и въглехидрати в киселини, които увреждат зъбния 
емайл. Миенето на зъбите отстранява хранителните 
остатъци и зъбната плака и предотвратява 
образуването на кариес. 

Болни млечни зъби могат да предизвикат силни болки, 
затова е важно да обръщате внимание на добрата 
зъбна хигиена на детето си. Така то ще запази не само 
млечните си зъби здрави, но и сияещата си усмивка!

Миене на зъби

Още като се появят първите млечни зъби започнете 
да миете зъбите на детето си със съдържаща флуорид 
детска зъбна паста по един път на ден, най-добре 
вечер.

От втория рожден ден на детето зъбите да се мият 
по два пъти на ден – сутрин и вечер – със съдържаща 
флуорид детска зъбна паста. 

При по-малките деца трябва Вие да поемете миенето 
на зъбите, при по-големите и след започване на 
училищна възраст е необходимо да ги допочиствате.

Така млечните зъби ще се запазят здрави!

Контролен преглед от 
зъболекар

На възраст от около шест месеца трябва да 
започнете да водите детето си два пъти в годината 
на зъболекар. Той може да открие заболяванията на 
зъбите навреме и да ги лекува.

Отскоро зъболекарите раздават Берлинския детски 
зъбен паспорт. Паспортът ще Ви напомни, кога да 
отидете с детето си на зъболекар за контролен 
преглед.

Здравословно хранене

Обръщайте внимание на здравословното хранене и 
пиене на детето Ви. 

•  За най-малките най-добрата храна е майчиното 
мляко.

•  При по-големите деца се погрижете да приемат 
здравословна храна с ниско съдържание на 
захар, с много плодове, зеленчуци и зърнест хляб.

•  За утоляване на жаждата предпочитайте питейна 
и минерална вода или неподсладен чай.

•  Щом започне детето Ви да държи в ръка чаша, 
моля откажете се от шишето с бибероната.

•  Флуоридът помага за подсилването на млечните 
зъби на Вашите деца.

•  За готвене можете да използвате флуоридирана 
готварска сол.
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