
Piękny, promienny  
uśmiech dziecka 
Zadbaj o zdrowe ząbki mleczne!

Tam i z powrotem, tam i z powrotem
szczotkuję zęby z ochotą

Powierzchnie 
żujące (K)

Powierzchnie 
zewnętrzne (A)

Ruchem okrężnym od dziąsła w górę,
a potem w dół zęby szczotkuję

Powierzchnie 
wewnętrzne (I)

Wymiatam wszystkie resztki i okruchy!

Pielęgnacja zębów  
mlecznych

•  od pojawienia się pierwszego ząbka:  
myć zęby raz dziennie, wieczorem

•  po ukończeniu drugiego roku życia: 
myć zęby dwa razy dziennie wieczorem

•  od szóstego miesiąca: 
dwa razy do roku badania kontrolne u 
dentysty

• jeść dużo owoców i warzyw

• unikać potraw zawierających cukier

•  pić przede wszystkim wodę i gorzką 
herbatę

•  napoje pić z filiżanki lub kubeczka

•  używać pasty do zębów dla dzieci z 
zawartością fluorytu, a do gotowania soli 
fluoryzowanej

Adresy
•  Przychodnie dentystyczne w okolicy miejsca zamieszkania 

można znaleźć najszybciej w elektronicznej bazie danych 
Berlińskiej Izby Lekarzy Dentystów:  
www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche

•  Poradnictwo dentystyczne prowadzą rejonowe poradnie 
dentystyczne (ZÄD) w następujących dzielnicach:

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

•  Wszystkich informacji na temat zdrowych zębów udziela 
Krajowa Grupa Robocza ds. Zapobiegania Chorobom Zębów 
(LAG Berlin) Tel 36 40 66 00, www.lag-berlin.de

Przy życzliwym wsparciu: 
Bundesverband der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. (BZÖG)
Berlin School of Public Health an der Charité (BSPH)
Landesarbeitsgemeinschaft zur Verhütung von Zahnerkrankungen e. V. (LAG Berlin)
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www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/organisationseinheiten/gesundheit/zahn.html
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/gesundheit/zahnaerztlicher_dienst.html
www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/zaed/index.html
www.berlin.de/ba-lichtenberg/verwaltung/behoerdenwegweiser/bww03.02.html
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/gesundheit/gesund2.html
www.berlin.de/ba-mitte/org/gesundheitsamt/zaed.html
www.berlin.de/ba-neukoelln/org/gesundheitsamt/zahn-angebote.html
www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/gesundheit/zd.html
www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/zahnaerztlicher-dienst/
www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/sg/zahn.html
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/verwaltung/gesundheitsamt/zahnarzt.html
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/ges_fb4/za_index.html


Drodzy rodzice,
zdrowe ząbki mleczne waszego dziecka są ważne, 
ponieważ: 
• pozwalają dziecku rozdrabniać pokarm,
• pomagają mu przy rozwoju mowy, 
• rezerwują miejsce dla zębów stałych. 

Ząbki mleczne mają bardzo miękkie szkliwo i dlatego są 
szczególnie narażone na próchnicę. Osad nazębny składa 
się z bakterii, które gromadzą się na powierzchni ząbków. 
Bakterie te przetwarzają potrawy i napoje, zawierające 
cukier i węglowodany, w kwasy, niszczące szkliwo. Myjąc 
zęby usuwamy z nich resztki potraw oraz osad, a tym sa-
mym zapobiegamy próchnicy. 

Chore ząbki mleczne mogą bardzo boleć. Dlatego uczenie 
dziecka prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej jest bardzo 
ważne. Dzięki niej wasz maluch zachowa ne tylko zdrowe 
ząbki, ale również promienny uśmiech!

Mycie zębów

Gdy u dziecka pojawią się pierwsze ząbki mleczne rodzice 
powinni rozpocząć myć je dziecku raz dziennie - najlepiej 
wieczorem - pastą do zębów dla dzieci z dodatkiem fluo-
rytu.

Od drugiego roku życia należy myć dziecku ząbki dwa razy 
dziennie - rano i wieczorem - pastą do zębów dla dzieci z 
dodatkiem fluorytu.

Małym dzieciom ząbki myć muszą rodzice. Dzieci starsze, 
aż do wieku szkolnego, rodzice powinni przy myciu zębów 
nadzorować i „poprawiać“ szczotkowanie.

To sprawi, że mleczaki będą zdrowe!

Badania kontrolne u dentysty

Gdy dziecko skończy sześć miesięcy czas na wizyty  
kontrolne u dentysty dwa razy do roku, aby ewentualne 
uszkodzenia zębów zostały szybko rozpoznane i wyle-
czone.

Od niedawna u berlińskich dentystów otrzymać można 
specjalną „kartę zębów dziecka“ - Berliner Kinderzahn-
pass. Karta ta informuje rodziców, kiedy trzeba udać się 
z dzieckiem na badanie kontrolne.

Zdrowe odżywianie

Zatroszczcie się o to, aby wasze dziecko spożywało  
tylko zdrowe potrawy i napoje. 

•  Dla najmłodszych najlepszym pożywieniem jest  
mleko matki.

•  Dzieci starsze powinny jeść potrawy o niskiej 
zawartości cukru, dużo owoców i warzyw oraz chleb 
ziarnisty. 

•  Do ugaszenia pragnienia malucha preferujcie wodę 
pitną, wodę mineralną lub herbatę bez cukru.

•  Gdy tylko dziecko nauczy sie trzymać w rękach kube-
czek przestańcie dawać mu pić z butelki ze smocz-
kiem.

•  Fluoryt wzmacnia ząbki mleczne waszego dziecka. 

•  Do gotowania można używać soli fluoryzowanej.
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