
 

 

Základní pravidla péče o dětský chrup 

 

Vážení rodiče, zde pár základních rad, na které se nás často ptáte:  

1) K 1. preventivní prohlídce se chodí  nejpozději v 1.roce.Optimálně v době kdy prořeže 1.zub. 

2) U dětí je vždy kontrola po ½ roce 

3) Zoubky čistíme ihned po prořezání  vždy 2x denně (po snídani a těsně přes spaním)  

4) Zoubky zpočátku čistíme bez pasty. Později dáváme zrnko rýže-to dítě ještě neumí vyplivnout .Když 
dítě umí vyplivnout dáváme zrnko hrášku.Pastu volíme dle toho jak chutná dítěti.Volíme dětské pasty 
s fluoridy nebo pasty řady apa nebo GC toothmouse  

5)Cca do školního věku čistí zásadně rodič.Cca do 10 let zuby zuby po dětech dočištujeme .Od 10  let 
po čištění zuby zkonrolujeme. Uvedené roky jsou značně variabilní-každé dítě je jinak manuálně 
zručné . 

8) Velmi důležitá je péče o mezizubní prostory! Jakmile se dva zuby dotýkají, čistíme nejmenším 
mezizubním kartáčkem ( denně ! ) ,pokud se tam bez obtíží vejde – v opačném případě nití. Bez 
vyčištění mezizubních prostor je vysoké riziko vzniků brzkých kazů  i přes dobrou techniku normálním 
kartáčkem . 

9) Velmi důležitá je strava dítěte. Vyvarujte se hlavně: časté konzumaci cukrovinek a sladkých 
nápojů.Rizikové je časté užití léků ve formě sirupů. Po večerním vyčistění zubů již nejíme a pijeme 
pouze vodu ! ( po ukončení kojení ) 

10) Z častého nočního kojení nevznikají kazy. Ty vzniknou pouze, pokud se poté ráno a večer zoubky  
adekvátně nevyčistí. 

12) Možný důvod ( vzácný ) vysoké kazivosti dítěte je žaludeční reflux – dítě nemusí vnímat. 

11) Dudlík by se měl odbourat nejpozději do 2 let věku dítěte.Jinak hrozí otevřený skus. 

13 ) Zubní kaz vytváří bakterie, které se nacházejí v plaku. Plak vzniká po špatně vyčištěných zubech. 
KAZ BEZ PLAKU NIKDY NEVZNIKNE. To znamená, že pokud kaz v dětském chrupu vznikne, je to vždy 
chyba rodičů (nikoliv babiček, školní družiny atd.).  

14)Doporučujeme instagram @Dentist_for_small  nebo market_k_dental_hygienist které se 
problematice dětských zubů věnují 

Vážení rodiče, budete-li mít jakoukoliv otázku, neváhejte se zeptat buď lékaře nebo hygienistky.  

 

 

 

 

 


