
 

0–3 METŲ AMŽIAUS VAIKAI 

 

Rekomenduojama valyti ir masažuoti dantenas dar neišdygus dantims, kad 

pieniniams dantims dygti susiformuotų sveika, švari aplinka. Tik pasirodžius 

pirmajam dantukui būtina sudrėkintos marlės gabalėliu nuo jo valyti apnašas. 

Pirmaisiais gyvenimo metais nebūtina naudoti dantų šepetėlio, nebent taip patogiau 

tėvams. Vėliau, siekiant užtikrinti gerą burnos higieną, reikėtų tinkamai parinkti 

higienos priemones. Tokio amžiaus vaikai nepajėgūs gerai išsivalyti dantų. Žinoma, 

reikia skatinti juos mokytis elementarios burnos higienos, tačiau iki 6–7 metų jų 

dantis turi valyti tėvai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–6 METŲ AMŽIAUS VAIKAI 

 

Šio amžiaus  vaikams,  jei  jų  visi  dantys  sveiki,  rekomenduojama  valyti  dantis  su   

dantų pasta, kurioje yra 1000 ppm fluoridų. Jei vaikas turi ėduonies pažeistų dantų, 

taip pat neįgaliems ir turintiems bendros sveikatos problemų vaikams gydytojas  

odontologas gali skirti valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 1450 ppm fluoridų.  

Dantų pastos ant dantų šepetėlio turėtų būti žirnio dydžio. Išvalius dantis vaikas turi  

išspjauti dantų pastos likučius, burną išskalauti nedideliu kiekiu vandens. Vakare  

prieš miegą išvalius dantis nevalgyti ir negerti, išskyrus vandenį.  

 

 

VYRESNI NEI 6 METŲ VAIKAI 

 

Vyresniems nei šešerių metų vaikams, turintiems visus sveikus dantis, 

rekomenduojama valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 1000 ppm fluoridų. 

 

 

 

• Vaikams rekomenduojama naudoti šepetėlius minkštais šereliais. 

• Iki trejų metų amžiaus vaikams, kurių visi dantys yra sveiki, rekomenduojama 

valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 500 ppm fluoridų. 

• Dantų pasta reikia tik suvilgyti dantų šepetėlio šerelių galiukus. Išvalius dantis 

vaikas turėtų išspjauti dantų pastos likučius, neskalauti.  

 



Vaikams, turintiems nors vieną ėduonies pažeistą dantį, taip pat neįgaliems ir 

turintiems bendros sveikatos problemų vaikams gydytojas odontologas gali skirti 

valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 1450 ppm fluoridų. Dantų pastos kiekis ant 

dantų šepetėlio turi būti 1–2 cm.  

 

Nuo 6 iki 12 metų vietoj pieninių dantų dygsta nuolatiniai. Šis laikotarpis sutampa 

su amžiumi, kai vaikui rekomenduojama pradėti savarankiškai valyti dantis. Jie turi 

po truputį perimti atsakomybę už savo burnos sveikatą. Tačiau tėvų dalyvavimas ir 

kontrolė vis dar būtini. Tik užuot valę vaiko dantis, tėvai turi aktyviai stebėti, kaip 

jie tai daro patys.  

 

 

PIRMAS APSILANKYMAS PAS GYDYTOJĄ ODONTOLOGĄ 

 

Pirmas  apsilankymas  pas  gydytoją  odontologą  turėtų  būti  išdygus  pirmajam   

dančiui. Turint sveikatos problemų ar įvykus traumai galima atvykti ir anksčiau.  

Gydytojas  odontologas  apžiūri  kūdikio  burną,  pataria  žindymo  ir  bendros   

sveikatos  klausimais.  Pirmas  apsilankymas  –  tai  puiki  proga  vaikui  susipažinti   

su  gydytojo  odontologo  kabinetu,  jo  personalu,  ir  taip  išvengti  odontologinių   

procedūrų baimės. 

 

TRAUMOS 

 

Nuskilus danties vainiko daliai būtina paieškoti lūžusio fragmento, o radus jį įdėti į  

indelį su šaltu pienu, fiziologiniu tirpalu, kraštutiniu atveju vandeniu ir atsinešti pas  

gydytoją odontologą. Kuo anksčiau (per 24 val.) kreipsitės į specialistą,  tuo geriau 

bus pagydyta dantų trauma. 
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priežiūrą mokykloje. Pagal LR Odontologų rūmų informaciją. El. p. ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt , Tel.: 8 629 09 827. 

 

 
SVEIKAS SAULĖS MIESTAS 

mailto:ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt

