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 Zloženie zubov a ich funkcie

V ústach je slina, jazyk, sliznica, ktorá pokrýva všetko okrem zubov. Hneď po narodení, 

pri prvom otvorení úst sa v nich usídlia aj rozličné mikroorganizmy- baktérie, plesne a vírusy. 

Najlepším zdrojom pre ich rast a rozmnožovanie sú cukry, ktoré vo zvyškoch jedla na zuboch 

a medzi zubami.

Zuby sú potrebné na jedenie ale aj na rozprávanie a sú súčasťou ľudského výzoru. Mať 

pekné zuby znamená v prvom rade mať ich zdravé.

Z čoho sa zub skladá?

Povrch korunky zuby – 

sklovina- je tvorená podobne 

ako kosť z vápnika, fosforu, 

fluoridu a iných minerálov. Je 

najtvrdším orgánom v ľudskom 

tele, no nemá žiadne cievy, 

žiadnu výživu. A preto, ak 

dôjde k jej hlbšiemu 

poškodeniu, už sa nezahojí. Pod 

sklovinou je zubovina. Je 

mäkšia, sú v nej úzke kanáliky 

s nervovými vláknami. Vnútro 

korunky a koreňa zuba vypĺňa 

zubná dreň s cievami a nervami, 

ktoré sa spájajú cez otvor 

v koreni s celým oganizmom. 
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Druhy zubov a ich prerezávanie

V priebehu  života  sa  ľuďom jedenkrát  vymenia  zuby =  chrup. 

Zuby  sú  uložené  v čeľusti  a v sánke.  V jednej  polovici  čeľuste 

u dieťaťa je 5  zubov – 2 rezáky, 1 očný zub, 2 stoličky. Prvé rezáky 

sa začínajú prerezávať približne v šiestom mesiaci života. Sú to dolné stredné rezáky. Všetky 

detské zuby sa prerežú do konca druhého roka. Voláme ich mliečne zuby.  Spolu je ich 20- 

tvoria mliečny chrup. 

Mliečny chrup sa skladá z 20-tich zubov (dentes decidui): 

8 rezákov (dentes incisivi; I,II) 

4 očné zuby (dentes canini; III) 

8 stoličiek (dentes molares; IV,V)

V chrupe dospelého človeka sa vyskytujú nasledovné 

typy zubov: 

- 8 rezákov 

- 4 očné zuby 

- 8 premolárov 

- 12 molárov 

Keď dieťa rastie, rastie mu aj čeľusť  a sánka. Prejaví sa to tým, že sa začnú zväčšovať 

medzery medzi zubami. V šiestom roku sa za posledným mliečnym zubom začne prerezávať 

prvý stály zub – prvá stolička (molár). Voláme ho zub šiesteho roka – šestka. Ostatné stále 

zuby, ktoré mali svojich mliečnych predchodcov, ich postupne vytláčajú. Toto obdobie 

označujeme ako obdobie zmiešaného chrupu. Trvá približne do 13.-15. roku.  

V 12. roku sa prerezávajú druhé, v 18. roku tretie stoličky – zuby múdrosti. Ak majú 

málo miesta, robia pri prerezávaní veľké problémy. Kompletný stály chrup ma 32 zubov. 

V jednej polovici čeluste máme 2 rezáky, 1 očný zub, 2 črenové zuby 

a 3 stoličky 

Prvé dočasné zuby nazvané aj mliečne zuby sa vyvíjajú od 6 
mesiaca do 3 rokov. Majú dôležitú úlohu nielen pri žuvaní, pri tvorení 
slov, ale zohrávajú významnú úlohu vo vzhľade dieťaťa. 



Dočasné zuby ovplyvňujú vývoj čeľusti a sánky a samozrejme, že aj postavenie stálych 
zubov. Preto je potrebné sa o dočasné zuby dostatočne starať a zabraňovať ich 
predčasnej strate, inak môže dôjsť k závažným problémom v zubnom vývoji dieťaťa 
Zmiešaný chrup je kombinácia dočastných a stálych zubov v rôznom štádiu vyvoja. 
Toto obdobie začína okolo piateho až šiesteho roku prerezaním prvej stálej stoličky 
a pokračuje do 12 až 13 Stále zuby začínajú sa prerezávať okolo piateho až šiesteho 
roku dieťaťa. 

Ako prvý stály zub sa prerezáva prvá stála stolička, ato hneď za 
dočastnými stoličkami. Nazýva sa „šestka“, protože je šiesta 
v zubnom oblúku. Strata tohto zuba v období školského veku 
(jeho vytrhnutím, ptetože je značne poškodený kazom) je 
príčinou mnohých zubných 

                                      
Je dôležité sa starať o prvé prerezané zuby, či už o mliečne alebo trvalé
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Príčiny vzniku zubného kazu a o ich následky



Kazotvorné baktérie v ústach majú schopnosť skvasovať cukor z jedla a nápojov na 

kyselinu, a to už za dve minúty po jedle. A práve kyseliny sú nebezpečné pre zub. Rozleptávajú 

povrch zuba- sklovinu. Sklovina mäkne. 

Veľmi dôležitú úlohu v ústach majú sliny a v nich prítomné minerálne látky. V noci sa 

nám tvorí veľmi málo slín, asi 2 ml za jednu hodinu, pri jedení do 2 ml za jednu minútu. Väčšie 

množstvo slín odplavuje zo zubov zvyšky jedla a zrieďuje kyseliny, ktoré sa tvoria z cukrov 

ihneď po jedle. Čo znamená, že sliny znižujú koncentráciu tvoriacich sa kyselín, je to 

prirodzená obrana.

Ak sa niekomu tvorí menej slín, má zvýšený sklon ku kazom. Preto aj v noci, ak medzi 

zubami ostali zvyšky potravy a v ústach je málo slín, sa zuby kazia rýchlejšie. Preto platí, že 

najdôležitejšie je dokonalé vyčistenie zubov pred spaním.

Kedy kaz ešte nebolí?

Sklovina mäkne, uvoľňujú sa z nej minerálne látky. Ak sa to opakuje niekoľkokrát 

denne, približne 200 – 400 krát (do jedného roka), sklovina ostane zmäknutá, čo vidíme ako 

bielu -  kriedovú škvrnu. Ak teda raz denne zjeme, či vypijeme niečo s cukrom (sladený čaj, 

sladké pečivo, ale aj kečup) a ihneď si zuby nevyčistíme alebo ich neposilníme fluoridom, asi 

za jeden rok sa nám vytvorí na zube kaz. Začínajúci kaz nebolí, pretože v sklovine nie sú nervy. 

Ak si však po jedle odstránime zo zubov zvyšky, baktérie nemajú cukry, a tak nevzniknú 

kyseliny. Ak si zuby nevyčistíme, nevytvrdíme fluoridom, biela škvrna- zmäknutie sa 

prehlbuje.

Kedy kaz

 začína bolieť?



Diera zo skloviny sa prehlbuje do zuboviny. V zubovine sa prehlbuje rýchlo, pretože je 

oveľa mäkšia ako sklovina. Nachádzajú sa v nej aj nervové vlákna, a preto zub začína bolieť. 

Bolesti vznikajú, ak jeme alebo 

pijeme niečo sladké alebo 

studené. Trvajú krátko 

a ustupujú aj bez liekov proti 

bolesti. Vtedy je dôležité nechať 

si zub ošetriť čo v najskoršej 

dobe, pretože kaz v zubovine sa 

šíri veľmi rýchlo, jej štruktúra je 

omnoho mäkšia a tak baktérie majú jednoduchšiu možnosť preniknúť do hlbších vrstiev.

Kedy navštívime zubného lekára?

V prípade, že si zub nedáte ošetriť pri začínajúcich príznakoch, baktérie sa šíria rýchlo 

až k zubnej dreni. K nervom a cievam. To sa prejavuje silnou bolesťou po teplom nápoji či 

jedle a po zahryznutí, bolesti sú najmä večer a v noci. Ak ani toto nie je dôvod návštevy 

stomatológa, zub vám „odumrie“. Baktérie sa z „mŕtveho zuba“ dostávajú ďalej do organizmu, 

čo vedie k poškodzovaniu kĺbov, 

obličiek a srdca 
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Vhodné dentálne pomôcky.

Kazivosť zubov sa výrazne začala znižovať pravidelným používaním zubnej kefky 

s fluoridovou zubnou pastou. Na otázku aká je správna zubná kefka, je jednoznačná odpoveď: 

správna zubná kefka je tá, ktorá sa správne a pravidelne používa.



Zubná kefka nesmie poškodzovať zuby a ďasná. Preto je vhodnejšia zubná kefka 

s umelými vláknami. Prírodné vlákna používané v minulosti mali dutinky, v ktorých sa 

rozmnožovali baktérie. Vhodnejšie sú vlákna mäkké až stredne tvrdé, rovno zostrihnuté a husto 

osadené na malej hlavičke zubnej kefky. Čím je hlavička kefky väčšia, čím sú vlákna tvrdšie 

a redšie, tým menej stiera- čistí zubný povlak, tým viac poškodzuje povrch zuba a ďasno. Na 

tvare rúčky veľmi nezáleží. Výhodnejšia je ale rúčka hrubšia, pretože pevne sedí v ruke. 

Dôležitá je však dĺžka rúčky. Deti do šesť rokov by mali používať zubnú kefku s krátkou 

rúčkou. Po prerezaní prvej stálej stoličky, približne v šiestom roku, je vhodnejšie zaobstarať 

dieťaťu zubnú kefku s malou hlavičkou, ale s dlhšou rúčkou

 

Zubná pasta patrí medzi doplňujúci prostriedok ústnej hygieny.

Základné úlohy zubnej pasty:

- podporuje mechanické odstraňovanie plaku 

a zvyškov jedla, rôznych pigmentov

- obsahuje fluorid, ktorý spomaľuje vznik kazu 

a zároveň remineralizuje povrchové lézie zuba

odstraňujú látky, ktoré spomaľuje tvorbu plaku 

Zloženie zubnej pasty:

- čistiace látky- jemné alebo stredne hrubé čistiace častice,

- penivé látky- rozpúšťajú špinu, tuky,

- chuťové látky- majú mierne dezinfekčný a čistiaci účinok,

- fluoridy- vytvrdzujú sklovinu, čím zvyšujú jej odolnosť voči kyselinám, podľa obsahu 

sa rozdeľujú na zubné pasty pre deti- s nižším množstvom fluoridov a zubné pasty pre 

dospelých 

Fluoridy sú najčastejšou aktívnou látkou v zubnej paste, ich úlohou je zvýšiť odolnosť 

skloviny, remineralizovať sklovinu a majú antimikrobiálny účinok. Množstvo fluoridu v zubnej 

paste je priemerne 1000 – 1500 ppm pre dospelých a 250 – 400 ppm pre deti. Aktívny účinok 

fluóru je vo väzbe na iný prvok. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme ako fluorid sodný (NaF), 

fluorid cínatý (SnF2), sódiumfluorid + calcium, aminfluorid 

Pasty podľa zloženia môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:



- fluoridové:  majú nižší (detské zubné pasty), alebo vyšší obsah fluoridov, ktoré sú 

vhodné pre denné čistenie zubov,

- bez fluoridu:  sú vhodné pre ľudí, ktorí majú alergiu na fluoridy.

Podľa abrazivity čiže drsnosti (RDA) môžeme pasty rozdeliť na:

- silne abrazívne: (napr. pre fajčiarov), bieliace pasty- sú vhodné len na krátkodobé 

používanie pre ľudí s nepoškodenou sklovinou, 

- stredne abrazívne: vhodné pre denné užívanie,

- jemné, senzitívne pasty:  vhodné pre tých, ktorí majú citlivé krčky, poškodený povrch 

skloviny, obnažené korene zubov, na korunky, mostíky 
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Správnej technika čistenia chrupu a následné dočisťovanie detského chrupu

Aby zuby a ďasná boli dokonale čisté, musí sa dodržiavať určitý systém a zvládnuť 

technika vhodná pre detský chrup. Zubnou kefkou čistíme žuvacie plôšky, vonkajšie lícne 

a vnútorné- jazykové plochy zubov. Na žuvacích plochách sú hlbšie ryhy a jamky, preto kefkou 

viac do nich pritlačíme a šúchame smerom dnu a von z úst minimálne päťkrát na dvoch zuboch. 

Vonkajšie- lícne a vnútorné- jazykové plochy stierame smerom od ďasna cez celú plochu zuba. 



Nesprávne sú vodorovné a krúživé pohyby. Tieto 

pohyby spôsobujú poškodenie okraja ďasna a krčkov 

zubov- ustúpené ďasno, citlivé krčky (najmä ak sa 

používa tvrdá kefka). Dôležité je naučiť sa aj správny 

systém čistenia. Je to postup, pri ktorom 

nevynechávame pri čistení žiaden zub, žiadnu plochu 

zuba. Napríklad začíname čistenie zubov vpravo hore, 

postupujeme vľavo hore, následne vpravo dole a konečné čistenie je poslednom zube vľavo 

dole.

Systém- je postup čistenia, pri ktorom nevynechávame žiadnu plôšku zuby. Zuby nečistíme tu 

a tam, ale postupne, zub za zubom, plochu za plochou.

Technika- je spôsob, ako prikladáme vlákna k povrchu zuba pri čistení. Pre deti do 12 rokov sú 

pri čistení najdôležitejšie žuvacie plochy zubov. Tam vzniká najskôr zubný kaz.

Od 12 rokov je nutné začať s čistením priestorov medzi zubami. Na bočných plochách 

zubov sa tvorí kaz a tu začína aj zápal ďasna. Samozrejme, že kaz vzniká aj na bočných 

plochách zubov u detí do 12 rokov, ale 

malé dieťa ešte neovláda čistenie 

zubou zubnou niťou alebo 

medzizubnou kefkou. Najlepšia 

technika pre deti do 12 rokov po 

vyčistení žuvacích plošiek je 

spomínané stieranie zubov od ďasna na 

zub. Pre každého by mala byť technika čistenia individuálna. Závisí to od postavenia zubov, ich 

tvaru, šírky priestorov medzi zubami.

Čas- zuby a ďasná čistíme tak dlho, aby sme dostatočne odstránili všetky povlaky a zuby 

zafluoridovali.

Tak ako každý krém nie je vhodný pre každú pleť, tak aj starostlivosť o zuby má byť 

individuálna. Individuálny je aj výber vhodnej kefky. Aj tu platí, že nie všetko univerzálne je 

vhodné pre každého. Danej problematike sa budeme venovať v ďalšom edukačnom procese 

Následné dočisťovanie 

          Väčšina  detí má až v školskom veku dostatočné motorické schopnosti, aby si dokázali 



vyčistiť každý zub zo všetkých strán. Aj keď je 

teda vaše dieťa už veľmi samostatné, nezabúdajte 

na následné dočisťovanie! Najjednoduchšie je 

postupovať nasledovne:

Postavte sa za dieťa a oprite si jeho 

hlavičku o ľavé predlaktie (u ľavákov o pravé). 

  Malé deti pri tom môžete posadiť na kolená. 

 Následne mu pevne chyťte hlavičku, pričom ho dlaňou uchopíte za bradu. Dávajte 

pritom pozor, aby ste mu príliš neotvárali ústa. 

 Najskôr čistite obtiažne oblasti, potom tie ľahké. Začnite vnútornou stranou zadných 

zubov, pokračujte na ich vonkajšej strane, potom prejdite na oblasť predných zubov a nakoniec 

vyčistite žuvacie plochy.

 Po stranách a v prednej časti pritom opisujte drobné krúžky, bez toho, aby ste vyvíjali 

príliš silný tlak a prechádzajte  jemne sem a tam po žuvacích plochách. Dieťaťu pritom 

vysvetľujte, čo práve robíte a prečo je to dobré. 

Posledným krokom je kontrola. Vezmite si špáradlo, ktorým jemne prejdite po plochách 

zubov a skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú zvyšky plaku. Ak sa plak nechádza na 

špáradle, je nutné proces čistenia zopakovať. Tento spôsob kontroly odporúčam robiť aj 

u starších detí, ako prevenciu vzniku zubného kazu. 

Jedna samozrejmosť pre celú rodinu

             Buďte  dobrým príkladom a ukážte svojmu dieťaťu, že pravidelné čistenie zubov je 

úplne normálne. Pokiaľ si už starší súrodenci čistia zuby sami, menšie deti ich radi 

napodobňujú. Pokiaľ si vaše dieťa čistí zuby trikrát denne, dosiahli ste cieľ. Dôležité však 

pritom je brať veci s nadhľadom. Čistenie zubov sa nesmie stať kŕčovitou záležitosťou. 
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Fluoridácia v detskom veku.

Tak ako pre celkové zdravie sú dôležité vitamíny, tak pre zdravé zuby je dôležitý fluór. 

Fluór sa viaže na nejakú látku, a preto správne sa hovorí fluorid. Fluorid tvorí stenu zuba. Ak 

v nej chýba, zub je málo odolný voči kyselinám, ktoré vznikajú po jedle. Pri začínajúcom kaze 

sa fluór, ak je v ústach prítomný, zabuduje do zmäknutej skloviny a vytvrdí ju. Ak je v sklovine 

dostatok fluóru, musí kyselina pôsobiť oveľa dlhšie, aby ju poškodila. To v bežnom živote 



znamená, že ak máme dostatočne zafluoridované zuby, môžeme jesť viac sladkostí, piť sladké 

a kyslé nápoje bez toho aby sme si zuby poškodili. Denná spotreba fluóru je 1 miligram.

V dennom živote prijímame fluór v nápojoch- v čaji, 

v minerálkach, v jedlách solených fluoridovanou soľou, 

v rybách. Na zuby sa nám dostane z fluoridovanej zubnej 

pasty.

Veľký význam má vytvrdenie zuba zvnútra. Ale to sa dá 

len počas jeho vývoja. Aby sa vytvrdzovala stena stálych 

zubov, najmä u detí s vyšším rizikom kazu, odporúča sa fluoridácia pomocou fluoridových 

tabliet od šiesteho mesiaca do 12. Až 15. Roku života dieťaťa. Fluoridové tablety sú 

odporúčané všetkým deťom, u ktorých sa zistí zvýšené riziko vzniku kazu!

Účinky fluóru na zuby:

- má bakteriostatický účinok proti streptokokom a iným mikroorganizmom produkujúcim 

kyseliny v dutine ústnej, redukuje vznik zubného kazu,

- znižuje možnosť odvápnenia skloviny vytvrdením vrstvy fluoridu vápenatého, ktorý je 

zásobníkom fluóru, spomaľuje demineralizáciu,

- napomáha procesu remineralizácie skloviny,

- obmedzuje tvorbu plaku znižovaním metabolizmi baktérií, čím bráni rozkladu cukrov 

Správne dávkovanie fluoridov:

- od 6. mesiaca do 2. roku života- 0,25 mg fluoridu na deň (1 tableta NaF, Fluorik)

- od 2. Roka do 3. Roka- 0,50 mg fluoridu na deň (2 tablety)

- od 3. Roka do 4. Roka- 0,75 mg fluoridu na deň (3 tablety)

- od 4. Roka do 15. Roka- 1 mg fluoridu na deň (4 tablety).

-

Ak teda dávame dieťaťu fluoridové tablety- Natrium fluoratum alebo Fluorik, tak denná 

dávka do druhých narodenín je jedna tableta na deň, do tretích narodenín dve tablety na deň, do 

štvrtých narodenín tri tablety na deň, od štvrtých do pätnástych narodenín štyri tablety denne. 

Ak máme preparáty s inou dávkou fluoridu, musíme ho prepočítať podľa tabuľky. Tablety treba 

pomaly rozpúšťať v ústach. Nikdy sa nesmú zapíjať mliekom (fluór sa vyzráža s vápnikom). 

Malým deťom ich rozpúšťame v lyžičke vody.



Do šiesteho roku života odporúčame deťom čistiť zuby detskou zubnou pastou, pretože 

deti často zubnú pastu prehĺtajú. Po šiestom roku môžu začať používať aj zubnú pastu pre 

dospelých. Raz v týždni, napríklad každú nedeľu večer po bežnom vyčistení, je vhodné 

zuby ešte zafluoridovať fluoridovým gélom (napr. Elmex geleé). Obsahuje vyššiu 

koncentráciu fluoridu, čím sa hoja začínajúce kazy a vytvrdzuje sa zmäknutá sklovina. 

Vhodným doplnkom fluoridácie sú ústne vody. Sú určené hlavne pre ľudí s citlivými 

krčkami, s oslabenou sklovinou, pre tých, ktorí jedia a pijú kyslé. Ústna voda je dobrou 

pomôckou, pretože ak si zuby nemôžeme vyčistiť, aspoň si ich vypláchneme. 

Veľký efekt má jedlo solené fluoridovanou soľou (Maruška). Súčasne s požívaním 

polievky, šalátov, chleba a všetkého, čo je solené touto soľou, sa dostáva fluorid do 

skloviny a vytvrdzuje ju 

Odporúčané informácie pre rodičov a vychovávateľov

Správna výživa a jej vplyv na kazivosť zubov

Aká je správna výživa? Správne by bolo, keby každý mohol jesť to, čo mu chutí.

Ale vieme, že to nie je možné pre zdravie. V správnej výžive platí „Všetko s mierou“. Tak by 

sme  nemali  problémy  s nadváhou,  pri  alkohole  s pečeňou,  pri  fajčení  s pľúcami.  A pri 

sladkostiach so zubami. Ale keď niekto ich má tak rád! Čo potom? Tu platí:

Je to možné, ale...

To  „ale“  znamená  pripraviť-  vyzbrojiť  zuby  fluoridmi  proti  kyselinám,  ktoré  sa 

z cukrov tvoria už po dvoch minútach po ich zjedení. A cukry sú skoro všade. Vhodnejšie je 

zjesť sladkosti naraz, nie vyťahovať niečo z vrecka celý deň. Čo na raňajky? Ak raňajkujeme 



bežné pečivo alebo pečivo s maslom, šunou, džemom, medom, pijeme čaj, kakao, džús, kávu, 

mlieko, môžeme jesť sladkostí koľko chceme, ak si idneď po raňajkách zuby vyčistíme zubnou 

pastou s fluórom a zubnou kefkou. Na desiatu je vhodný chlieb so salámou, šunkou, syrom, 

vajíčkom, zelenina, ovocie. Na pitie je najvhodnejšie minerálna alebo obyčajná voda. 

Nie  je  vhodné jesť  na desiatu  banán,  medovník,  čokoládové  keksy,  sladené  pečivo, 

limonády. Toto všetko áno, ak si po desiate vyčistíme zuby. Každé ovocie obsahuje aj cukry. 

Ale čím je ovocie šťavnatejšie, tým menej škodí.  Tým, že obsahuje veľa vody, okamžite zriedi 

tvoriace sa kyseliny.

Tu platí: čím je ovocie lepivejšie, čím má menej vody, tým viac škodí zubom.

Taký je napríklad banán, sušené ovocie- ďatle, figy, slivky. Pôsobia rovnako ako med. 

Ale aj jablko, ktorého zvyšky ostanú medzi zubami, rozleptáva sklovinu. Dnes už neplatí, že 

jablko je prírodná zubná kefka.  Oveľa efektívnejšie  je surová zelenina.  Na večeru môžeme 

zjesť, čo chceme, ak so po nej dôkladne vyčistíme zuby. Kto konzumuje veľa ovocia, mal by si 

zuby intenzívnejšie fluoridovať a po zjedení vypláchnuť ústa vodou. 

Sladkosti

Pre mnohých  z nás  platí  „Zakázané  ovocie  najviac  chutí“  .  Vieme,  že  cukry škodia 

naším  zubom,  lebo  kazotvorné  baktérie  z nich  tvoria  kyseliny,  ktoré  sú  príčinou  vzniku 

zubného kazu. Preto jestvuje vhodnejšie alternatíva a tou sú  takzvané náhradné cukry, ktoré 

neškodia ľudom s cukrovkou,, nepriberá sa z nich a ani sa od nich nekazia zuby. Sú sladké, ale 

kazotvorné baktérie ich nevedia zmeniť na kyseliny. 

Takéto  sladkosti  sú označené  ochranou značkou Bez cukru (Zuckerfrei,  sugar  free), 

našim zubom neškodia. Ak však nevieme odolať bežným sladkostiam sladeným nápojom, tak 

dodržme zásady- zjedzme a vypime ich rýchlo. Ak cmúľame cukríky, maškrtíme čokoládu po 

drobných  kúskoch,  popíjame  sladené  nápoje  celý  večer,  naše  zuby  sú  doslova  „namočené 

v kyseline“. Preto je potrebné kyseliny zriediť vypláchnutím čistou vodou.

Nevhodné potraviny pre dieťa
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Práca dentálnej hygieničky v stomatologickej ambulancii

Dentálna hygienička poskytuje profesionálnu starostlivosť o zuby a ďasná. Služby v rámci 
prevencie a liečby chorôb tvrdých a mäkkých tkanív v ústnej dutine detí a dospelých: 

• Odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom

• Odstraňovanie mäkkých a tvrdých povlakov

• Odstraňovanie pigmentácií z povrchov zubov



• Ošetrenie citlivých krčkov

• Lokálna fluoridácia

• Bielenie

Poskytuje základné informácie k udržaniu orálneho zdravia:

• Idividuálna ústna hygiena s nácvikom čistenia medzizubných priestorov a zubov

• Prevencia kazu a zápalu

• Ďasná bez krvácania a dych bez zápachu

• Správna výživa a fluoridácia

• Tehotné ženy a zdravá ústna dutina dieťaťa

• Čeľustno - ortopedická liečba ústnej dutiny

Detský chrup je potrebné kontrolovať v pravidelných intervaloch a to minimálne 2 krát 

ročne. Daná kontrola slúži na predchádzanie vzniku zubnému kazu a pozostáva aj z 

fluoridového ošetrenia zubov, ktoré chráni pred vznikom zubného kazu. Je dôležité 

nenavštevovať stomatologickú ambulancie iba v prípade bolesti, lebo iba tak si dieťa samé 

vytvára strach z ďalšieho ošetrenia. Každej bolesti treba predchádzať iba tak vybudujem 

v dieťati kladný vzťah k ošetreniu, vyšetreniu ale aj k samostatnej orálnej hygiene.
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