Základné informácie v starostlivosti o detský chrup

Starajme sa o detské zúbky alebo prečo sa
zuby kazia
Zodpovednosť za zdravie detských zubov leží na pleciach
rodičov. Ich úloha v prevencii spočíva na 3 dôležitých základných
pilieroch: rodičovskej dôslednej starostlivosti pri vytváraní správnych
návykov, dôkladnom čistení zubov a pravidelných prehliadkach u
zubného lekára a dentálnej hygieničky.
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Z čoho sa skladá zub
V priebehu života sa ľuďom jedenkrát vymenia zuby = chrup. 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.
Každý zub má tri časti:
• Korunku (A)
• Krčok (B)
• Koreň (C)
Sklovina (D) - je najtvrdšia zubná vrstva, ktorá pokrýva
povrch zubov, chráni ich a je najtvrdším tkanivom v ľudskom
tele
Zubovina (E) - je uložená pod sklovinou, má ľahko
žltú farbu, je pevná, ale nie je tak tvrdá ako sklovina
Zubná dreň (F) - obsahuje nervy a cievne zásobenie
zubov
Cement (G) - je tvrdý, drsný a pokrýva povrch
koreňa
Nervy (H) - prinášajú do mozgu signály bolesti, ak je
zub napadnutý zubným kazom
Cievy - zaisťujú výživu zubov a odstraňujú odpadové látky
Zubné lôžko (I) - zuby sú uložené v zubnom lôžku a s kosťou sú spojené drobnými
závesnými vláknami

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)

Chrup dospelého človeka sa skladá z 32 zubov a
zubov:
-

8 rezákov

-

4 očné zuby

-

8 premolárov

-

12 molárov

vyskytujú sa nasledovné typy

Prečo sa zuby kazia
Kaz je pomaly pokračujúci proces, ktorý sa začína na povrchu skloviny pod bakteriálnym
povlakom – povlakom a vedie postupne k odvápneniu
skloviny = demineralizácii.
Deti sú ohrozené zubným kazom omnoho viac ako
dospelí

Zubný kaz
Je ochorenie, ktoré sa vyznačuje úbytkom minerálnych látok z tvrdých
zubných tkanív. Sklovina a zubovina oslabená stratou minerálov sa
rozpadajú a vzniká kazivá dutina.
Následky neošetreného zubného kazu sú najčastejším dôvodom
k odstráneniu zubu. Zápal a bakteriálne infekcie v okolí koreňa
dočasného zubu môžu poškodiť vývoj stálych zubov. Včasné
a správne ošetrenie môže počet týchto komplikácií obmedziť, ale
nemôže ich vylúčiť. Vylúčiť ich môže len včasná a účinná prevencia.

Ako zabrániť vzniku zubného kazu

Prevencia zubného kazu je cielená:
•
•
•

na dobrú úroveň hygieny dutiny ústnej
na zdravú výživu s obmedzením cukrov v potrave
na posilnenie odolnosti zubného tkaniva fluoridmi

Hygiena dutiny ústnej
Základom ústnej hygieny je pravidelné odstraňovanie zubného povlaku, najčastejšie
mechanickými prostriedkami, t.j. čistenie zubov v rámci domácej starostlivosti o chrup. Ak má
byť táto činnosť úspešná, je nutné zachovať určité pravidlá:

1. vybrať vhodné pomôcky k čisteniu zubov (zubnú kefku,

zubnú niť, pastu, medzizubné kefky a pod.) Bežné používanie
ostatných mechanických prostriedkov k čisteniu medzizubných
priestorov, ako sú medzizubné kefky, pásky, špáradlá, deťom
mladšieho školského veku neodporučujeme.

2. Naučiť sa a používať účinnú metódu čistenia zubov.

Technika čistenia zubov
Systém- je postup čistenia, pri ktorom nevynechávame žiadnu plôšku zubov. 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
plôšiek je spomínané stieranie zubov od ďasna na zub.

Nezabudnúť KONTROLOVAŤ a DOČISŤOVAŤ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

3. Upevniť si návyk pravidelného čistenia zubov tak, aby sa stal prirodzenou
súčasťou každodennej osobnej hygieny
-

2 x denne (ráno a večer)
2-3 minúty (ale rozhodujúca je skôr technika)

Výživa a zubný kaz

Potraviny škodlivé z hľadiska vzniku zubného kazu

•
•
•
•
•
•

pekárenské výrobky (buchty, koláče, bábovky apod.)
cukrárenské výrobky (torty, rolády, perníky, šľahačka, zmrzlina apod.)
trvanlivé pečivo (sušienky, piškóty, oplátky, tatranky, kokosky apod.)
cukrovinky (čokoláda, čokoládové i nečokoládové bonbóny, lentilky, karamely, želé,
lízanky apod.)
cukrom sladené nápoje (ovocné šťavy a sirupy, ovocné limonády apod.)
potraviny obsahujúce škroby (hranolky a lupienky, langoše, hamburgery, párky v
rožku apod.)

Záleží hlavne na tom, kedy, akým spôsobom a ako často sa pre zuby škodlivé potraviny
konzumujú.

Potraviny zubom prospešné
Zubom prospešné sú hlave mliečne výrobky a mlieko ako zdroj vápniku, ďalej surové
ovocie a zelenina obsahujúca vitamíny A, C, a D pre zdravý vývoj zubov dôležité.
Existujú však také potraviny, ktoré zubom neškodí, ale môžeme ich označiť ako cukrovinky,
napr. žuvačky bez cukru.

Výživové odporúčania
•
•
•
•
•
•

•
•

výdatné raňajky, po ktorých nasleduje dôkladné vyčistenie zubov zubnou pastou s
fluoridom
vylúčiť konzumáciu sladkostí a sladkých nápojov v dopoludňajších hodinách
obmedziť frekvenciu konzumácii sladkostí medzi obedom a večerou na minimum,
sladkú potravinu či nápoj podať ako súčasť hlavného jedla
obmedziť popíjanie cukrom sladených nápojov a džúsu v priebehu dňa a nahradiť
ich vodou alebo nesladeným čajom
odporučiť po jedle žuvať žuvačky bez cukru, ktorá zvyšuje tvorbu slín. Zvyšky
potravy sa tak zriedi a sú rýchlejšie odstránené z úst

úplne vylúčiť konzumáciu sladkostí a sladených nápojov po večernom vyčistení
zubov
dôkladné čistenie zubov pastou s fluoridom, najlepšie pod dohľadom rodičov, by
malo byť zakončením dňa, po ktorom ide dieťa spať

Fluoridy a zubný kaz
Prítomnosť fluoridov v organizmu detí, ale i dospelých, zvyšuje odolnosť zubov proti
zubnému kazu.

Účinok fluoridov na zuby

•
•
•
•

zvyšujú odolnosť zubných plôšok (A) proti pôsobeniu kyselín
znižujú demineralizáciu - odvápnenie skloviny, úbytok minerálov, vápnikov a fosfátov
podporujú remineralizáciu (B) - spätný prívod minerálov, vápnikov a fosfátov do
skloviny
zabraňujú metabolizmu baktérií (C)

Zdroje fluoridov
•
•

•

Fluoridovaná pitná voda - fluoridy v rôznych koncentráciách obsahuje rada
minerálnych vôd
Fluoridové tablety - tablety sú na lekárenský predpis a dávkovanie určí lekár.

Fluoridácia kuchynskej soli - soľ obohatenou fluoridmi je
možné zakúpiť i u nás a v zásade ju môžeme pre prevenciu zubného kazu odporučiť.

•

Fluoridové gély aplikované
zubným lekárom a pre domácu starostlivosť- fluoridové gély sú určené pre
individuálnu potrebu deťom s vysokou kazivosťou zubov.

•

Fluoridové zubné pasty - najprístupnejšia forma prevencie zubného kazu.

Samotné čistenie zubov bez fluoridové zubní pasty nie je v prevencii zubného kazu tak účinné,
ako v spojení s fluoridovanou zubní pastou.

Pravidelné preventívne prehliadky
Pravidelné sledovanie zubného zdravia v polročných intervaloch je dôležité hlavne pre
včasné zistenie nežiaducich zmien nielen na zuboch (zubný kaz), ale i na ďasnách a včasné
zistenie ortodontických anomálií.

Existujú štyri typy zubného vyšetrenia:
•
•
•
•

komplexné zubné vyšetrenie, ktoré dieťa väčšinou podstúpi pri prvej návšteve
zubného lekára.
preventívna zubná prehliadka, robí sa každých šesť mesiacov u detí a dorastu vo veku
do 18 rokov, u dospelých osôb 1x za rok.
akútne vyšetrenie, ktoré sa týka špecifického problému, napr. náhla bolesť zubov.
špecifické vyšetrenie, napr. RTG či ortodontické, je odporučené zubným lekárom v
prípade potreby.

Prvú preventívnu prehliadku doporučujú zubní lekári už v období medzi
prvým a druhým rokom života dieťaťa, kedy ešte nejde o žiadne ošetrenie, ale o prvý
kontakt so zubným lekárom. Preventívna prehliadka detí bez ošetrení alebo jednoduché
preventívne ošetrenie (aplikácia fluoridového gélu, laku) a vhodný psychologický
prístup zubného lekára alebo dentálnej hygieničky sú dôležitou výchovnou súčasťou v
celom systému stomatologickej prevencie.
Informácie, vedomosti + vlastná aktivita = menej zubných problémov

Dentálna hygiena
Profesionálna starostlivosť o Vaše 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

Základné informácie k udržaniu orálneho zdravia:
•

Individuálna 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
Estetika
• Bielenie
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