
ласкаво просимо
у новий світ



Догляд за порожниною рота від 0 до 2 років                         

ПРОРІЗУВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗУБІВПРОРІЗУВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗУБІВ

Підвищене слиновиділення
Почервоніння і набряк ясен
Погіршення настрою та підвищення дратівливості
Порушення сну
Дитина постійно намагається засунути у рот пальці, 
кулачки або тверді предмети

Прорізування зубів відбувається у віці приблизно 
від 6 місяців до 2 років. Цей процес може бути 
болісним. Зазвичай у діток спостерігається:

Для контролю за прорізуванням зубів та запобігання неправильному 
формуванню зубного ряду важливо проконсультуватися з 
лікарем-стоматологом зразу ж після появи першого зуба у дитини та / або 
до її першого року.

ПОРАДИ ЩОДО ГІГІЄНИ ТА ХАРЧУВАННЯ

Для розвитку здорових молочних зубів дуже важливо проводити 
правильну гігієну порожнини рота якомога раніше, ще до появи 
перших зубів. Необхідно використовувати спеціальні засоби для 
догляду за яснами та зубами під час прорізування зубів, обов’язково 
з урахуванням особливостей дитини у цьому віці:

Дуже маленький ротик
Моторика рук ще нерозвинена – доглядати за ротовою
порожниною дитини мають дорослі
Продукти повинні бути з найменшою кількістю алергенів
Продукти мають бути без цукру

Видаліть наліт із поверхні ясен та язика вологим шматочком марлі або
силіконовим наперстком (щіточкою, що одягається на палець)
М’якими масажними рухами нанесіть заспокійливий гель на ясна, який ніжно
на них діє та допомагає зменшити дискомфорт від прорізування зубів

До прорізування зубів

Поява перших зубів у дитини
Чистіть зуби дитині, як тільки вони почали прорізуватися, щоб запобігти
початку карієсу та його наслідкам

Зубна щітка
Повинна підходити для дитячого ротика, а також для руки дорослого (діти
у цьому віці ще не мають потрібних навичок)
Для дітей з високим ризиком виникнення карієсу:
Може застосовуватися гель зі вмістом 1000 ppm іонів фтору (кількість:
завбільшки з рисове зерно) у стоматологічному кабінеті 

ГІГІЄНІЧНІ ЗАХОДИ

Уникайте або обмежуйте вживання продуктів, які містять цукор
Не вкладайте дитину спати з пляшечкою, яка містить будь-яку рідину,
крім води. Інакше вуглеводи будуть накопичуватися на поверхні зубів,
що може призвести до виникнення карієсу
Не занурюйте соску у солодкі речовини
Запобігайте перенесенню слини від батьків та інших дорослих до дітей:
не облизуйте дитячу соску, не дмухайте на дитячу їжу, щоб її охолодити



Ультра м’які високо- 
якісні щетинки Tynex®  
для ніжного очищен- 
ня дитячих ясен та 
перших зубів.

Короткі щетинки 
краще підходять для 
ротика дитини.

Кольорові щетинки: 
вказують на реко- 
мендовану кількість 
зубної пасти* (зав-  
більшки з рисинку). 

Для ніжного очищення ясен і перших зубів

Зубна  щітка
Усуває дискомфорт і захищає ясна під час

прорізування перших зубів у дитини

Гель-мазь  для  ясен

Невеликий зручний тюбик
для використання у будь-який час

БЕЗ  лактози    БЕЗ  глютену

Нейтральний смак

Кришка легко відкривається

30 мл

Силіконовий наперсток для дбайливого очищення 
дитячих ясен. Зроблений для пальця дорослої людини.

Округлий отвір для 
прив’язування шнур- 
ка, що полегшує 
контроль щітки під 
час використання.

СКЛАД
Екстракт ромашки

Пантенол (Провітамін B5)
Алантоїн

Гліциризинат калію
Ксиліт

Має заспокійливу дію: забезпечує
захист і догляд за яснами

Забезпечує захист і зміцнення ясен

Захищає слизову оболонку порожнини рота

Освіжає ротову порожнину, зменшує 
неприємні відчуття, що виникають під час 
прорізування зубів

ДІЯ
Вузька шийка для 
очищення усієї ро- 
тової порожнини без 
дискомфорту для 
дитини.

Виїмки протидіють 
ковзанню щітки.

Ергономічна ручка 
адаптована для руки 
дорослої людини.

*

закруглена головка 
для чищення усіх 
сторін зубів.

Дуже маленька

Для правильного вибору зубної пасти
відповідно до віку вашої дитинки, будь ласка,
зверніться до лікаря-стоматолога.



www.dentaid.com

      Відвідайте нас на:

тому що кожен вік вимагає
спеціального догляду

Змінюється
разом з вами для

здоров’я ротової порожнини
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