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Mos e vendosni fëmijën
në krevat me shishe me
lëngje të sheqerosura

Qumështi, lëngjet e frutave dhe pijet freskuese
(Kola,pepsi etj) kanë të gjitha sheqer. Nëse keto pije
qëndrojnë në gojën e fëmijës për një kohë të gjatë,do
të sjellin prishje të dhëmbëve.
Dhëmbët e prishur shkaktojnë dhimbje për fëmijën
tuaj.

Cila është një nga gjërat më të rëndësishme
që mund të bëni për të shmangur prishjet
e dhëmbëve tek fëmija juaj?
Shmangni përdorimin
e shishes me biberon
me lëngje gjatë natës
tek fëmija juaj. Nëse e
përdorni shishën më
bibëron,mbushëni atë
vetëm me ujë.
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Dërgojeni fëmijën
tek dentisti

Fëmija juaj duhet të ketë vizitën e tij të parë tek
dentisti në moshën një vjeçare.
Gjatë kësaj vizite dentisti do të:
 Kontrollojë dhëmbët e fëmijës

SHOQATA DENTARE SHQIPTARE

 Të ju tregojë mënyrën më të mirë
për të larë dhëmbët
 Të ju flasë për një dietë të shëndetshme
dhe me fluor që të realizohet shëndeti
më i mirë i gojës

Një gojë
e shëndetëshme
për bebin tuaj

Disa gjëra të tjera
që mund të bëni:
 Midis vakteve mos i
jepni fëmijës tuaj lëngje
të sheqerosura ose
ëmbëlsira
 Mësojeni fëmijën tuaj
të përdori gotën rreth
moshës 1 vjeçare
 Nësë fëmija juaj përdor
biberon, mos e lyeni me
sheqer apo mjaltë

www.shdsh.org

Dhëmbët e përhershëm dhe të përkohshëm janë të rëndësishëm. Fëmijët kanë
nevojë për dhëmbë të shëndetshëm të
cilët i ndihmojnë ato të ushqehen dhë të
flasin në mënyrë të rregullt. Dhëmbët e
qumështit ruajnë hapësirat për dhëmbët
e përhershëm. Kjo broshurë mund të ju
ndihmojë të mbani një gojë të shëndetshme për fëmjën tuaj.
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Kontrollo dhe pastro
dhëmbët e fëmijës tuaj

KONTROLLO dhëmbët e fëmijës
Dhëmbët e shëndetshëm duhet të jenë të gjithë në një
ngjyrë. Nëse shihni njolla në sipërfaqet e dhëmbëve
shoqërojeni fëmijën tek dentisti.

PASTRO dhëmbët e fëmijës
Pastroni dhëmbët e sapodalë me një garze të butë e të
pastër. Pastroni dhëmbët të paktën një herë në ditë,
sidomos përpara periudhës së gjumit.

Mbroni dhëmbët
e fëmijës tuaj me fluor

 Zgjidh ushqime me pak sheqer

Fluori mbron dhëmbët nga kariesi, madje mund të
parandalojë kariesin fillestar.
Në ujin e pijshëm të vendit tonë fluori gjendet në sasi
minimale.
Pyeteni dentistin dhe mjekun tuaj për lloje të tjera të
fluorizimit të dhëmbëve ( psh. llak, xheli) që të ruani
dhëmbët sa më të shëndetshëm.
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Ushqeni fëmijën tuaj me
ushqim të shëndetshëm

 Ushqeheni fëmijën me fruta dhe zarzavate ndërmjet
vakteve
 Përdorni biskotat dhe ëmbëlsirat me raste

Rreth moshës 2 vjeçare (ose më shpejt, nëse dentisti
juaj jua sugjeron) duhet të filloni të përdorni pastë të
fluorizuar në furçën e dhëmbëve të fëmijës tuaj. Sasia e
pastës duhet të jetë sa një kokërr bizele.

Fëmijët e vegjël nuk mund ti pastrojnë vetë dhëmbët
deri rreth moshës 7 ose 8 vjeç dhe duhet ti ndihmoni
ata. Në fillim fillojeni ju dhe pastaj lëreni fëmijën që ta
mbarojë, duke e kontrolluar.

