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Догляд за зубами вашої дитини 

До появи зубів, протирайте ясна 

вашої дитини чистою вологою 

тканиною не рідше одного разу на 

день. 

Як тільки з'явиться перший зуб, 

чистіть зуби вашої дитини 2 рази на 

день. Використовуйте невелику 

кількість зубної пасти з фтором 

(розміром приблизно з рисове 

зернятко). 

Навчіть свою дитину користуватися 

чашкою для пиття, коли вона досить 

подорослішає, щоб сидіти під час їжі 

та перекусів (у віці від 6 до 12 місяців). 

Намагайтеся відучити свою дитину 

від пляшечки, коли їй виповниться 12 

місяців. 

Регулярно відвідуйте стоматолога з 

дитиною, до досягнення нею 

однорічного віку. 

Стоматологічна програма 
Громадська охорона здоров'я 

Абботсфорд 604-864-3400

Агассіс 604-793-7160

Бернабі 604-918-7605

Чіллівак 604-702-4900

Хоуп 604-860-7630

Дельта 

Ньютон 

Уайт-Рок 

604-507-5400

Ленглі 

Олдергроув 

Кловердейл 

Флітвуд 

604-539-2900

Мейпл-Рідж 

Пітт Медоуз 
604-476-7000

Місія 604-814-5500

Північний Суррей 

Гілфорд 

604-587-7900

604-587-4750

Три міста 

Нью-Вестмінстер 

604-949-7200

604-777-6740

Молочні Зуби 

Важливі 
Baby Teeth are important 
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Молочні зуби важливі більше… 

Стоматологічна програма Fraser 
Health 

Гігієністи-стоматологи громадської 

охорони здоров'я можуть оцінити 

ризик розвитку карієсу у вашої 

дитини.  

Фтористий лак може бути 

запропонований дітям у віці до 3 років, 

які не отримують регулярного 

стоматологічного догляду. Ця послуга 

безкоштовна.  

Нанесення фтористого лаку на зуби-це 

швидкий, простий і безпечний спосіб 

запобігти карієсу.  

Коли у вашої дитини з'являться 
зуби? 

Ця таблиця є орієнтиром. Молочні 

зуби зазвичай з'являються приблизно в 

цей час і в цьому порядку, але у кожної 

дитини індивідуально. 

Для отримання додаткової інформації 

відвідайте: 

 Веб-сайт Fraser Health Best

Beginnings

www.fraserhealth.ca.

Знайдіть "прорізування

зубів" або "догляд за зубами".

 "Чищення зубів для дітей трьох років

і молодше" (від Vancouver

Coastal Health) на YouTube.

Корисні поради щодо запобігання 
карієсу 

Ви самі вибираєте, що і коли їсть і 

п'є ваша дитина. Робіть 3 прийоми 

їжі та 2-3 запланованих перекусу на 

день. 

Посадіть дитину за стіл під час їжі та 

перекусів. Важливо якомога раніше 

почати правильно харчуватися і пити. 

Не дозволяйте дітям пити або 

перекушувати між прийомами їжі та 

запланованими перекусами, а також 

під час сну. Навіть розбавлене 

молоко, молочні суміші та соки 

містять цукор, який може привести 

до карієсу. 

Не користуйтеся загальними зубними 

щітками, чашками або столовими 

приборами. Не кладіть пустушку 

дитини в рот. Саме так мікроби, що 

викликають карієс, можуть 

передаватися один до одного. 

Слідкуйте за здоров'ям своїх зубів і 

ясен. Зі здорового рота дорослих 

передається менше мікробів дітям. 
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