ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΣΝΑΚ

για να προλάβετε τις επιθέσεις PLAQUE
της πλάκας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟ
SUGAR

ACID

Γιατί είναι σηµαντική:

. Ο οδοντίατρος είναι ο σύµµαχος του
Γιατί είναι σηµαντικό:

.
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Όλοι µας έχουµε βακτήρια της πλάκας στο στόµα µας.
Τα βακτήρια αυτά διασπούν τα σάκχαρα από τις τροφές και παράγεται
ένα οξύ που διαρκεί 20 λεπτά, κι επιτίθεται στα δόντια και τα κάνει
ευάλωτα στην τερηδόνα.

. Κάθε φορά που το παιδί σας τρώει κάτι, το οξύ που παράγεται από τα

µικρόβια, διαλύει τα δόντια! Γι’ αυτό θα πρέπει το παιδί να µην τρώει
πολλές φορές µέσα στην ηµέρα σνακ πλούσια σε σάκχαρα και σνακ που
κολλάνε στα δόντια, και να µην «µασουλάει» διάφορα σνακ όλη τη µέρα.

παιδιού σας για καλή στοµατική υγεία.
Στις τακτικές επισκέψεις, ελέγχει τα δόντια και
τα ούλα του παιδιού για να βοηθήσει στην
πρόληψη οδοντιατρικών προβληµάτων.

. Κατά τον έλεγχο, ο οδοντίατρος µπορεί:

- Να καθαρίσει και ασπρίσει τα δόντια
- Να κάνει τοπική φθορίωση
- Να κάνει ακτινογραφία
- Να καθαρίσει τα δόντια µε νήµα
- Να απαντήσει σε όποιες ερωτήσεις µπορεί να έχετε εσείς ή το παιδί σας

. Ο οδοντίατρος µπορεί επίσης να τοποθετήσει καλύψεις οπών και
σχισµών στα µόνιµα δόντια.

Συµβουλές από τον «Φρουρό των ∆οντιών»

• Μετατρέψτε τις επισκέψεις στον οδοντίατρο σε διασκέδαση για το

Κατανάλωση σνακ µία φορά:
5 καραµέλες καταναλώνονται 1 φορά = ΜΙΑ επίθεση
της πλάκας / 20 λεπτά επίθεσης

+

+

+

+

παιδί σας. Για παράδειγµα καθιερώστε µια «παράδοση» µετά από
κάθε έλεγχο όπως µία βόλτα ή αγορά ενός βιβλίου.

ΓΙΑ ΕΝΑ
ΛΑΜΠΕΡΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ
Μάθετε τι είναι
σηµαντικό...
Και Αναλάβετε
∆ράση Μαζί!

• Θυµηθείτε: εσείς αποτελείτε πρότυπο µίµησης όσον αφορά στον

φόβο επίσκεψης στον οδοντίατρο. Πείτε στο παιδί σας πόσο υγιή,
καθαρά, γυαλιστερά θα δείχνουν τα δόντια του µετά την επίσκεψη!

Κατανάλωση σνακ πολλές φορές:
5 καραµέλες καταναλώνονται σε 5 διαφορετικές χρονικές στιγµές
= ΠΕΝΤΕ επιθέσεις της πλάκας / 100 λεπτά επίθεσης

Συµβουλές από
τον «Φρουρό των ∆οντιών»

• Βοηθήστε το παιδί σας να επιλέξει

θρεπτικά σνακ όπως φρέσκα
λαχανικά, φρούτα, τυρί και γιαούρτι.
Αυτές είναι καλύτερες επιλογές
για υγιή δόντια και υγιές σώµα.
Κάντε µια οικογενειακή «γευσιγνωσία»
για να δείτε ποιά φρούτα και
λαχανικά προτιµάει το παιδί σας!

• Ρυθµίστε ένα χρονόµετρο για 20
λεπτά για να δείξετε την επίθεση
των οξέων της πλάκας µετά την
κατανάλωση σνακ που είναι
κολλώδη και πλούσια σε σάκχαρα.
Βάλτε στοίχηµα µε το παιδί σας να
προλάβει να βουρτσίσει τα δόντια
του πριν τελειώσει το χρονικό διάστηµα
των 20 λεπτών.

Η καλή στοµατική υγεία
είναι σηµαντική για
τη γενική υγεία του
παιδιού σας.

Ως γονιός, µπορείτε να συµβάλλετε στην εδραίωση
καλών συνηθειών από µικρή ηλικία και να
αποτελέσετε επίσης ένα θετικό πρότυπο.
∆ίνοντας σηµασία στην πρόληψη, µπορείτε να
βοηθήσετε να έχει το παιδί σας υγιή δόντια και ούλα
και ένα λαµπερό χαµόγελο, το οποίο θα αισθάνεται
περήφανο να µοιράζεται!

Βρείτε στο έντυπο αυτό βασικές πληροφορίες για τη
στοµατική υγεία και συµβουλές από τον ∆ρ
Σκληροδόντη και τους Φρουρούς των ∆οντιών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: www.oral-health.gr

Ξεκινήστε σήµερα...
και βοηθήστε το παιδί σας
να έχει ένα λαµπερό
χαµόγελο για µια
ολόκληρη ζωή!

Συνεχίζουµε την προσπάθεια
και βελτιώνουµε τη στοµατική υγεία
των παιδιών του Ελληνικού Πληθυσµού
Το «Πρόγραµµα Προαγωγής και Καταγραφής της
Στοµατικής Υγείας» του Ελληνικού Πληθυσµού µε
Επιστηµονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Παιδοδοντιατρικής
ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Ι. Ουλή, υλοποιείται από την Ελληνική
Οδοντιατρική Οµοσπονδία και τους Οδοντιατρικούς
Συλλόγους όλης της χώρας, µε την ευγενική υποστήριξη
της Colgate από το 2001. Μέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευθεί
από εθελοντές οδοντιάτρους στις συνήθειες καλής
στοµατικής υγιεινής περισσότερα από 400.000 παιδιά σε όλη
τη χώρα. Η προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε τόσο από τους
οδοντιάτρους, όσο και από τους γονείς και τα παιδιά.
Γι’ αυτό και συνεχίζουµε µε αµείωτο ενδιαφέρον
και υποστήριξη, µε στόχο σύντοµα να ξεπεράσουµε
το µισό εκατοµµύριο παιδιά!

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ∆ΟΝΤΙΩΝ

Ο∆ΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ

Γιατί είναι σηµαντικό:

Γιατί είναι σηµαντικό:

. Το παιδί σας πρέπει να βουρτσίζει τα δόντια του µε φθοριούχο οδοντόκρεµα
τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα, ιδιαίτερα αµέσως µετά τα γλυκά και
πριν πάει για ύπνο.

. Το τακτικό βούρτσισµα βοηθάει να έχει το παιδί σας υγιή δόντια και ούλα.
. Το βούρτσισµα αποµακρύνει την πλάκα, η οποία µπορεί να οδηγήσει

. Η καθηµερινή χρήση οδοντικού νήµατος αποµακρύνει τηνν πλάκα
που µπορεί να µην έχει αποµακρυνθεί µε το βούρτσισµα.
. Καθαρίστε εσείς µε νήµα τα δόντια του παιδιού σας µέχρι να γίνει 8 ετών
– µετά µπορεί και µόνο του.

σε ουλίτιδα και τερηδόνα. Το φθόριο στην οδοντόκρεµα δυναµώνει τα
δόντια και προστατεύει από την τερηδόνα.

Βουρτσίστε όλες τις επιφάνειες:
Συµβουλές από τον «Φρουρό των ∆οντιών»

• Προσπαθείστε να βλέπει το παιδί σας στον καθρέφτη πώς
καθαρίζετε µε νήµα τα δικά του δόντια αλλά και τα δικά σας.
έξω

µέσα

πίσω

πάνω

γλώσσα

Έτσι θα δει πώς χρησιµοποιείται το νήµα.

• Θυµείστε στο παιδί σας ότι η πλάκα µπορεί να κρύβεται ανάµεσα
στα δόντια. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικός ο καθαρισµός µε νήµα!

Ο ∆Ρ ΣΚΛΗΡΟ∆ΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ
Συµβουλές από τον «Φρουρό των ∆οντιών»

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Πληροφορίες για εσάς...
Έµπνευση για το παιδί σας!

• Βουρτσίστε κι εσείς τα δόντια σας µαζί µε το
παιδί σας. ∆είξτε του ότι είστε κι εσείς
«Φρουρός των ∆οντιών»!

• Βρείτε µαζί τρόπους για να θυµάστε να βουρτσίζετε
τα ούλα και όλες τις επιφάνειες των δοντιών –
και ιδιαίτερα τα δόντια στο πίσω µέρος του στόµατος.
Φτιάξτε ένα µικρό ποίηµα ή ένα τραγουδάκι!

• Ζητήστε από το παιδί σας να σηµειώσει στο
οικογενειακό ηµερολόγιο να αντικαθιστάτε
τις οδοντόβουρτσές σας κάθε τρεις µήνες
(ή και νωρίτερα αν έχουν φθαρεί).

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
(χρήση από παιδιά άνω των 6 ετών)

Γιατί είναι σηµαντικό:

. Το φθόριο δυναµώνει τα δόντια και βοηθάει στην προστασία από την
τερηδόνα.
. Τα φθοριούχα στοµατικά διαλύµατα προσφέρουν επιπλέον προστασία,
ενισχύοντας την προστατευτική δράση της φθοριούχου οδοντόκρεµας.

Φθόριο: Βασικές πληροφορίες

. Το φθόριο είναι ένα στοιχείο της φύσης, απόλυτα ασφαλές, που

ενσωµατώνεται στο σµάλτο των δοντιών και τα κάνει πιο δυνατά. Βοηθάει
στην προστασία των δοντιών και καταπολεµά την τερηδόνα!

Το παιδί σας µαθαίνει
πώς να είναι ένας «Φρουρός
των ∆οντιών» για υγιή και λαµπερά
χαµόγελα για µια ολόκληρη ζωή
Συνεργαστείτε µε το παιδί σας για
να το βοηθήσετε να είναι για όλη του
τη ζωή «Φρουρός των ∆οντιών».

. Μερικά φθοριούχα προϊόντα δυναµώνουν τα δόντια «απ΄
έξω» – π.χ. Η οδοντόκρεµα και το στοµατικό διάλυµα.
. Μερικά φθοριούχα προϊόντα δυναµώνουν τα δόντια
«εκ των έσω» – π.χ. Το φθοριωµένο νερό,
ορισµένα εµφιαλωµένα νερά, και τα
συµπληρώµατα φθορίου. Και οι δύο µορφές
φθοριούχων είναι πολύ σηµαντικές για την
προστασία των δοντιών!

. Συζητήστε µε τον οδοντίατρο σας πώς το φθόριο
µπορεί να βοηθήσει την οικογένεια σας.

