
 

Vaikų burnos sveikata ir higiena 
 

 

Sveiki dantys – svarbus vaiko sveikatos veiksnys. Gera dantų būklė užtikrina 

geresnį maisto pasisavinimą, mažina cukrinio diabeto, uždegiminių ligų riziką. Laiku 

neatkreipus dėmesio į dantų ligas, jos gali paveikti vaiko augimą ir vystymąsi, netgi 

turėti poveikį kalbai. 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 60–90 proc. vaikų turi dantų 

problemų. Gydytojai odontologai rekomenduoja dantis valyti mažiausiai 2 kartus per 

dieną. Tačiau mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HBSC), 

atlikto 2013 - 2014 mokslo metais, duomenimis 45 proc. berniukų ir 58 proc. 

mergaičių dantis valosi tik 1 kartą per dieną. Vaikų burnos ir dantų sveikata labai 

priklauso nuo tėvų pastangų padėti vaikams taisyklingai valyti dantis dantų šepetėliu. 

 

Pagrindinis burnos ligas įtakojantis veiksnys – bakterinis apnašas. Tai 

mikroorganizmų sukurta plėvelė aplink dantis. Apnašas susiformuoja per 12 – 24 val. 

Jis įtakoja dantų ėduonies ir periodonto ligų atsiradimą, rūgština burnos mikroflorą, 

įtakoja danties mineralų netekimą. Jei vaiko dantys išvalomi nekokybiškai, ilgainiui jie 

įgauna gelsvą atspalvį, formuojasi dantų akmenys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Bakterinio apnašo formavimasis, kai dantys nevalomi dantų šepetėliu. 

 

 

 

 



Dantų ėduonis (kariesas) 

 Tai danties kietųjų audinių irimas, sukeltas ant danties paviršiaus esančių rūgščių.  

 Rūgštys atsiranda, kai ant dantų paviršių susidariusiose apnašose esanti burnos 

mikroflora, skaidydama angliavandenius, išskiria rūgštis: vyksta emalio, dentino ir 

rečiau cemento demineralizacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karieso atsiradimą lemia daug veiksnių: prasta burnos higiena, mikroelementų stoka 

(pvz., fluoro, kalcio), gausus angliavandenių (ypač lipnių) vartojimas, sumažėjęs 

seilėtekis, kai dantis yra neteisingoje padėtyje (pasisukęs, pavirtęs), dėl ko apsunkėja 

apsivalymas ir susidaro taškai apnašoms kauptis. 

 Esant pažengusiam dantų ėduoniui, atsiranda gėlimas, skauda dantis nuo šaltų, karštų, 

saldžių ir rūgščių produktų, apsunkėja maisto kramtymas.  

 

Labai svarbu gydyti karieso pažeistus pieninius ir nuolatinius dantis ! 

 Kariesas – tai pastovus infekcijos šaltinis burnoje, kuris silpnina vaiko imuninę 

sistemą. 

 Sugedę pieniniai dantys gali pažeisti nuolatinių  dantų užuomazgas. 

 Ankstyvas pieninių dantų netekimas įtakoja nuolatinių dantų sąkandžio sutrikimus, 

pavėluotą nuolatinių dantų dygimą.  

 Kuo daugiau karieso pažeistų dantų – 

tuo prasčiau pasisavinamos maisto 

medžiagos. 

 Dantų kariesas dažnai pažeidžia 

priekinius vaikų dantis. Tokie vaikai 

vengia šypsotis, gali patirti patyčias iš 

bendraamžių. 

 



 

                            Kaip išsaugoti sveikus vaikų dantis? 

 

 Išrinkite tinkamą vaikui dantų šepetėlį. Dantų šepetėlio šereliai turi būti minkšti, 

apvalintais galiukais. Dantų šepetėlio galvutė turėtų būti maža. Leiskite vaikui išsirinkti 

mėgstamos spalvos, dekoruotą paveikslėliais šepetėlį.  

 Naudokite fluorido turinčią dantų pastą. Atkreipkite dėmesį į skaičius su raidėmis 

ppm. Vaikiškoje dantų pastoje ppm turi neviršyti 1000. Kuo vaikas mažesnis, tuo 

mažiau dantų pastos reikia naudoti. Vienam valymui pakanka mažo žirnelio dydžio 

dantų pastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Padėkite savo vaikui išsivalyti dantis. Ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams 

sunkiau atlikti smulkius, tikslius rankų judesius, todėl labai svarbu padėti jiems 

išsivalyti dantis. Padėkite savo vaikui bent kartą per dieną kruopščiai išsivalyti dantis. 

Rodykite dantų valymo judesius, kartu su vaiku valykitės dantis. 

 Dantų valymo proceso metu naudokite įvairias vaikui patrauklias priemones: 

smėlio laikrodį, dantų valymo dainelę, dantų valymo kalendorių, lipdukus ir pan. 

 Lankykitės pas odontologą kartą ar du per metus. Pasikalbėkite su vaiko 

odontologu dėl dantų padengimo silantinėmis medžiagomis. Jos apsaugo dantis nuo 

gedimų. 

 Svarbu žinoti, jog mitas, kad nereikia gydyti pieninių dantų, yra neteisingas. 

Pieniniai dantukai vaikui tarnauja nuo pusės metukų iki dešimties–dvylikos metų, kai 

iškrenta paskutinieji. Negydant pieninių dantų vaikas patirs didelį diskomfortą, nuolat 

kentės skausmą, jam bus sunku tinkamai sukramtyti maistą, o ankstyvas sugedusių 

dantų rovimas gali sukelti sąkandžio problemų ateityje. 

 Didžiausią neigiamą įtaką vaikų burnos sveikatai daro saldumynai, dažnas 

užkandžiavimas, limonadai, sultys ir lipnus maistas, kuris prilimpa prie dantų. 

Visi šie maisto produktai sudaro apnašas ant dantų, kurioms ilgai laikantis pradeda gesti 

dantų emalis. Visiškai vaikams uždrausti šių skanėstų neįmanoma, reikia kuo dažniau 

jiems pasiūlyti vaisių bei daržovių, kuriuos kramtant natūraliai pašalinama dalis apnašų. 

 

 

 



 Bass dantų valymo metodas – efektyviausias siekiant išvengti dantų ir dantenų ligų.  

- Venkite dantis valyti stipriais, greitais judesiais.  

- Dantis valykite aukštyn-žemyn sukamaisiais judesiais, priartėję prie dantenų, 

palenkite šepetėlį 45 laipsnių kampu, kad šereliai palįstų po dantenomis, nes ten 

kaupiasi maistas ir dauginasi bakterijos. 

- Kiekvienai burnos daliai – viršutiniams, apatiniams dantims, iš kairės ir dešinės, 

iš vidaus ir išorės – skirkite apie 30 sekundžių. 

- Būtinai valykite liežuvį su specialiu liežuvio valikliu. Ant liežuvio susikaupia 

labai daug bakterijų ir apnašų. Nuvalius liežuvį, lėčiau kaupiasi apnašos ant 

dantų, gerėja burnos kvapas. 

- Suvalgius rūgštų vaisių, išgėrus sulčių, rekomenduojama išskalauti burną 

vandeniu. 

 

 

 

 Dantis rekomenduojama valyti du kartus per dieną – ryte ir vakare po valgio, prieš 

tai išvalius dantų tarpus tarpdančių siūlu ar šepetėliu. Dantys valomi šepetėliu ir pasta. 

 

 

 



 

 Tarpdančių valymas yra svarbi burnos higienos dalis. Tarp dantų kaupiasi apie 50 

procentų visų apnašų ir bakterijų, tai pagrindinė vieta, kurioje prasideda dantenų 

uždegimas. Atminkite, kad neužtenka įkišti dantų siūlą tarp dantų ir vėl jį ištraukti. 

Atsargiai įkišę dantų siūlą į tarpdantį, tarsi apgaubkite juo dantį ir iš pradžių braukite 

per vieno danties paviršių, paskui tame pačiame tarpdantyje tą patį pakartokite kitam 

dančiui. Vienam dančiui reikėtų skirti 3–4 judesius aukštyn-žemyn. Didesnius 

tarpdančius rekomenduojama išvalyti tarpdančių šepetėliais.  

 

 Burnos skalavimo skystis taip pat labai svarbus prižiūrint tarpdančius. Skystis 

pašalina dantų apnašas iš sunkiai pasiekiamų vietų, ypač jei tarpdantyje dantų emalis 

nėra lygus ir dantų siūlas prabraukia tik danties paviršių. Jis taip pat labai naudingas, 

kai valymas dantų šepetėliu pasidaro skausmingas dėl įvairių ūmių uždegimų, 

pavyzdžiui, stomatitų, gingivitų ir kt. Kasdienei dantų priežiūrai rekomenduojami 

ekologiški ar žolelių pagrindu pagaminti burnos skalavimo skysčiai, kurių sudėtyje 

nėra alkoholio. Tačiau jais piktnaudžiauti nepatartina, nes gali išbalansuoti natūralią 

burnos mikroflorą. Dėl burnos skalavimo skysčių reikalingumo pasitarkite su vaiko 

odontologu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimą parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Prakapaitė. Kaunas, 2018 m. 


