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Pani Ania na tropie pomysłów!



Zostań SUPERBOHATEREM 
i myj swoje zęby każdego dnia!

Pani Ania na tropie pomysłów!



Cześć! 

Mam na imię Ząbek!

 

Chcesz dowiedzieć się
ciekawych rzeczy o zębach?

 

Zapraszam Cię do wspólnej
zabawy!
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Kim jest DENTYSTA?
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Dentysta 
jest to specjalista od leczenia zębów. 

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "dens" - co oznacza ząb.
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ma wiedzę z zakresu leczenia nie tylko zębów, ale i przyzębia,
błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej.

Stomatolog
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to lekarz specjalizujący się w profilaktyce i leczeniu wad zgryzu. 
Bada rozwój i wzrost zębów, szczęk, twarzy, głowy, diagnozuje

wady zgryzu i pomaga je wyeliminować.

Ortodonta
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Stanowią element układu trawienia, służąc do odgryzania kęsów 
i rozdrabniania pożywienia.

Dorosły człowiek (z pełnym uzębieniem) ma 16 zębów w żuchwie 
i 16 zębów w szczęce, a więc 32 zęby.

Zęby

Szczęka górna

Żuchwa
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Dorosły człowiek przy pełnym uzębieniu stałym ma 32 zęby:
- 8 siekaczy, 

- 4 kły, 
- 8 zębów przedtrzonowych, 

- 12 trzonowych.

 
Siekacze służą do odgryzania kęsów.

 

Kły do chwytania, przytrzymywania i rozrywania pokarmu. 
 

Przedtrzonowe i zęby trzonowe do jego miażdżenia i rozcierania.

Rodzaje zębów
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- siekacze - kły - przedtrzonowe - trzonowe
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Zęby człowieka zbudowane są z 3 części:
- korony zęba, 
- szyjki zęba,

- korzenia zęba.

Budowa zęba

Korona

Szyjka

Korzeń





Pani Ania na tropie pomysłów!

Zęby mleczne pojawiają się w określonym porządku, zazwyczaj między 
6 miesiącem a 1. rokiem życia dziecka. 

Proces ten, zwany ząbkowaniem, może powodować tkliwość i bolesność dziąseł.
 

Zęby mleczne zaczną wypadać w wieku około 6 lat, robiąc miejsce zębom stałym
- zwykle jako pierwsze wypadają dolne środkowe siekacze.

 

Kiedy pojawiają się zęby?
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Jak możemy dbać o nasze zęby?

Codzienne mycie zębów!
Myj zęby rano i wieczorem (zaleca się po każdym posiłku) przez ok. 3 minuty! 
Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu wszystkich zębów tak, aby zlikwidować

ryzyko powstania próchnicy.

Zatroszcz się o higienę jamy ustnej!

Nie zapominaj o wymianie szczoteczki do zębów! 
Szczoteczkę należy zmieniać co trzy miesiące. Zużyta szczoteczka może

powodować urazy dziąseł. Natomiast jej nieprawidłowe przechowywanie skutkuje
rozwojem bakterii i grzybów. Nową szczoteczkę kup również po każdym

przeziębieniu, infekcji gardła lub jamy ustnej. 
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Systematycznie odwiedzaj gabinet stomatologiczny: 
to kluczowy element higieny jamy ustnej. 

 

Osoby dorosłe powinny planować wizytę u dentysty
raz na pół roku. 

 

Dzieci oraz dorośli ze zwiększoną aktywnością
próchnicy raz na trzy miesiące. 

 

Pozwoli to na wykrycie ewentualnych zmian
próchniczych i zatrzymanie ich rozwoju 

w odpowiednim momencie.

Pamiętaj o wizytach kontrolnych! 
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To, czym się odżywiasz, wpływa na cały organizm, w tym również na Twoje zęby!
 

                                   Unikaj słodyczy oraz zbyt dużej ilości przypraw, 
                                 które negatywnie oddziałują na stan uzębienia!

 
 

Jedz jak najwięcej:
- owoców i warzyw.

- nabiał, np. mleko, ser, jogurt naturalny - produkty bogate w wapń.
- żółtko jajka i tłuste ryby - źródło witaminy D.

- pij dużo wody!
 

Zacznij jeść zdrowo dla Twoich zębów!
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Próchnica jest 
chorobą bakteryjną zębów.

 
Próchnica jest chorobą

polegającą na odwapnieniu 
tkanek zęba.

Próchnica!






