
DESATERO ZDRAVÝCH ZUBŮ
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ČIŠTĚNÍ ZUBŮ DVAKRÁT DENNĚ
ráno a večer

Rozšířená verze s informacemi pro rodiče

Důležité jsou správné techniky, nezáleží na čase čištění.

Nutná spoluúčast rodiče – správná pozice pro čištění a nácvik.

Zařazovat postupně krok za krokem dle věku dítěte.

Např.: Ráno, raníčko, čistíme si zoubky. Já a maminka, kartáčkem s chloupky.

Pomůcky by dítě měly esteticky zaujmout.

Předcházejte vzniku zubního kazu. Dozvíte se, jak se kaz tvoří a diagnostikuje.

Základní znalost o mechanismu vzniku zubního kazu a o dnešních moderních přístupech k prevenci, znalost dostupných 
prostředků k omezení zubního kazu.

Správně edukovaný rodič, postupně získávající informace o preventivním přístupu k orálnímu zdraví v klidném, pozitivním 
prostředí, mající znalost o propojenosti školky s navazujícím zdravotnickým zařízením (ART-MEDICA, s.r.o.). Spolupráce s dítětem 
a zdravotnickými pracovníky, ke kterým má důvěru jak on, tak dítě, je zárukou zdravého vývoje dítěte a touto cestou mu postupně 
vštěpuje zdravotní gramotnost s důrazem na prevenci.

Chcete předejít problému nebo ho řešit? Zvažte si na misce vah důležitost: bolest, strach, fi nanční a časová ztráta, zhoršení 
společenského uplatnění nebo – pohoda, rutinní, klidná, téměř společenská návštěva zubního lékaře a dentální hygienistky 
směřující ke krásnému zdravému chrupu?

První návštěva rodiče s dítětem u zubního lékaře v Emílkově zubařské školce ve věku 1 roku dítěte - hlavní informace pro rodiče:
• další návštěvy VŽDY po půl roce,
• informace získávat postupně a být rodičem informace aktivně se dožadujícím,
• nezbytnost dlouhodobé spolupráce s dítětem při hygienických úkonech,
• pracovat efektivně s hygienickými pomůckami dle doporučení lékaře a dentální hygienistky.

DOČIŠŤOVÁNÍ DĚTSKÉHO CHRUPU
až do věku 12 let 

EDUKACE A MOTIVACE DÍTĚTE
i vzdělanost rodičů v oblasti zubní hygieny

RITUÁL PRO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
písnička, básnička

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ
dítě má pomůcky na dosah ruky a očí

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
zubní lékař, pedagog, Emílkova zubařská školka

DENTÁLNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST
prevencí rodič chrání svou rodinu před velkými fi nančnímu výdaji

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY U ZUBNÍHO LÉKAŘE
v mladém věku i dospělosti

VHODNÝ JÍDELNÍČEK S PESTROU STRAVOU
omezení konzumace cukru a slazených nápojů

VÝBĚR VHODNÝCH DENTÁLNÍCH POMŮCEK
kartáčky (klasický, mezizubní), pasta, mezizubní nit
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