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8 μυστικά για 
 γερά δοντάκια!
1.   Ξεκινήστε την στοματική υγιεινή στα παιδιά πριν καν βγει 

το πρώτο τους δοντάκι.
2.  Δείξτε τους πώς να καθαρίζουν κάθε δοντάκι ξεχωρι-

στά και προσεχτικά, επιμένοντας στα πίσω δόντια που 
είναι και τα πιο ευάλωτα. Πρέπει να βουρτσίζουν πρώτα 
την εσωτερική πλευρά των δοντιών, μετά την εξωτερική 
και τέλος τις μασητικές επιφάνειες, με μικρές, απαλές, 
κυκλικές κινήσεις και να μην ξεχνούν ούτε ένα δοντάκι!

3.  Από την ηλικία των 2 ετών μάθετέ τα να χρησιμοποιούν 
την ειδική παιδική οδοντόκρεμα με φθόριο. 

4.  Διαλέξτε παιδική οδοντόβουρτσα, με μικρότερη κεφα-
λή, πιο εύχρηστη λαβή και μαλακές τρίχες.

5.  Εξηγήστε ότι δεν μοιραζόμαστε την οδοντόβουρτσά 
μας με κανέναν, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης 
μικροβίων.

6.  Προσπαθήστε να πείσετε τα παιδιά σας να μην τρώνε 
γλυκά ανάμεσα στα γεύματα.

7.  Επιμείνετε να μην παραλείπουν τα παιδιά ποτέ  το βρα-
δυνό βούρτσισμα.

8.  Θυμηθείτε ότι αν δε βουρτσίζετε εσεις τα δόντια σας 
πρωί και βράδυ δεν θα το κάνει ούτε το παιδί σας!

Μωρά με τερηδόνα; Κι όμως…
Η τερηδόνα, όπως ξέρουμε, αποτελεί το Νo 1 εχθρό των δοντιών, 
καθώς είναι υπεύθυνη για την αποδόμηση του σμάλτου των δοντιών. 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, 
δηλαδή από την πρώτη οδοντοφυΐα. Από μελέτες που έγιναν στην 
Ελλάδα από την ΑΙΜ και την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας διαπιστώθηκε ότι:

-  36% έχουν ήδη τερηδονικές βλάβες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα 
με την ηλικία

- 60% δεν έχουν πάει ποτέ στον οδοντίατρο

- μόνο 27%  βουρτσίζουν τα δόντια τους 2 φορές την ημέρα

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων για την καλλιέργεια σωστών 
συνηθειών στοματικής υγιεινής  αυξήθηκαν οι επισκέψεις στον οδο-
ντίατρο και βελτιώθηκε η στοματική τους υγεία αφού μειώθηκε πε-
ρίπου στο μισό η οδοντική μικροβιακή πλάκα και επιβραδύνθηκε η 
εξέλιξη της τερηδόνας.     

4 βασικοί κανόνες

3 Βούρτσισμα πρωί και βράδυ,  
      μόλις βγει το πρώτο δοντάκι.

3 Βούρτσισμα τουλάχιστον 2 λεπτά  
       με μια φθοριούχο οδοντόκρεμα.

3 Αλλαγή οδοντόβουρτσας  
       κάθε 3 μήνες ή και νωρίτερα. 
 3 Επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο  

      κάθε 6 μήνες.  

Η FDI αναγνωρίζει ότι το βούρτσισμα 
των δοντιών, δύο φορές την ημέρα, 
με μια φθοριούχο οδοντόκρεμα  
όπως η AIM, έχει ευεργετική επί-
δραση στην υγεία  των δοντιών.

Γερά δοντάκια 
   από την κούνια! 

Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποκτήσουν  
τις σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής.

 



Τα πρώτα δοντάκια εμφανίζονται συνήθως όταν το μωρό είναι 
μεταξύ 5 και 8 μηνών. Μέχρι τα 3 του χρόνια θα έχουν βγει 
όλα, 20 συνολικά. Η πρώτη αυτή οδοντοφυΐα, που λέγεται νεογι-
λής, είναι η βάση της στοματικής υγείας του παιδιού μας, καθώς 
στη θέση της θα φυτρώσει αργότερα η μόνιμη.

Η σωστή φροντίδα
•  Πριν καν βγει το πρώτο δοντάκι, ξεκινήστε τον καθαρισμό της 

περιοχής των δοντιών και των ούλων του μωρού, πρωί και βράδυ, 
με ένα βρεγμένο πανάκι ή επίθεμα γάζας για να απομακρύνετε 
υπολείμματα τροφών.

•  Όταν βγουν τα δοντάκια, μπορείτε να αρχίσετε το βούρτσισμα 
μετά από κάθε γεύμα και πριν τον ύπνο: σταθείτε πίσω από το 
μωράκι σας, κρατώντας απαλά το κεφάλι του. Βρέξτε την ειδική, 
βρεφική οδοντόβουρτσα με λίγο νερό, και βουρτσίστε απαλά. 
Μόλις μεγαλώσει λίγο και μπορεί, βάλτε το να κρατάει μόνο του 
την βούρτσα και οδηγήστε το με το χέρι σας στις σωστές κινή-
σεις.

•  Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βουρτσίσματος, διασκεδά-
στε το μωρό σας, λέγοντάς του για παράδειγμα ένα τραγουδάκι. 
Έτσι, θα συνδυάσει την υγιεινή συνήθεια με τη χαρά!

•  Αποφεύγετε να «κοιμίζετε» το παιδί σας, βάζοντας στο στόμα του 
ένα μπουκάλι γεμάτο γάλα ή χυμό, καθώς, αν τα συστατικά τους 
–σάκχαρα κ.λπ.– μείνουν στα δοντάκια του όλη νύχτα, είναι πιθα-
νό να προκαλέσουν φθορές. Προτιμήστε νερό ή την πιπίλα του. 

0-2: Η βάση για το μέλλον 3-6: Η εποχή της μετάβασης 7-13: Η ώρα της μονιμότητας!
Τα πρώτα δοντάκια δεν είναι πολύ ανθεκτικά, με αποτέλεσμα να 
είναι και πιο ευάλωτα στα μικρόβια. Έτσι, τυχόν φθορές που 
μπορεί να συμβούν σ’ αυτό το στάδιο είναι πιθανό να «κληροδοτη-
θούν» στα μόνιμα δόντια. Γι’ αυτό και αυτά τα πρώτα δόντια 
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά: διευκολύνουν την πέψη, 
μέσω της μάσησης, και επηρεάζουν τη σωστή ανάπτυξη των 
μυών του προσώπου και της γνάθου.

Η σωστή φροντίδα
Όσο το μωράκι σας γίνεται νήπιο, θέλει να τα κάνει όλα μόνο του! 
Βέβαια, δεν έχει ακόμη τις ανάλογες δεξιότητες και γι’ αυτό χρει-
άζεται βοήθεια. Δείξτε του λοιπόν  με διασκεδαστικό τρόπο πώς 
να βουρτσίζει τα δοντάκια του πρωί + βράδυ – μετά το πρωινό και 
μετά το δείπνο.

•  Αγοράστε του μία ειδική παιδική οδοντόβουρτσα με μικρότερη 
κεφαλή, ώστε να χωράει εύκολα στο στόμα του.

•  Μετά τα 2 του χρόνια μπορειτε να αρχίσετε να χρησιμοποιεί-
τε μια με μία φθοριούχο οδοντόκρεμα ειδική για την ηλικία του, 
που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα φθορίου και έχει ωραία 
γεύση. Χρησιμοποιείτε ποσότητα μπιζελιού. Διδάξτε τα παιδιά να 
μην καταπίνουν την οδοντόκρεμα.

•  Για να γίνει το βούρτσισμα των δοντιών παιχνίδι, αυτοσχεδιάστε! 
Βουρτσίστε τα δόντια σας μαζί με το πιτσιρίκι σας, επιβραβεύστε 
το όταν κάνει σωστά τις κινήσεις, ενθαρρύνετέ το να δώσει ονό-
ματα στα δοντάκια του ώστε να μην ξεχνάει να τα πλύνει όλα και  
επιστρατεύστε τη φαντασία σας για να το βοηθήσετε να λατρέ-
ψει τη συνήθεια του βουρτσίσματος, πρωί και βράδυ.

Τα πρώτα μόνιμα δοντάκια εμφανίζονται γύρω στην ηλικία 
των 6 ετών, στο πίσω μέρος του στόματος (τραπεζίτες). Αυτά 
συνήθως παρουσιάζουν ‘τρύπες’ επειδή είναι ακόμη αδύναμα και 
επειδή η οδοντόβουρτσα δεν τα φτάνει εύκολα για να βουρτσι-
στούν σωστά. Την ίδια περίοδο αρχίζουν να πέφτουν και τα νεογιλά 
δόντια που, μέχρι τα 12 χρόνια, έχουν αντικατασταθεί πια από τα 
28 δόντια της μόνιμης οδοντοφυΐας. Μεταξύ 18 και 25 
ετών θα εμφανιστούν (πιθανόν) και οι φρονιμίτες.

Η σωστή φροντίδα
•  Τώρα που αρχίζουν και οι πρώτες… ανταρσίες των παιδιών είναι 

πολύ σημαντικό να τους υπενθυμίζετε τη ρουτίνα του βουρτσί-
σματος, πρωί και βράδυ για τουλάχιστον 2 λεπτά κάθε φορά. Εί-
ναι ζωτικής σημασίας να παραμένουν τα δοντάκια τους καθαρά 
και υγιή.

•  Διαλέξτε μαζί μία οδοντόβουρτσα ειδική για την ηλικία τους ώστε 
να εφαρμόζει καλά στο στόμα τους. Να θυμάστε ότι κάθε 3 μή-
νες πρέπει να την αλλάζουν

•  Μάθετέ τα να χρησιμοποιούν τη σωστή ποσότητα οδοντόκρε-
μας, είτε πρόκειται για τη δική σας (οικογενειακή) είτε για παιδική, 
που περιέχει την απαραίτητη ποσότητα φθορίου κι έχει πιο ελκυ-
στική, για τα παιδιά, γεύση.

 

 Η πιο αποτελεσματική προστασία της υγείας των παιδικών δοντιών είναι το συστηματικό βούρτσισμα, πρωί και βράδυ, για 2 λεπτά κάθε φορά,  
με μια φθοριούχο οδοντόκρεμα ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών, όπως η ΑΙΜ kids και η ΑΙΜ 7-13!


