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SVEIKI DANTUKAI, 

GRAŽI ŠYPSENA 

 

1. Valykite dantukus 

ryte ir vakare po 2 

minutes.  

 

2. Naudokite minkštą šepetėlį ir 

pastą su fluoru. 

 

 

3. Išvalykite visus dantukų 

paviršius. 

 

 

4. Ypač kruopščiai 

valykite 

dygstančius dantukus. 

 

5. Valgykite mažiau saldumynų, 

daugiau – vaisių ir 

daržovių. 

 

 

6. Po kiekvieno 

valgio gerai 

išskalaukite burną. 

 

7. Du kartus per metus 

pasitikrinkite dantukus pas 

savo dantų gydytoją. 

 

Rinktis tik minkštą 

(soft) dantų šepetėlį 

Dantis 

valytis bent 2 

kartus per 

dieną 

Dantis 

valytis 2-3 

minutes 

Po kiekvieno 

šepetėlio 

naudojimo jį gerai 

išskalauti 

Nespaudžiant 

šepetėlio, valyti 

sukamaisiais 

judesiais 

Valomas 

išorinis/vidinis/ 

kramtomasis 

paviršiai bei 

liežuvis 

Po 

užkandžiavimo 

reikia 

išsiskalauti 

burną vandeniu 

ar skalavimo 

skysčiu 

Šepetėlį 

reikia keisti 

kas 3 

mėnesius 

pagal poreikį 

Tarpdančiams 

naudoti dantų 

siūlą arba 

tarpdančių 

šepetėlius 

Kas 6 mėn. 

profilaktiškai 

apsilankyti 

pas gyd. 

odontologą 



 
DAR NEIŠDYGUS PIRMAJAM 

DANTUKUI 

Mažųjų tėveliai turėtų pasirūpinti, kad 

elementarios burnos higienos procedūros 

būtų atliekamos jau pirmaisiais vaiko 

gyvenimo metais. Rekomenduojama valyti ir 

masažuoti dantenas dar neišdygus dantims, 

kad susiformuotų sveika, švari aplinka 

pieniniams dantims dygti. 

 

IŠDYGUS PIRMIEMS DANTUKAMS, 

PRADĖKITE JUOS VALYTI 

Jau nuo pirmojo danties pasirodymo būtina 

sudrėkintos marlės gabalėliu valyti apnašas 

nuo dantų paviršių. Tai, žinoma, turėtų atlikti 

vaiko tėvai ar globėjai. Pirmaisiais gyvenimo 

metais nebūtina naudoti dantų šepetėlio. 

Valykite dantukus du kartus per dieną – ryte 

ir vakare. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 

daugelis vaikų mėgdžioja tėvus ir patys valo 

dantukus. Tačiau tėveliai turėtų žinoti, kad 

ikimokyklinio amžiaus vaikai dar nepajėgūs 

patys išsivalyti dantis kokybiškai. Žinoma, 

reikia skatinti vaiką mokytis elementarios 

burnos higienos, tačiau kol vaikui sukaks 7–8 

metai, tėvai turi valyti vaikui dantukus arba 

padėti jam tai daryti. 

 

PIRMASIS VIZITAS PAS DANTŲ 

GYDYTOJĄ 

Pirmasis vizitas pas odontologą turėtų įvykti 

išdygus pirmajam vaikučio dantukui. Esant 

sveikatos problemų ar įvykus burnos traumai, 

būtina atvykti anksčiau. Tolesnis 

profilaktinių apsilankymų dažnumas 

priklauso nuo dantų ėduonies rizikos, kurią 

įvertina gydytojas odontologas. 

 
 

 

 

EIKITE MIEGOTI IŠSIVALĘ DANTIS 

Būtina taisyklė – visada eiti miegoti išsivalius 

dantis. Naktį, kai burnoje mažiau seilių, dantys 

labiau pažeidžiami ėduonies. 

 

LEISKITE DANTIMS PAILSĖTI 

Leiskite dantims pailsėti – venkite užkandžiauti 

tarp maitinimų. Jeigu vaikas nori gerti tarp 

maitinimų arba naktį, duokite jam vandens. 

 

JEI ATSITINKA NELAIMINGAS 

ATSITIKIMAS 

Jei vaikui skauda dantį ir šis kraujuoja, jei dantis 

įskilo ar remiasi į žandikaulį, kreipkitės į 

odontologą. Jei iškrito pieninis dantis, niekada 

nebandykite įdėti jo atgal. 

 

 

IŠLEIDO: 

 

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Adresas: V. Kudirkos g. 27, 

Naujoji Akmenė 

Internetinė svetainė: www.akmenesvsb.lt 

https://www.facebook.com/akmenesvsb 

Tel. (8 - 425) 37539 

El. paštas: info@akmenesvsb.lt 

 

 

 
 

LR sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis 

 

 

 

 

 

BURNOS HIGIENOS 

PAGRINDINĖS 

TAISYKLĖS 

 

 

 

 

 

mailto:info@akmenesvsb.lt

