
ÇOCUK VE OKUL ÖNCESİ 
ÇAĞDA AĞIZ SAĞLIĞI
Ebeveynler ve çocuklar için ipuçları 



Ab Zahndurchbruch Reiskorn und ab zweiten Geburtstag Erbse

AĞIZ SAĞLIĞININ 
ROLÜ

Sağlıklı ağız ve genel sağlığın temelleri bebeklik ve okul öncesi dönemde 
atılır. Süt dişleri konuşma, yemek yeme, gülme ve genel iyilik halinin yanı 
sıra daha sonraki daimi dişlerin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

Bunun için özel bakıma ihtiyaçları vardır. Süt ve bebek maması genellikle 
şekerlidir ve yapışkan bir kıvama sahiptir. Dişlerinize özen göstermezseniz, 
sürekli içmek diş çıktıktan hemen sonra çürüklere neden olabilir ve süt 
dişlerini tahrip edebilir. Bu nedenle, çocuğun yaşamının ilk yılında diş 
muayenehanesine bir ziyaret önerilir. Diş bakımı ve çocuğunuzun dişlerinin 
gelişimi ile ilgili tüm sorularınız için size kapsamlı tavsiyeler vermekten 
mutluluk duyacaklardır.



Ab Zahndurchbruch Reiskorn und ab zweiten Geburtstag Erbse

Emzirme - mümkünse çocuk için en iyisi!
●  Mümkünse ilk altı  ay sadece anne sütü veriniz
● Ardından kademeli olarak ek gıdaya geçiş 
●  İlk doğum gününden sonra emzirmeye devam edebilirsiniz, ama

- dişlerinizi korumak için çok iyi ağız hijyenine dikkat ediniz
- sürekli emzirme yapmayınız

Biberonla besleme
●  Biberonları sadece ön süt, devam sütü ve su ile doldurunuz
● Biberonu sürekli içmesi için çocuğa bırakmayınız
●  Çocuk kendi başına oturabilir oturmaz açık bir bardaktan içiriniz

Tatlı/ekşi gıdalar
● Süt ve tamamlayıcı gıdalar, yaşamın ilk yılında gerekli tüm besin 

maddelerini içerir
●  Çocuğu yavaş yavaş kademeli olarak meyve ve sebzelerden oluşan 

çeşitlendirilmiş bir aile yemeğiyle tanıştı rınız
●  Meyve suları, Schorle içecekleri, tatlılar gibi şekerli ve asitli yiyecekleri 

en erken iki yaşından iti baren veriniz (İpucu: ana yemeğin yanında tatlı 
olarak)

● Susuzluk giderici olarak su

Ağız sağlığı
●  İlk dişten iti baren günde iki kez
●  Birinci doğum gününden iti baren bir pirinç tanesi 

boyutunda fl orürlü diş macunu (1.000 ppm), 
ikinci doğum gününden iti baren bir bezelye 
boyutunda kullanım

● Eğer çocuk izin verirse ve ağızdaki 
durum bunu gerekti riyorsa azı dişleri 
arasındaki boşluklar diş ipi ile 
temizlenebilir
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Ebeveynler ve çocuk için randevuya genel bakış
Çocuklara dişçi kartı nın verilmesi ile gebelik sonunda kontrol ve konsültasyon 
randevusu    (tarih)

FU1a  (6. ila 9. yaşam ayı arası) (tarih)

FU1b  (10. ila 20. yaşam ayı arası) (tarih)

  
FU1с (21. ila 33. yaşam ayı arası) (tarih)

FU2  (34. ila 72. yaşam ayı arası) (tarih)

Diğer yaş aralıkları:    (tarih)

    (tarih)
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Das Druckerzeugnis wurde klimaneutral und 
auf nachhalti gem Papier gedruckt.


