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ЗДОРОВ’Я РОТОВОЇ 
ПОРОЖНИНИ ПІД ЧАС 
ВАГІТНОСТІ
Поради для матері і дитини 



РОЛЬ ЗДОРОВ’Я 
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Підтримання належного стану здоров’я ротової порожнини під час 
вагітності важливе для загального гарного самопочуття матері та 
підтримує розвиток здорових зубів у дитини.

Під час вагітності відбуваються зміни, які стосуються тіла жінки та її 
ротової порожнини. Зміна гормонального балансу, адаптація імунного 
захисту та харчові звички впливають також на зуби та опорний апарат 
зубів. Так, наприклад, ріст дитини в утробі матері може призводити до 
переходу на кілька невеликих проміжних прийомів їжі. Крім того, під 
час вагітності змінюється склад і кількість захисної слини. Це підвищує 
ризик розвитку карієсу. Шкодить зубній емалі також блювання і 
симптоматика, яка часто виникає у майбутніх мам. У багатьох вагітних 
ясна стають чутливими, почервонілими та набряклими. Тому 
рекомендується під час вагітності записуватися на огляд до 
стоматолога та забезпечити ретельну гігієну 
ротової порожнини та щоденне чищення 
зубів. 



Догляд за зубами
● Чищення зубів двічі на день, вранці та ввечері, одразу після їжі
●  Догляд за допомогою зубної нитки /зубним йоржиком між зубами 
●  Використання зубної пасти з вмістом фторидів 
● Можливе додаткове полоскання ротової порожнини

У стоматологічному кабінеті
● Щонайменше один візит до стоматолога під час вагітності 
●  З’ясування потреби у лікування 
●  Догляд за зубами, що потребують лікування 
●  Проведення профілактичних заходів (місцеве фторування) 

Професійне чищення зубів
● Щонайменше одне професійне чищення зубів під час вагітності 
●  Одержання інформації та навчання питанням гігієни ротової порожнини
●   За необхідності зменшення кількості мікроорганізмів у ротовій 

порожнині (лікування хлоргексидином-фторидом)

Харчування
● Використання води в якості напою
●  Солодке/кисле лише на обід
●   Вживання харчових продуктів, нешкідливих для зубів 

(цільнозернових продуктів, фруктів/овочів під час кожного 
прийому їжі, зменшення споживання цукру)

●  Жувальна гумка для догляду за зубами після їжі
●   Додаткова інформація: Німецьке товариство з питань харчування, 

Мережа “Здоров’я у життя” на сайті www.dge.de


