
Zachęć swoje dziecko
do mycia zębów

Poradnik dla rodziców



Jednym z ważnych elementów przygotowań kobiety
do przyszłej ciąży jest sprawdzenie u stomatologa
stanu uzębienia.

Wizyta ma na celu:
• sprawdzenie, czy przyszła mama nie ma ubytków 

próchnicowych, stanu zapalnego dziąseł i/lub przyzębia
• przeprowadzenie instruktażu higieny jamy ustnej
• oczyszczenie zębów z płytki i kamienia nazębnego
• leczenie choroby próchnicowej
• zabezpieczenie zębów przed próchnicą przy użyciu 

specjalnych lakierów
• poinformowanie o możliwych zmianach występujących 

w okresie ciąży (np. zapalenie dziąseł, nadmierne 
krwawienie przy szczotkowaniu itp.)

ZAPAMIĘTAJ
• Zapalenie dziąseł i przyzębia u kobiet w ciąży może 

być czynnikiem powodującym przedwczesny poród 
lub niską masę urodzeniową dziecka

• Ciąża i karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem 
do leczenia stomatologicznego

• Nie myj zębów od razu po wymiotach, najpierw 
wypłucz jamę ustną wodą lub płukanką

• Kwaśne pH + szczotka z pastą = uszkodzenie szkliwa



Czy wiesz, że zęby Twojego dziecka rozwijają się
zanim się urodzi?
Zęby u dzieci zaczynają rozwijać się już w 6. tygodniu ciąży.
W czasie ciąży dziecku wytworzą się wszystkie zęby
mleczne, pozostaną one jednak ukryte pod dziąsłami,
aż do indywidualnego okresu ząbkowania.

Dlaczego należy dbać o higienę jeszcze przed pojawieniem 
się pierwszego ząbka?
Codzienna higiena dziąseł Twojego dziecka pomaga
w stworzeniu zdrowego środowiska dla zębów mlecznych.
Pozwoli ona unikać zapaleń dziąseł i zmniejszy ból
doskwierający dziecku podczas ząbkowania.

Jak powinna wyglądać higiena dziąseł u dziecka?
• zwilż czystą gazę lub tkaninę chłodną i przegotowaną wodą
• delikatnie przetrzyj gazą dziąsła, język oraz wewnętrzne 

części policzków

• miękkie, jednorazowe chusteczki do przemywania 
dziąseł i ust dziecka

• zawierają xylitol, który zapobiega próchnicy i nadaje im 
słodki smak

• nie zawierają fluoru
• biodegradowalne i kompostowalne, przyjazne dla 

środowiska
• pakowane w pojedyncze blistry (28 szt.)

REKOMENDUJEMY: Chusteczki DentalWipes



Codzienna higiena jamy ustnej u niemowląt to nie tylko
przemywanie dziąseł zwilżonym gazikiem, ale również 
ich masaż i mycie zębów.

Pomoże nam w tym szczoteczka do nauki samodzielnego
mycia zębów przez zabawę. Szczoteczka ta powinna mieć
kształt dopasowany do małej rączki oraz przynosić ulgę
obolałym dziąsłom. Jej głównym zadaniem jest jednak
masowanie oraz czyszczenie zębów i dziąseł z resztek
pokarmowych.

Dziecko nie jest w stanie samo wystarczająco zadbać
o higienę swojej jamy ustnej. Dlatego każdy rodzic
powinien samodzielnie doczyszczać dziąsła i zęby dziecka
specjalnie do tego przeznaczoną szczoteczką.

Szczoteczka do samodzielnego mycia zębów
• silikonowe wypustki masują i oczyszczają dziąsła
• wygodny uchwyt pasujący do rączki dziecka
• zawiera osłonkę (kwiatek) dla większego bezpieczeństwa
• przynosi ulgę dziąsłom w okresie ząbkowania
• przyzwyczaja do codziennego dbania o higienę jamy ustnej

Manualna szczoteczka do zębów
• specjalnie zaprojektowana dla dorosłych, aby mogli

wygodnie i skutecznie czyścić zęby swoich dzieci
• długa rękojeść zapewnia wygodny uchwyt
• malutka główka szczoteczki – idealna dla najmłodszych
• miękkie włosie – specjalnie zaprojektowane dla 

delikatnych dziąseł dziecka

REKOMENDUJEMY: Zestaw na ząbkowanie Brush-Baby



REKOMENDUJEMY:

Proces ząbkowania rozpoczyna się między 4-6 miesiącem 
i trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, czasami nawet do 
trzeciego roku życia. Pierwszym zwiastunem ząbkowania 
jest obfite ślinienie się dziecka. Wiele dzieci wkłada do 
buzi paluszki oraz przedmioty znajdujące się w zasięgu 
jego rączek.  W ten sposób maluch próbuje uporać się 
z uciążliwym swędzeniem dziąseł. 

Doskonałym sposobem na złagodzenie bólu i swędzenia 
podczas ząbkowania jest podanie dziecku gryzaka. 
Schłodzony w lodówce przynosi dodatkową ulgę.

Gryzak do zębów przednich FrontEase – od 3 miesiąca
• kształt dostosowany do łuku zębowego dziecka
• delikatne, silikonowe wypustki masują i łagodzą ból 

podczas ząbkowania
• higieniczna zdejmowana osłonka

Gryzak do zębów bocznych MolarMunch – od 4 miesiąca
• wyprofilowany tak aby sięgać do bocznych zębów 

i dziąseł
• kształt zapobiega zadławieniu się
• wbudowana grzechotka odwraca uwagę dziecka od bólu

Gryzak wodny Cool&Calm – od 4 miesiąca
• zaprojektowany tak, aby łagodzić ból zarówno zębów 

przednich jak i bocznych
• wbudowana grzechotka odwraca uwagę dziecka od bólu
• wypełniony chłodną wodą, schłodzony w lodówce 

przynosi dodatkową ulgę



REKOMENDUJEMY: Gryzako-szczoteczkę Brush-Baby

W czasie ząbkowania dziecko może być niespokojne
i rozdrażnione. Okres ten jest ważnym etapem rozwoju,
ponieważ kształtuje się wówczas cały narząd żucia.
Doskonałym rozwiązaniem higienizacyjnym,
w początkowym okresie wyrzynania się zębów, jest 
gryzak, który może pomóc w uśmierzeniu bólu.

Jak stosować gryzak?
Gryzak może być stosowany samodzielnie lub z pastą do
zębów. Wybierając gryzak zwróćmy uwagę na materiał
z jakiego został wykonany. Twarde elementy w gryzaku
mogą powodować podrażnienie dziąseł.

• produkt wykonany w 100% z bezpiecznego, medycznego 
silikonu – nie zawiera substancji szkodliwych 
(np. BPA – bisfenolu A)

• schłodzony może służyć jako okład
• zaprojektowany przez lekarzy specjalistów
• może być stosowany samodzielnie lub z pastą do zębów
• kształt doskonale pasuje do łuku zębowego małych 

dzieci
• specjalne wypustki zostały zaprojektowane 

tak, aby oczyszczać i masować obolałe dziąsła

ZAPAMIĘTAJ
• Zęby u każdego dziecka rosną w indywidualnym 

tempie. Nie ma powodów do zmartwień, jeżeli 
9-miesięcznemu maluchowi jeszcze nie wyrosły ząbki 
lub wtedy, gdy 3-miesięczny już je ma

• Konsultacji pediatrycznej lub dentystycznej wymaga 
brak uzębienia u 12-miesięcznego szkraba



REKOMENDUJEMY: Szczoteczkę soniczną BabySonic PRO

Wraz z pojawieniem się pierwszych zębów, warto
zaopatrzyć się w szczoteczkę do zębów. Kupując
szczoteczkę dla dziecka bezwzględnie wybieraj te
z miękkim i delikatnym włosiem. Szczoteczkę lub główkę
szczoteczki należy wymieniać co 2-3 miesiące.

Dlaczego należy czyścić zęby dzieciom?
Płytka nazębna oraz resztki pokarmowe gromadzą się na
dziąsłach oraz zębach dziecka w takim samym stopniu jak
u osób dorosłych. Kiedy płytka nie będzie usuwana, może
wystąpić zapalenie dziąseł oraz próchnica.

Jak czyścić zęby dziecka?
• usiądź z dzieckiem w dogodnej pozycji (staraj się unikać 

pozycji leżącej)
• myj dziecku zęby metodą ruchów okrężnych
• używaj szczoteczki z małą główką oraz miękkim włosiem
• używaj past z odpowiednią zawartością fluoru
• stosuj minimalną ilość pasty
• pamiętaj również o czyszczeniu oraz masażu dziąseł 

dziecka

• specjalnie dopasowane do wieku dziecka końcówki 
czyszczące (2 rodzaje)

• wyjątkowo miękkie włosie, delikatne wibracje oraz 
wygodny uchwyt

• szczoteczka świeci i tańczy – zachęcając maluchy 
do mycia zębów

• 2-minutowy �mer – szczoteczka po dwóch minutach 
sama się wyłącza

• 30-sekundowy impuls – informacja o kolejności mycia 
zębów

• wymienne końcówki – w zestawie 2 szt.
• do stosowania wyłączenie pod kontrolą rodziców



REKOMENDUJEMY: Pastę Brush-Baby 0-2

Z fluorem czy bez?

Codzienne dbanie o higienę jamy ustnej, jest jednym
z podstawowych elementów zapobiegania chorobie
próchnicowej. Obecność fluoru w pastach do zębów
nie tylko wpływa korzystnie na jakość szkliwa zębów
(remineralizuje je), ale pomaga również walczyć 
z bakteriami próchnicotwórczymi, ograniczając ich
szkodliwe działanie.

Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej – zgodnie
z przyjętymi zaleceniami polskich i międzynarodowych
grup ekspertów – zaleca stosowanie past do mycia
zębów z fluorem od momentu pojawienia się
pierwszego zęba. U dzieci do 3. roku życia zaleca się
stosowanie past z zawartością 500-1000 ppm fluoru,
u dzieci w wieku 3-6 lat past z zawartością od 1000 ppm
fluoru, a u dzieci powyżej 6. roku życia past 
do 1450 ppm fluoru.

• niska zawartość fluoru 500 ppm – wzmacnia szkliwo
• z dodatkiem kojącego rumianku
• bardzo delikatny, przyjemny jabłkowo-miętowy smak
• nie zawiera szkodliwych substancji konserwujących 

i pieniących (SLS)
• tubka 50 ml



REKOMENDUJEMY: Pastę Brush-Baby 0-3

Profilaktyka przeciwpróchnicowa

  1. Myj dziecku zęby przynajmniej dwa razy dziennie: 
rano – po śniadaniu i wieczorem – po ostatnim 
posiłku.

  2. Nie pozwalaj dziecku zasypiać z butelką w buzi.
  3. Podając dziecku mleko modyfikowane w nocy, 

pamiętaj żeby popiło je wodą.
  4. Bezwzględnie nie oblizuj smoczka czy też sztućców 

dziecka. Nie jest również zalecane całowanie dziecka 
w usta. W ten sposób przekazujemy dziecku swoje 
bakterie z jamy ustnej.

  5. Nie dosładzaj dziecku napojów.
  6. Podając dziecku sok do picia rozcieńczaj go wodą.
  7. Pamiętaj, że owoce również zawierają dużą ilość 

cukru.
  8. Zadbaj o dietę bogatą w wapń, fosfor i witaminy (A,D,C).
  9. Unikaj w diecie swojego dziecka ciasteczek, chrupek 

kukurydzianych, batoników i innych produktów 
oblepiających zęby i dziąsła.

10. Regularnie, co 3-6 miesięcy, odwiedzaj z dzieckiem 
stomatologa.

11. Myjąc dziecku zęby, stosuj pasty z fluorem i xylitolem 
– w odpowiednim do wieku stężeniu.

12. Staraj się, aby Twoje dziecko nie podjadało między 
posiłkami.

• zawartość fluoru – 1000 ppm
• bardzo delikatny, przyjemny jabłkowo-miętowy smak
• słodzona xylitolem
• nie zawiera szkodliwych substancji konserwujących 

i pieniących (SLS)
• tubka 50 ml



Zalety szczoteczek sonicznych

Szczoteczki soniczne to doskonały produkt do codziennej 
higieny jamy ustnej. Wielu rodziców zastanawia się kiedy 
jest najlepszy moment na rozpoczęcie przygody 
ze szczoteczką soniczną. Niektórzy rodzice są mocno 
zszokowani, że szczoteczki te można używać już od 
momentu pojawienia się pierwszego ząbka. Oczywiście 
wówczas to rodzice czyszczą zęby dzieciom. 

Kiedy maluch ma już ząbki, szczoteczki soniczne, dzięki 
drganiom wymiatająco-pulsacyjnymi, dokładnie czyszczą 
jego zęby. Ruchy włókien wytwarzają mikro bąbelki 
transportując pastę, ślinę i cząsteczki tlenu w trudno 
dostępne miejsca. Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych 
jest skuteczne, proste i wygodne.

Szczoteczki soniczne mogą być świetną opcją w walce 
ze szczotkowaniem zębów, ponieważ mogą wprowadzić 
odrobinę zabawy w rutynę szczotkowania zębów. 
Szczoteczki soniczne Brush-Baby posiadają podświetlenie 
i dwuminutowy �mer, dzięki czemu dokładnie wiadomo, 
jak długo należy szczotkować zęby. 

Pamiętaj, aby wymieniać szczoteczkę lub główkę 
szczoteczki co 2-3 miesiące lub częściej, jeżeli 
zauważysz że włosie się zużyło. 



Pasta z fluorem 
1350 ppm

REKOMENDUJEMY: Pastę Brush-Baby Unicorn 3+

ZAPAMIĘTAJ
• Do około 3. roku życia rodzic powinien sam dbać 

o zęby dziecka, jednocześnie zachęcając je i ucząc 
samodzielnego mycia. W późniejszym okresie rodzic 
powinien kontrolować i aktywnie uczestniczyć 
w nauce mycia zębów przez dziecko, aż do 8-10 roku 
życia

REKOMENDUJEMY: Szczoteczkę soniczną KidzSonic 3+

• wielkość główki dopasowana do dzieci powyżej 
3. roku życia

• w porównaniu do szczoteczki manualnej dokładniej czyści
płytkę nazębną

• specjalnie zaprojektowane włosie różnej długości lepiej
dociera do przestrzeni międzyzębowych

• 2-minutowy �mer – szczoteczka po 2 minutach sama 
się wyłącza

• 30-sekundowy impuls – informacja o kolejności mycia 
zębów

• wymienne końcówki – w zestawie

• smak truskawkowy atrakcyjny dla dzieci
• bezpieczne stężenie fluoru 1350 ppm
• zawiera ksylitol
• wygodna tubka 50 ml
• grafika jednorożca idealnie pasuje do szczoteczki 

KidzSonic Unicorn 3+

Pasta z fluorem 
1350 ppm

REKOMENDUJEMY: Pastę Brush-Baby 6+

• delikatny miętowy smak
• ma postać żelu – kolor zielony
• zawiera działający antybakteryjnie ksylitol
• wzmacnia szkliwo – bezpieczne stężenie fluoru 1350 ppm
• nie zawiera szkodliwych substancji konserwujących 

i pieniących (SLS)
• tubka 50 ml



REKOMENDUJEMY: Podróżną szczoteczkę Go-Kidz

• doskonała na wyjazdy, podróże czy do użytku 
w przedszkolu lub w szkole

• higieniczna nakładka pozwala na utrzymanie szczoteczki 
w czystości

• 36 naklejek holograficznych
• końcówki wymienne
• 2 minutowy �mer
• 2 tryby pracy: 7000 i 11000 drgań/min

Utrzymanie szczoteczek w czystości

Łatwo zapomnieć o wymianie główki szczoteczki, gdy 
istnieje milion innych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia. 
Należy jednak pamiętać, że na włosiu szczoteczki mogą 
rozprzestrzeniać się bakterie, dlatego warto zadbać 
o utrzymywania szczoteczek w jak najlepszym stanie.

• Pamiętaj o każdorazowej wymianie szczoteczki dziecka po 
przeziębieniu, grypie, objawach pasożytów oraz po 
infekcji jamy ustnej (i Twojej, jeśli ty też jesteś chory!).

• Nie zapominaj o wymianie szczoteczek do zębów całej 
swojej rodziny raz na 2-3 miesiące lub wcześniej, jeżeli 
zauważysz, że włosie się zużyło. 

• Staraj się trzymać wszystkie szczoteczki w czystym, 
suchym i przewiewnym miejscu, aby mogły wyschnąć 
między kolejnym użyciem. Zadbaj o to aby główki 
szczoteczek do zębów nie stykały się ze sobą podczas 
przechowywania.



REKOMENDUJEMY: Pastę Brush-Baby 3-6

ZAPAMIĘTAJ
• Zawsze kontroluj ilość pasty jaką Twoje dziecko 

nakłada na szczoteczkę. Dodatkowo, aby unikać jej 
zjadania, wcieraj pastę we włosie szczoteczki

• Wybieraj pasty w składzie których jest ksylitol – 
zapobiega próchnicy i nadaje paście słodki smak. 
Bakterie wywołujące próchnicę nie mogą z niego 
korzystać, więc nie produkują kwasów, które niszczą 
szkliwo

• Badania wykazały, że fluor działa lepiej w obecności 
ksylitolu*

REKOMENDUJEMY: Szczoteczkę soniczną KidzSonic 3-6

• wielkość główki dopasowana do wieku dziecka 3-6 lat
• w porównaniu do szczoteczki manualnej dokładniej czyści 

płytkę nazębną
• specjalnie zaprojektowane włosie różnej długości lepiej 

dociera do przestrzeni międzyzębowych
• 2-minutowy �mer – szczoteczka po 2 minutach sama 

się wyłącza
• 30-sekundowy impuls – informacja o kolejności mycia 

zębów
• wymienne końcówki – w zestawie

• ulubiony smak dzieci – tu� fru�
• ma postać żelu – kolor niebieski
• słodzona ksylitolem
• wzmacnia szkliwo – bezpieczne stężenie fluoru 1350 ppm
• nie zawiera szkodliwych substancji konserwujących 

i pieniących (SLS)
• tubka 50 ml

*Xylitol enriched Fluoride toothpastes are more effec�ve than Fluoride only toohpastes” – 
American Journal of Den�stry 1995



BabySonic I

  0-18 – 2 pak
18-36 – 2 pak
18-36 – 4 pak

BabySonic Pro

  0-18 – 2 pak
18-36 – 2 pak

KidzSonic

3+ – 4 pak
3-6 – 2 pak

Pamiętaj o szczoteczkach do zębów całej swojej 
rodziny i wymieniaj je co 2-3 miesiące lub wcześniej, 
jeśli zauważysz, że włosie się zużyło.
Pamiętaj o każdorazowej wymianie szczoteczki 
dziecka po przeziębieniu, grypie, objawach pasożytów 
oraz po infekcji jamy ustnej (i Twojej, jeśli ty też jesteś 
chory!).

Go Kidz

3+ – 2 pak

Końcówki wymienne
0-3

lat
Końcówki wymienne

3+
lat



  1. Daj dziecku dobry przykład – myjcie zęby razem.
  2. Pozwól swojemu dziecku, aby umyło zęby pluszakom 

i Tobie.
  3. Wspólnie wybierzcie odpowiednią szczoteczkę i pastę 

– polecamy świecącą i tańczącą.
  4. Podczas mycia zębów śpiewajcie piosenkę „Szczotka, 

pasta, kubek, ciepła woda...”
  5. Czytajcie książeczki i oglądajcie filmiki o myciu ząbków.
  6. Pokaż dziecku jak wygląda próchnica i wyjaśnij,

dlaczego tak ważne jest mycie zębów.
  7. Zabawa! Zajrzyj dziecku do buzi i szukaj robaczków

w ząbkach. Szczoteczka posłuży za narzędzie do 
wymiatania robaczków.

  8. Wybierzcie szczoteczkę z wbudowanym zegarem 
(wyłączy się sama po 2 minutach mycia) lub 
wykorzystajcie klepsydrę.

  9. Chwal malucha podczas mycia ząbków.
10. Wydrukuj Kalendarz Mycia Zębów i po dokładnym 

umyciu zębów pokoloruj z dzieckiem odpowiednie pole 
na kalendarzu. Możesz też w nagrodę wydrukować 
dziecku kolorowanki, które znajdziesz na stronie 
BrushBaby.

Zachęć Swoje Dziecko Do Mycia Zębów

Polub nas na Fb www.facebook.com/brushbabypolska
Odwiedź nas na www.brushbaby.pl
Obserwuj nas na Instagramie: @brush_baby_polska

Wez      udział w kampanii

szczegóły na stronie www.brushbaby.pl


