DZIECKO

ZĄBKOWANIE
U DZIECI
Bardzo uciążliwe zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, jednak jest naturalnym procesem, przez który przechodzi każdy człowiek. Ząbkowanie,
bo o nim mowa, potrafi być nieprzyjemne, ale istnieją sposoby, które pozwolą przejść je bezstresowo.

KIEDY WYRASTAJĄ PIERWSZE ZĄBKI?
Przyjmuje się, że pierwsze ząbki pojawiają się u niemowlaka pomiędzy
6. a 8. miesiącem życia, jednak jest
to sprawa indywidualna i uzależniona zarówno od uwarunkowań genetycznych, jak i czynników zewnętrznych (np. rodzaju spożywanego
pokarmu). RODZIC NIE POWINIEN
SIĘ NIEPOKOIĆ, GDY PIERWSZY ZĄB
POJAWI SIĘ OK. 4. MIESIĄCA ŻYCIA,
ANI GDY WYROŚNIE DOPIERO PO
1. URODZINACH. Z REGUŁY ZĘBY WYRASTAJĄ PARAMI, W ODSTĘPACH 1-2
MIESIĘCZNYCH, POCZYNAJĄC OD
SIEKACZY, A KOŃCZĄC NA ZĘBACH
TRZONOWYCH. WSZYSTKIE 20 ZĘBÓW MLECZNYCH ZDROWE DZIECKO POWINNO POSIADAĆ PRZED
UKOŃCZENIEM 3. ROKU ŻYCIA.

JAKIE OBJAWY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE
DLA
ZĄBKOWANIA NIEMOWLAKA?
Charakterystycznymi objawami, które mogą świadczyć o rozpoczęciu
procesu ząbkowania jest płacz, roz-
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drażnienie i częste budzenie się malucha w nocy. SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE DLA SAMEGO DZIECKA JEST
POJAWIENIE SIĘ SILNEGO BÓLU,
KTÓRY JEST WYNIKIEM ROZPYCHANIA DZIĄSŁA PRZEZ WYRZYNAJĄCY
SIĘ ZĄB. JEDNOCZEŚNIE, W OBRĘBIE
ROZPULCHNIONEGO DZIĄSŁA, POJAWIA SIĘ STAN ZAPALNY, ZACZERWIENIENIE I ŚWIĄD. Dlatego dziecko, aby go uśmierzyć, wkłada sobie
do buzi palce oraz różne przedmioty, wydzielając przy tym bardzo
duże ilości śliny. Pozostałe objawy
pojawiają się kaskadowo. W wyniku
rozwijającego się stanu zapalnego
zmniejsza się odporność dziecka,
zwiększa jego podatność na infekcje, a także może pojawić się podwyższona temperatura ciała. Dziecko staje się nadpobudliwe, z tego
względu ma problemy z zasypianiem, może oddawać luźne stolce,
a rodziców nie powinien zaskoczyć
również brak apetytu.

W JAKI SPOSÓB POMÓC
DZIECKU W TRAKCIE ZĄBKOWANIA?
W pierwszych chwilach świadczących o pojawieniu się pierwszego
ząbka nie należy od razu stosować
preparatów dostępnych w aptece (zęby mogą wyrzynać się tylko
przez krótki okres, nie powodując
przy tym stanu zapalnego, dlatego ich zastosowanie jest zbędne).

DZIECKO
NA POCZĄTEK, DOBRYM WYBOREM
JEST GRYZAK, NAJLEPIEJ ŻELOWY,
KTÓRY PRZED PODANIEM DZIECKU
MOŻNA SCHŁODZIĆ W LODÓWCE.
NALEŻY PRZY JEGO STOSOWANIU
PAMIĘTAĆ, BY CZĘSTO MYĆ GO
POD CIEPŁĄ WODĄ, CO ZREDUKUJE
PRAWDOPODOBIEŃSTWO POJAWIE-

NIA SIĘ GRZYBICY W JAMIE USTNEJ
DZIECKA. Skuteczne jest ponadto
masowanie przez rodziców dziąsła
dziecka specjalnymi nakładkami na
palce, które posiadają wypustki. Bardzo dobre efekty daje również smarowanie miejsc, w których pojawiają się ząbki, wacikiem nasączonym

ziołami, mającymi działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, np.
rumiankiem lub szałwią.
Nie bez znaczenia dla przebiegu
procesu ząbkowania jest dieta niemowlaka. Najlepsze dla dziecka,
u którego zaczynają poja-
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DZIECKO
ZDROWIE

wiać się pierwsze ząbki, będą pokarmy półpłynne. Należy ponadto
podawać mu zwiększone ilości płynów, chociażby schłodzoną wodę.
Jeśli dziecko jest karmione piersią,
należy go jak najczęściej do niej
przystawiać. Co więcej, rodzice
mogą podawać dziecku skórkę od
chleba, a także warzywa i owoce, takie jak jabłko, marchew, które dziecko będzie gryźć dziąsłami, z których
wyrastają ząbki.
Gdy dziecko przeżywa okres ząbkowania w sposób niespokojny,
uniemożliwiający mu spokojny sen,
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można mu podać herbatkę z melisy. Ponadto nie można zapominać
o prostych czynnościach, które
sprawią, że dziecko będzie czuło się
bezpiecznie, takich jak przytulanie,
czy całowanie.

APTECZNE PREPARAT Y
POMOCNE PRZY ZĄBKOWANIU
JEŚLI POWYŻSZE SPOSOBY OKAŻĄ SIĘ
NIESKUTECZNE, BĄDŹ PROCES ZĄBKOWANIA PRZEDŁUŻA SIĘ, WARTO
SIĘGNĄĆ PO ŻELE, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE SPECJALNIE DLA ZĄBKUJĄCYCH
NIEMOWLAKÓW. W ICH SKŁAD WCHO-

DZĄ ZARÓWNO SUBSTANCJE O DZIAŁANIU ZNIECZULAJĄCYM, A TAKŻE TE,
KTÓRE MAJĄ DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE, PRZECIWGRZYBICZE ORAZ
PRZECIWZAPALNE. Do pierwszej grupy zaliczymy przede wszystkim lidokainę i benzokainę, a do drugiej
wyciągi z szałwii, rumianku i tymianku. Celem działania tego typu preparatów jest uśmierzenie bólu powstałego w wyniku wyrzynania się
ząbków, a także zredukowanie stanu
zapalnego i zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się zakażeń grzybiczych oraz bakteryjnych
w obrębie jamy ustnej. Działanie
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znieczulające preparatów żelowych
trwa ok. 1 godziny, jednak nie należy stosować ich zbyt często, aby
nie przekroczyć zalecanego dawkowania. Z tego względu oprócz nich,
należy wykorzystać inne metody
uśmierzające ból wywołany ząbkowaniem.
W celu złagodzenia bólu spowodowanego ząbkowaniem zastosowanie
znajdują również spraye, które można stosować bezpośrednio na błony
śluzowe jamy ustnej. Można tutaj
wymienić te, które zawierają substancje działające przeciwbólowo,
przeciwzapalnie, a także znieczulająco i odkażająco w miejscu podania,
a także o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym. Stosuje
się również olejki aromatyczne, np.
miętowe, eukaliptusowe, wykazujące działanie uśmierzające ból.
Wielu rodziców wybiera również
produkty homeopatyczne, które są
przeznaczone do stosowania dla
ząbkujących niemowlaków. Ich skład
jest oparty o wyciągi roślinne działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie (tymianek i rumianek),
ale także takie, które zmniejszają
prawdopodobieństwo współwystąpienia dolegliwości ogólnoustro-

jowych, np. biegunek (szkarłatka).
Gdy ząbkowaniu dziecka współtowarzyszy również gorączka, można
mu podawać preparaty zawierające
ibuprofen bądź paracetamol, które
dla niemowlaków występują pod
postacią zawiesiny lub czopków.
Rodzice powinni wybrać odpowiednią metodę pozwalającą na
łagodniejsze przejście ząbkowania
przez dziecko i wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji. Mowa tutaj
chociażby o wkładaniu sobie przez
dziecko różnych przedmiotów do
buzi, które mogą powodować jego
zadławienie, bądź gdy są ostro zakończone, przez co mogą powodować jeszcze większy ból, krwawienie
i powstanie ran. Wszystkie prowadzone przez rodziców działania
zmniejszają nie tylko dyskomfort ich
pociechy, ale także ich samych.
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RÓŻNE PROBLEMY –
JEDNO ROZWIĄZANIE
Oczyszcza, regeneruje, nawilża
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