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Çocuğunuzun süt dişleri
Çocuğunuz, süt dişlerine iyi bakması ve ağız bakımını yapabilmesi 
için, sizin yardımınıza ihtiyacı var. Süt dişleri, besinlerin 
çiğnenmesinde hem de konuşmayı öğrenmesinde önemli rol oynar. 
Aynı zamanda da yeni, kalıcı dişlerin yerini  korur.

Süt dişlerini, çoğu kişinin zannettiğinden daha da uzun süre korumak 
gerekiyor.

Hatta 11 ile 13 yaşları arasında dökülen son süt dişleri, daha sonra 
yenileriyle yer değiştiriyor.

Siz ne yapabilirsiniz?

•	 Çocuğunuzun dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 

fırçalayın. 

•	 Az florürlü diş macunu sürülmüş, yumuşak bir diş fırçası kullanın.

•	 Çocuğunuza sağlıklı ve tercihen çok az şekerli yiyecekler sunun. 

•	 Çocuğunuza susadığında su veya süt verin.

•	 Çocuğunuzun biberonuna meyve suyu, gazlı içecekler veya diğer 

şekerli içecekler vermekten kaçının.

Çocuğunuzun diş sağlığı için, onu şekerli içecekler ve yiyeceklerden 
uzak tutmanız oldukça önemlidir.



Dişleri fırçalamak
Çocuğunuzun dişlerini fırçalarken,  başını hareket ettirmemesini 
sağlayın ve nereyi fırçaladığınızı gördüğünüzden emin olun.

Böylelikle, çocuğunuzun dişlerini hem daha kolay ve  temiz fırçalamış 
olacaksınız, hem de bu işi daha hızlı tamamlamış olacaksınız.

Bunu nasıl yapabilirim?
•	 Çocuğunuzun kafasına 

destek sağlayın. Örneğin, 
çocuğunuzu yatağın 
üzerine veya alt değiştirme 
masasına yatırabilirsiniz, ya 
da çocuğunuzun kafasını 
kendi vücudunuzla 
destekleyebilirsiniz. 

•	 Nereleri fırçaladığınızı 
görebilmek için 
çocuğunuzun yanağını 
yana çekerek veya dudağını açabilirsiniz.

Emzik?
Küçük çocukların emmeye doğal bir ihtiyaçlarının olması sebebiyle, 
çocuğunuzun emzik kullanıyor olması gayet doğaldır. 

Bu durumun çocuğunuzun dişlerini olumsuz etkilememesi için 
şunları yapabilirsiniz:
•	 Emziği “gereksiz yere” kullanmasını önlemelisiniz.
•	 Çocuğunuz 3 yaşına geldiğinde bıraktırmada yardımcı olmalısınız.
•	 Emziği şekere veya bala bandırmamalısınız.



Bunları biliyor muydunuz?
•	 Diş sağlığı açısından en etkili sonucu alabilmek için, ilk diş çıktıktan 

sonra fırçalamaya başlamakla başlar. 
•	 Çocuğunuz 1 yaşından sonra anne sütü veya biberonla 

besleniyorsa, diş çürümelerine karşı daha hassastır. Dişleri 
dikkatlice fırçalamak daha etkili sonuç veriyor.

•	 Çocuğunuzun, süt dişlerinin çürümesini engelleyerek, daha sonra 
çıkacak daimi dişlerinin çürüme riskini de azaltmış oluyorsunuz. 

•	 Çocuklar, ancak 10 yaşından itibaren kendi dişlerini yeterince temiz 
fırçalayabiliyorlar.

Dişler ne zaman çıkıyor?
Burada bebeğinizin dişlerinin kaç aylıkken çıktığını görebilirsiniz.

Sorularınız var mı?
Çocuğunuzun dişleriyle ilgili soruların cevaplarını her zaman diş 
kliniğini arayarak  alabilirsiniz.

Diş sağlığı hakkında daha fazla bilgi için internet sitemize  
www.sundmund.kk.dk ziyaret edebilirsiniz.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomstandplejen - Tlf. 35 30 39 60 - but@buf.kk.dk - www.sundmund.kk.dk

6 - 7 aylık

9 - 12 aylık

14 aylık

17-19 aylık

23-26 aylık

06
.1

2 
20

2 
 T

YR
Ki

SK


