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Ilkadhacsiga
Ilmahaagu wuxuu hadda ku jiraa da’dii uu ku ilkadhacsanayay. Ilkaha 
caruurnimadu waa in ay liqliqdaan oo ay dhacaan. Kuwo cusub oo ilko 
waara ah ayaa soo baxaya, halkaas oo uu in muddo ah ilmuhu wada 
lahaanayo ilkaha caruurnimada iyo ilkaha waara.
Wuxuu qofku yeelanayaa 28 ilig oo waara, laga yaabee xilli dambe in ay 
ku soo biiraan gawsdambeedyo.

Ilkahoraadka
Marka ay ilkohoraadka cusubi soo baxaan, way is yara dul mari karaa, 
hase yeeshee inta badan iyagaa iska toosa.

Ilkaha 6-jirka
Ilkaha 6-jirku waa kuwa cusub ee kowsaha waara, oo ka soo baxa 
dhanka dambe ee afka, gadaasha ilkacaruureedka.

Dahaadhka ilkaha 6-jirka
Marka ay ilkaha 6-jirku soo baxaan, waxa adkaada in la nadiifiyo jeexyada 
godan ee iligga oo wuxuu halis weyn ugu jiraa, in uu daldaloolo yeesho. 
Sidaa darteed waxa ilkaha badanaa dahaadha kiliinigga ilkaha. 

Waxa dusha iligga lagu sameeyaa dheeh la iska dhex arko. Dheehaasi 
wuxuu buuxiyaa jeexyada godan oo wuxuu ka hortagaa gelidda cuntada 
iyo bakteeriyada. Weligiiba ha dahaadhnaado iligguye, waa in hadana la 
cadayaa.

Waa wax hawl badan 
in la cadayo iligga 
6-jirka, markaas uu 
soo baxayo

Ku leexleexi cadayga 
ama adeegso cadayga 
soolada 



Sidee baad ilmahaaga uga taageeri karta in uu yeesheo ilko 
fayo qaba?
•	 Caday ilkaha ilmaha 2 jeer maalintii
•	 Adeegso caday jilicsan iyo dhiiqocaday ay foloraydh(fluor) weheliso
•	 Sii ilmahaaga cunto caafimaad leh – sokor badan lahayn
•	 Sii ilmahaaga biyo ama caano, marka uu haraado

Cadayasho
Wuxuu ilmahaagu u baahan 
yahay taageeradaada si uu u 
cadayo ilkaha tan iyo inta uu 
ku dhawaanayo 10 sanadood. 
Ilmaha u daa in uu ku 
tababarto cadayashada ilkaha, 
hase yeeshee dabadeed adigu 
u caday si ay ilkuhu u noqdaan 
nadiif.
Marka aad cadayayso ilkaha 
ilmahaaga, waxaad tusaale 
ahaan is taagi kartaa ilmaha 
dhabarkiisa, si uu ilmuhu kor 
ugu soo qaado madixiisa. Soo qabo dhabanka iyo dibinta, si aad u arki 
karto meesha aad cadayayso.

Maxay tahay in uu ilmahaagu cuno oo uu cabo maalintii?

Waa intee sonkorta ku jirta quraacdu?

Waxa haboon in yar oo khudrad ah ama roodhi xilliga 
nasashada iyo biyaha qabow ee qasabadda

Sahayda (madpakke) iyo caanaha dugsiga

khudradda SFO’ga?

Qoyska oo dhami ma jeclaan karaa cashada? 
Ma suurtageli kartaa, in dhamaan la helo casho caafimaad leh maalin kasta?

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.



KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen

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

Har du hørt om ”dobbelttænder”?
Det sker ofte, at nye, blivende tænder kommer frem foran eller 
bagved de gamle mælketænder. 

Så har barnet i en periode ”dobbelttænder”. Hvis det tager lang tid 
inden mælketanden falder ud, skal barnet ses af os.

        

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at ringe til din tandklinik, hvis du har 
spørgsmål om dit barns tænder. 

Du kan også se og læse mere om tænder på vores hjemmeside: 
www.sundmund.kk.dk 

”Hvad er det nu, vi skal huske?”
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Adeegso dhiiqocadayga 
leh falooraydhdhayaree nacnaca, cabitaanka 

soodhaha leh, 
sharabka iyo waxyaabaha kale 

ee macaan

Caday ilkaha 2 jeer 
maalintii

Ma maqashay ”ilkolabanlaabka”?
Waxa dhacda badanaa, in ay ilkaha cusub ee waaraa ka soo baxaan 
xagga hore ama dhanka dambe ee ilkacaruureedka gaboobay. 

Markaas ayuu ilmuhu muddo lahaadaa ”ilkolabanlaab”. Haddii uu muddo 
dheer qaato inta uu dhacayo iligcaruureedku, waa in aynu ilmaha 
eegnaa.

”Waa maxay waxa ay hadda tahay, in aynu xasuusnaano?” 

Wax suaalo ah ma qabtaa?
Mar kasta waa lagugu soo dhowaynayaa in aad soo tilifooniso kiliinigga 
ilkaha, haddii aad wax suaalo ah ka qabtid ilkaha ilmahaaga. 

Waxa kale oo aad eegi kartaa oo aad wax dheeraad ah oo ku saabsan 
ilkaha ka akhriyi kartaa boggayaga internet’ka: www.sundmund.kk.dk
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