
Kdy byste doporučila rodičům, aby začali svým dětem čistit zuby? 

Začít by se mělo již od prvního zoubku vhodným kartáčkem, nejpozději však v 1.roce dítěte. 

Mají dětem hned začít čistit zuby dvakrát, stejně jako je doporučeno dospělým? 

Ano, je vhodné dětem nastavit od začátku režim a čistit si s nimi zuby 2x denně. Ráno před snídaní a 

večer před usnutím. Velmi efektivní je také čistit si zuby společně. Děti tuto činnost mnohem lépe 

přijmou. Dále je pro děti zábavné spojit si čištění zubů s nějakou říkankou, nebo po každém čištění 

zaznamenávat do kalendáře nebo na určené místo. 

Jak je to s kontrolou čištění zubů?  

Na začátku čistí zoubky rodiče a pak do 6 let je kontrolují a dočišťují. Do 10 let by ze strany rodičů 

měla být kontrola účinnosti čištění zubů. Od 11-15 let by měla být namátková kontrola. K té kontrole 

doporučuji pomoc detekčních tablet, detekčního roztoku, ... podívat se jen okem nestačí.  

Jaké jsou v novinky v čištění zubů?  

Novinkou pro někoho může být to, že čištění 2x denně má být ráno před snídaní a večer před 

usnutím. Málo se také ví, že po čištění pastu stačí vyplivnout a již nevyplachovat, aby účinné látky 

pasty mohly účinkovat déle. 

Co byste osobně dětem i dospělým doporučila?  

Od 7 let doplnit čištění pastou i fluoridovým gelem (12 500ppm F), a to 1x za měsíc.   Samozřejmostí 

je omezit sladkosti.  Pravidelně chodit na preventivní prohlídky u stomatologa 2x ročně a to již od 

prvního zoubku. Děti si na křeslo zubaře nesedají rovnou s bolavým zoubkem nebo kazem, ale 

mnohem dříve, ještě bez kazů. Takže si jej nespojí hned s bolavým zážitkem. 

Dále je důležité vyměnit kartáček po nemoci, dobraných antibiotikách.  

Pokud mají děti kartáček i ve školce, kontrolovat a vyměňovat ho pravidelně i tam. 

Důležité je také nesahat na štětiny kartáčku rukama. 

Je možné si čištění zubů nějak nacvičit? Existují nějaká instruktážní videa? 

Základní je metoda kroužků a stírací od dásně k zoubku (od červené k bílé).  

Na internetu je možné stáhnout tuto brožuru, kde je spousta zajímavých informací. 

https://www.csds.stomatolog.cz/dokumenty/DP_prevence_zubniho_kazu.pdf 

Od kdy můžeme používat pro dítě elektrický kartáček? 

První zoubky mají jinou strukturu, než trvalý chrup. Záleží na typu a kvalitě elektrického kartáčku, 

musí být přímo určen pro děti, včetně hlavice, kterou je nutné měnit stejně často jako kartáček (cca 

po dvou až třech měsících).  Což je samozřejmě finančně náročnější než klasické kartáčky.  Jsou 

situace, kdy je použití el. kartáčku vhodné, zejména když není možnost čištění zkontrolovat. Takže 

třeba na táboře, při přespávání atd. Je nutné si ale uvědomit, že nácvik správného čištění zubů je pro 

https://www.csds.stomatolog.cz/dokumenty/DP_prevence_zubniho_kazu.pdf


děti do dospělosti důležitý a při využívání el. kartáčku se postupem času tato dovednost zapomene. I 

s elektrickým kartáčkem je ale potřeba kontrolovat, zda jsou zuby opravdu čisté. 

Jak je to se sladkostmi, medem, sirupy atd. 

Pravidlo číslo jedna: nenamáčet dudlík do medu. 

Co se týká sladkostí, sladkých sirupů (léčiv), a medu v čaji, tak to není nutné příliš dramatizovat. Ale 

vhodné je dodržovat určité zásady. Nenaučit děti, že sladkost je přirozená chuť všeho. Pokud mají 

sladkosti nebo sladký sirup na kašel, teplotu atd. nechat je zapít to čistou vodou.  

Pozor na sladkokyselé bonbony, protože tato kombinace je přímo ďábelská na sklovinu zubů, natož u 

mléčného zoubku. Vyvarovat se zejména celodennímu upíjením sladkých nápojů /coca-cola, pepsi. 

Totiž platí u sladkostí. Je vhodné také snižovat množství i četnosti cukrů. Není tak hrozné, když si dítě 

jednou za den mlsne, ale nemělo by sladkosti mlsat v průběhu celého dne. 

Med v čaji by se neměl dávat denně, jako pravidlo. Spíš třeba u nachlazení atd. Nedávat před spaním 

nebo v průběhu noci. Učit děti i na nesladké nápoje a čistou vodu.  

 

 


