Bolesne ząbkowanie
Kiedy pojawiają się zęby…
…ogólna zasada jest taka, że ząbki dolne pojawiają się nieco
wcześniej niż odpowiadające im zęby górne. Są jednak dzieci,
u których najpierw wyrżnęły się zęby górne. Większość dzieci
kończy ząbkować przed 31. miesiącem życia – ma wtedy 20
zębów mlecznych (czyli o 12 mniej, niż będzie mieć zębów
stałych). Nie ma wśród nich zębów przedtrzonowych, są
jedynie po dwa zęby trzonowe z każdej strony.

Kolejność wyrzynania zębów

Gdy jednak malec skończy rok i nie ma ani jednego zęba, można mówić o opóźnionym
ząbkowaniu. Konieczna jest wtedy wizyta u stomatologa dziecięcego albo ortodonty, a także
konsultacja pediatry.

Objawy i postępowanie
• Bardzo się ślini
W dzień zakładaj maluchowi mały, miękki śliniaczek - zakładaj mu na dzień śliniaczek, by
nie trzeba go było ciągle przebierać. Skórę wokół ust trzeba delikatnie osuszać, inaczej
pojawią się piekące podrażnienia. Gdy skóra się zaczerwieni, smaruj ją kremem
natłuszczającym dla niemowląt. Obfite ślinienie odwadnia organizm, dlatego staraj się w tym
czasie częściej podawać dziecku niegazowaną wodę.

• Wszystko wkłada do buzi
W czasie ząbkowania dziąsła mogą bardzo swędzieć. Maluch wkłada więc do buzi paluszki, a
gdy to nie wystarcza - wszystko, co ma pod ręką. przygotuj sobie kilka sztuk gumowych
gryzaczków z wypustkami, wypełnionych wodą (można je kupić w sklepach z artykułami
dziecięcymi) i dawaj je dziecku do gryzienia. Gryzaczki możesz schłodzić w lodówce, nie
wolno ich natomiast wkładać do zamrażarki, bo malec mógłby odmrozić sobie śluzówkę w
buzi. Możesz mu też pomóc, delikatnie masując swędzące dziąsło umytym palcem lub
specjalną gumową szczoteczką.

• Nie chce ssać
Prawdopodobnie gdy maluch ssie pierś lub smoczek butelki, rozpulchnione dziąsła bardziej
go bolą. Przed karmieniem posmaruj je odrobiną żelu na ząbkowanie. Uśmierzy on ból i
złagodzi stan zapalny. Możesz też spróbować podawać niemowlęciu mleko łyżeczką.

• Nie chce jeść
Nawet jeśli maluch radził już sobie z mniej rozdrobnionym pokarmami, teraz może odmówić
ich jedzenia. Nie dziw się, przeszkadza mu ból dziąseł. Po prostu musicie na jakiś czas wrócić
do gładkich papek o konsystencji kremu. Starszemu dziecku możesz podawać jogurt,
twarożek, kisiel (najlepiej schłodzone w lodówce - zimno łagodzi ból).

• Ma gorączkę
Ząbkowaniu czasem towarzyszy podwyższona temperatura. Jeśli nie przekracza ona 37,5-38
st. C, na ogół nie ma powodu do niepokoju (po wyrżnięciu się zęba, powinna minąć jak ręką
odjął). Jeśli jest wyższa lub ząbkowaniu towarzyszą kaszel, wymioty, biegunka lub inne
objawy choroby - koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

• Co chwila się budzi
To nie żadna fanaberia. Dziecku nie pozwala spać ból dziąseł. Powinien pomóc podany
wieczorem paracetamol dla niemowląt (w czopku lub syropie). Spokojny sen może też dać
maluchowi herbatka z melisy. No i jak zwykle mama, która przytuli i ukołysze do snu.
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