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Qocu$unuz Genel Sallrk ve Aörz Saöhör yolunda

DiSlerin gelisim agamalan nasrl olmaktadrr ?

. Daha gebeliöin 4.Ayrnda Sütdi$ini olugturacak hücreler ortaya qrkmaya baglar.

. Doöumda ise tüm Sütdigleri disetinin hemen altrnda olugmug ve 6 yag Azrdigleri-
nin hücreleri ortaya qtkmaya baglamtgttr.

. A0rz bogluöunda diqetini yararak ortaya Erkan tüm di$ler saölrklr ve qürüksüzdür!

Sütdigleri aqaördaki gekilde görüldüöü gibi ortaya grkartar: (Bu kuralrn istisna-larl
görülebilir.)
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Kaynak: Th. l\,4a rtha le r/Pro Juvenlute

Dig grkarmada sorunlar.

lyi bir Aörz bakrmr ve Digetlerine düzenli arallklarla ( Yumugak bir tülbenfle ) yaprlan
hafif masaj sayesinde büyük sorunlann ortaya Qrkmasr sözkonusu olmaz. Diglerin dizilig
düzeni ve gekillerinde uyum bozukluöu görülebilir. Di$ grkarmadaki sorunlarda Dig jöksi
bir gare olabilir. DiS jöksi segiminde mümkün oldugunca geker iqermeyen DiQ jöklerine
yönelinmelidir. Aynca Laktoz (Birtür geker) igeren Hemeopatik tedavi ilag-lanndan uzak
durulmalrdrr. Günümüzde Globuli denilen Silit igerenleri tercih edilmek-tedir. (Bunlann
miktannrn iyi ayarlanmamasr durumunda ishal görülebilir.)

Sütdigleri,qocuöunuzun aöana 3 y2 - 8 YaS arasrnda $eklini vermekte ve Qene
yaprsrnrn dü20ün olugmasrnr saölama görevi üstlenmektedir. Bundan dolayr diglerin
gürükten korunmus olmasr önemlidir



Uygun Beslenme önerileri nelerdir?

Yetigkinlerin Kalrcr diglerinde olduöu gibi,Qocuklann Sütdiglerininde en büyük düSmanl
9ekerdir. Bundan dolayr gekerli grdalara Dikkat etmeli, Srk aralrklarla vermekten
kaqrn r lmalrdlr .

. Sütünüz geldioi sürece emzirmeyi sürdürün.Sütünüzün azalmasr yada kesilmesi
durumunda,mümkünse Biberonla beslemeye qalrgrn.

. Emziöi $ekerli suya yada üzerine Bal sürerek vermeyin.

. Qocuöunuzu uyuturken $ekerli Seyler,tatlandrnlmrs gay yada süt biberonunu
vermeyin.

r Geceleri gerekli olduöunda Biberonla sadece su veriniz.(Bu sadece emzirilme
Qaörndaki Bebekler iqin geqerlidir.)

a Soöuk Eay yada sulandrnlmrg Portakal veya Me$/e suyunu devamlr olarak
qocuöun eline tutugturmayrn: $ekerli ve Ekgi grdalar diglere iki kat daha fazla
zarar verdikleri iEin diglerde Eürümeye neden olurlar.

t Beslenmeler arasrnda $ekerli $eyler vermekten kaqrn In,mümkünse gekersiz
Seyler verin: Taze meyve ve sebze, Ekmek, Peksimet, Süt, Qay veya su gibi.

. Beslenmelerde Tatlr türünde geyler verilebilir, Ancak ö19ülü olmak kaydryla.

. Diqe zarafl pek dokunmayan Tatlr $eyler biraz daha büyük gocuklarada verilebilir.

Dikkat edilmesi gereken Saölrk kurallarl

Bebeöin beslenmesinde kullanrlan Emzik,Biberon lastiöi veya Kagrk gibi geyler,
Qocuöun Annesi,Babasr yada Bakrcrsr tarafrndan tadrnrn denenmesi veya rslatrlmasl
amacryla yalanmamalrdrr. Eöer yalanrrsa Bakteriler bu yolla qocuöun aözrna geger.Bu

, durum gocuöun diglerinde qürüklere yolagar.Hele birde verilen grda bol miktarda geker
iQeriyorsa Qürük kaQrnrlmazdrr.!

Fluorid doöru biqimde nasrl kullanrlmahdrr?

. Temel digbakrm r,Fluorid iqeren Yemek tuzu ile (Ye9il-Beyaz paket) olur. Beslen-
mede katr grdalara geqilmesiyle birlikte,yemeöe konulan tuz sayesindeTemel
bakrmada baglanrlmrg olunur.

. Diglerin qrkmaya baslamasryla birlikte di9 frrgalamayada baglanrlrr, Qocuk Dig
macunundaki Fluorid miktan % 0,025 dir.Dig irrqalamasr,dig frrqasrnrn. üz€rine
Nohut büyüklüöünde Qocuk Digmacunu konutarak yaprlrr.

I Qocuklarda 6 YaSrna kadar Qocuk Digmacunu kullanrlrr.

. 6 Yagrndan itibaren Normal Digmacunu (Fluorid iqeriöi %0,1 den %0,15'e kada0
kul lanr l t r .

a 6 Yagrndan itibaren ömür boyu, DiS frrQalamaya ek olarak Yagam sonuna
kadar,Haftada 1 Dela Fluoridjel ( Fluorid iQeriöi % 1,25 ) kullanrIr.

. Yada Günde 1 dela (ok O,O25 Fluorid iqerikli ) srvr ile Qalkalama yaprlrr.

. Doktorun yada Di$ Doktorunun tavsiyesi i le Fluorid tabletleride aörzda eriti lerek
kullanrlabilir. ( Bölgesel etki,Sistemik etkiden daha önemlidir.)



Süt diglerinin ve Agzrn bakrmr Nasrl olmalrdrr?

. Ba9langrgtan il ibaren Eocuöun aözrnrn iqini yumugak bir Tülbentle gevkatli ve
özenle silin,zorlama yapmayrn

r Qocuöunuza oynamasr iqin Diglik yada yumugak bir Oyuncak di9 ftrqasr verin.

a En krsa zamanda gocuöunuza oyalanmast iqin Dig ftrqast verin.

. Her yemekten ve aralarda yenen tatli grdalardan sonra di$lerini ftrqalamastnl
saglaytn.

Diglerini f rrqalamasrna yardrmcr olun ve gözlemleyin.Asla zorlamaytn.

Siz diglerinizi frrqalarken onunda dislerini frrqalamasrnr te$Vik ederek,sizi örnek
almasrnr saglamaya 9alr9rn.

Banyodaki aynanrn gocuöunuzun boyuna uygun yükseklikte olmasrnt saölaytn.

Dig frrgalama tekniöi : Once digin gigneme yüzeyini,sonra d19 krsmrnr frrqalama-
srnr saölayrn. Qocuöunuz Anaokulu gaörna geldikten sonra iQ ktsmtnt ftrgalama-
srnrsaÖlayrn.

Qocuöu Di9 Doktorunun Muayenehanesine ilk defa Ne zaman götürmelidir?

Eöer belirl i bir tedavi gerektirecek durum sözkonusu deöilse,qocuöunuzu ilk olarak 2
yada 3 ya9rnda iken,Siz di9 doktoruna yada di9 saölrk uzmanrna giderken yanrnrzda
götürün.Böylece muayenehaneye ve oradaki qaltganlara altgtr.Burada kucaötntzda iken
diglerini gösterebilir.Ama asla zorlamayrn. ( Yazafln tesbiti : Qoöunlukla Oyuncak Kukla
ile galrgryorum.Bu Oyuncak Kukla hergeyi agrk aqrk söylüyor ve onun söyledikleri,gok
qabuk anlagrlrp ,kabulleniliyor.Benim bu Oyuncak Kuklamr bir daha görmeye gelin diye
öneride bulunuyorum. ) Sonug olarak Yrlda 1 kez kontrol iQin bir Di9 Doktoruna yada Di9
Sa0lrk uzmanrna qidi lmel id i r .

Emzik yada Ba9 parmaörnr emmek
Emzik yada Parmak emme ve Dudaklan rstrma gibi ,,Huyla/'zararstz baglar ama ger-
gekten kötü a|gkanlrklar haline gelebilirler.En kötüsü,Süt diginde eöriliklere, Dilin sürekli
agzrn bir yanrnda kalmasr gibi bozukluklara neden olurlar. Ki bundan dolayr Aörz
kaslaflnrn egit olmayan derecelerde geli$mesine ve Dilde anzaya neden olurlar.On
kesici diglerin uygun bir biqimde üstüste gelerek aözrn kapanmamasr tipik bir örnektir.Bu
gibi durumlar ileride Kalrcr diqlerde de bozukluklara neden olabilirler.

Olasrhklar

a Mümkün olduöunca Emziöi,Qocuöunuzu ya uyutmaya galrgtrken yada yorgun ve
huysuz iken verin.Yoksa emziöi göz önünde bulundurmayrn.( Emziöin yuvarlak
olanr deöil,Yassr ve yumugak olant kullantlmalrdtr.)

a 3 yada engeq 4 Yagrnda emzik emme altgkanltötnt btrakmastnt saolayrn.Bu
durumda Bagparmaörnr emmeye galrgabilir,buna dikkat etmelisiniz.

. Parmak emme ahgkanlrörndan da engeq 4 yagrnda vazgeqirmek gerekir.Ama bu
Qok daha zordur.

a Di9 Doktoruna yada bir DiS Saölrk uzmanrna danrgrnrz.
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