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Odatã cu începerea erupþiei dentare, care are loc în
jurul vârstei de 6 luni, cei mici sunt supuºi ºi riscului de
apariþie a cariilor „de biberon“, care afecteazã de obicei
dinþii din faþã ºi pot cauza distrugerea acestora.
Cariile de biberon se formeazã din cauza acþiunii
zahãrului sau a laptelui din lichidele pe care le bea
copilul în timpul nopþii (lapte, sucuri de fructe) ºi care,
odatã ajuns în cavitatea oralã, devine hranã pentru bacterii, rezultatul interacþiunii dintre zahãr/lapte ºi bacterii
fiind un acid care atacã dantura. Acesta se formeazã de
fiecare datã când cel mic consumã astfel de lichide ce
conþin zahãr ºi acþioneazã asupra dinþilor timp de 20 de
minute. Astfel, pãrinþii trebuie sã fie atenþi nu doar la ce
lichide îi dau copilului sã bea, ci ºi la frecvenþa consumului acestora. Deºi cariile de biberon afecteazã dinþii de
lapte, pe care copilul oricum îi pierde, nu trebuie neglijatã importanþa dentiþiei primare. Dacã un dinte de lapte
este pierdut prea repede, pe spaþiul lãsat gol în urma
cãderii acestuia (care este destinat unui dinte permanent) s-ar putea extinde unul dintre dinþii alãturaþi, ceea
ce, în momentul apariþiei dentiþiei permanente poate
duce la probleme precum o danturã crescutã strâmb.

Cum poþi preveni apariþia cariilor de biberon?
1. Dupã ce îi dai copilului sã mãnânce, curãþã-i gingiile cu o bucatã curatã de tifon!
2. Începe sã perii dantura celui mic încã de la
apariþia primului dinte.!
3. Curãþã-i ºi maseazã-i gingiile din care nu au erupt
încã dinþii!
4. Începe sã foloseºti aþa dentarã pentru a-i curãþa
dantura copilului dupã ce i-au apãrut toþi dinþii
(aceasta se întâmplã în jurul vârstei de 2 ani-2 ani
ºi jumãtate)!
5. Nu-i permite copilului sã meargã la culcare cu un
biberon cu lapte, sucuri de fructe sau alte lichide
care conþin zahãr!
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6. Dilueazã laptele din biberon cu apã, puþin câte
puþin în fiecare searã, pânã când biberonul pe
care i-l dai la culcare conþine doar apã!
7. Nu înmuia suzeta pe care i-o dai copilului pentru
a-l liniºti (înainte de culcare sau în timpul zilei) în
lichide îndulcite!
8. Roagã dentistul sã-þi recomande cele mai bune
metode pentru a-i asigura copilului tãu aportul
necesar de fluor!
9. Du-l pe cel mic la prima lui vizitã la dentist încã de
când împlineºte 1 an ºi programeazã-l apoi la controale regulate la interval de 6 luni! În acest fel, te
vei asigura cã dantura lui este sãnãtoasã ºi copilul
se va obiºnui astfel cu vizitele la stomatolog,
învingându-ºi astfel frica.

Importanþa lacurilor cu fluor
Studiile au arãtat cã lacurile fluorurate, care ajutã la
întãrirea smalþului, au totodatã rolul de a preveni
apariþia cariilor de biberon. Cercetãtorii de la ªcoala de
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Medicinã Dentarã a Universitãþii din San Francisco au
efectuat teste pentru a analiza eficienþa fluorului, la
experiment participând 280 de copii, care au fost
împãrþiþi în 3 grupuri: copiii din primul grup au beneficiat de fluorizare localã cu lacuri de 2 ori pe an, cei din al
doilea grup, o datã pe an, iar ceilalþi nu au beneficiat de
acest tratament. Rezultatele studiului au demonstrat cã
cei din ultimul grup erau expuºi la un risc de 4, respectiv 2 ori mai mare de a dezvolta carii dentare decât cei
din primul ºi din al doilea grup de participanþi.

Riscurile pe termen lung pe care le implicã
apariþia cariilor de biberon
În primul rând, apariþia cariilor de biberon este de
multe ori un semn cã cel mic va suferi ºi mai târziu de
afecþiuni dentare. Totuºi, copiii care au avut carii de
biberon sunt expuºi ºi la alte riscuri, precum:
- dezvoltarea unor obiceiuri alimentare nesãnãtoase,
- probleme de vorbire,
- subponderabilitate,
- creºtere încetinitã.
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ªtiaþi cã...
- dacã mama a avut carii pe care le-a lãsat netratate,
cel mic este expus unui risc de 4 ori mai mare decât
alþi copii de a dezvolta ºi el carii?
- dacã mama a consumat zahãr în exces înainte ºi în
timpul sarcinii, cel mic este expus unui risc de 4 ori
mai mare de a dezvolta carii decât copiii femeilor
care au consumat moderat zahãr.
În ceea ce priveºte sãnãtatea oralã a celui mic, prevenirea apariþiei cariilor de biberon joacã un rol vital, pentru cã de obicei acestea sunt descoperite când dintele e
foarte afectat ºi este necesarã aplicarea de coroane pentru a salva dintele, deºi în cazul cariilor profunde extracþia
rãmâne singura soluþie. Primele semne ale apariþiei cariilor de biberon sunt sensibilitatea dinþilor la schimbãrile
de temperaturã sau la alimentele dulci ºi decolorarea
danturii. Mai târziu, la baza dintelui pot apãrea pete sau
dungi albe, care în timp devin de culoare maronie.
Tratamentele pentru refacerea dinþilor afectaþi de cariile
de biberon se efectueazã de medicul dentist.
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