
DANTŲ VALYMO BŪDAI:

Dantų valymą reikėtų pradėti  nuo viršuti nių dantų išorinio paviršiaus iš 
kairės į dešinę, vidinį paviršių – atvirkščiai. Ta pačia tvarka valyti  ir apati nius 
danti s. Tada valomas kramtomasis dantų paviršius. Dantų pastos reikėtų 
dėti  mažojo piršto nago dydžio kiekį.

1. Viršuti nio ir apati nio žandikaulio išoriniai 
dantų  paviršiai valomi verti kaliais, šluojamai-
siais bei sukamaisiais judesiais. Atliekant verti -
kalius ir sukamuosius judesius, šepetėlio šereliai 
dedami statmenai danti ms. Šepetėlio rankenėlė 
laikoma horizontaliai.

Atliekant šluojamuosius judesius (iš viršaus į 
apačią), dantų šepetėlis glaudžiamas 45° kam-
pu dantų/dantenų riboje, kad šereliai palįstų po 
dantenomis, nes ten kaupiasi maistas ir daugina-
si bakterijos.

2. Krūminių dan tų vidiniai paviršiai va-
lomi šluojamaisiais judesiais (viršutinių 
dantų  – iš viršaus į apačią, apatinių – iš apa-
čios į viršų). Šepetėlis glaudžiamas 45° kam-
pu dantų/dantenų riboje. Rankenėlė laikoma 
smailiu kampu.

3. Priekinių dantų vidiniai paviršiai valo-
mi šluoja maisiais judesiais, šepetėlį laikant 
verti kaliai.

4. Dantų kramtomieji paviršiai valomi 
tada, kai išvalomi visi kiti  paviršiai. Šepetėlis 
dedamas šereliais statmenai danti ms ir valo-
ma trumpais horizontaliais arba sukamaisiais 
judesiais. Svarbu per daug nespausti  šepetė-
lio, nes sulinkę šereliai neišvalo vagelių.

5. Taip pat reikėtų valyti  liežuvį, nes ant jo 
paviršiaus kaupiasi daug bakterijų ir apnašų. 
Nuvalius liežuvį, ge  rėja burnos kvapas, lėčiau 
susidaro apnašos ant dantų. Liežuvis valomas 
dantų šepetėliu arba specialiu liežuvio valik-
liu. 

Formuoti  burnos priežiūros įpročius reikėtų 
pradėti  nuo mažų dienų, išdygus pirmajam dan-
tukui.

6. Išskalaukite burną vandeniu.

7. Nusišypsokite savo atspindžiui veidrodyje ir pasidžiaukite gražia šyp-
sena!

Ši valymo instrukcija ti nka ir naudojanti ems elektrinius dantų šepetėlius.
Dažniausiai dantys genda dėl apnašų, susikaupusių ant dantų ir tarpdan-

čiuose, kurios susidaro iš maisto dalelyčių, gleivių ir bakterijų. Nepašalin-
tos nuo danti es, apnašos pamažu ardo emalio paviršių ir gali sukelti  dantų 
ėduonį bei dantenų ligas.

Dantų akmenys susidaro, kai kalcis, esanti s žmogaus seilėse, susijungia 
su dantų apnašomis ir jas sukieti na. Susiformavusius akmenis pašalinti  gali 
ti k odontologas ar burnos higienistas.

DANTŲ ĖDUONIES POŽYMIAI:

• ankstyvose stadijose gali nebūti  jokių požymių;
• skauda dantį , dažniausiai valgant ką nors saldaus, karš-

to arba šalto;
• nemalonus skonis burnoje;
• blogas kvapas. 



Atplėškite apie 30–40 cm vaškuoto tarpdan-
čių siūlo ir apvyniokite jį aplink vidurinius pirš-
tus.

Siūlą tvirtai suimkite nykščiais ir rodomaisiais 
pirštais. Paskui įtemptą siūlą įveskite į tarpdantį . 
Negalima grubiai ir sti priai spausti  siūlo po dan-
tenomis, kad jos nesusižalotų. Kai siūlu pasie-
kiamos dantenos, reikia jį išlenkti  C raidės for-
ma aplink vieną dantį  ir, braukiant paviršiumi, 
kelti  aukštyn. Taip kartokite kelis kartus apgau-
biant vis kitą dantį .

Tarpdančius patarti na valyti  kartą per dieną 
prieš valant šepetuku, nes dantų pastoje esan-
ti s fl uoras galės patekti   į švarius tarpdančius ir 
taip sti printi  danti s.

* Dantis reikia valyti po valgio mažiausiai du 
kartus per dieną po 2–3 minutes, o skaičiuojant 
judesius – po 8–10 judesių vienai dantų porai.

* Dantų šepetėlį reikėtų rinktis tik minkštą 
(soft).

* Dantų pastoje suaugusiems turėtų būti fl uoro iki 1450 ppm (vaikams 
pastos su fl uoru nerekomenduojamos, nes dalį jos jie nuryja).

* Galima naudoti burnos skalavimo skystį, tačiau nebūtina.

* Becukrę kramtomąją gumą geriausia kramtyti iškart po valgio, ne il-
giau kaip 20 min. Tai atitolina karieso atsiradimą.

* Du kartus per metus reikia profi laktiškai pasitik rinti dantis pas odonto-
logą.

Šepetėlį keiskite nauju kas 2–3 mėn. arba kai šepetėlis praranda savo 
formą, taip pat persirgę virusinėmis ligomis (gripu, peršalimu, burnos li-
gomis)!

Nevalykite dantų praėjus mažiau nei pusvalandžiui po valgymo (ypač po 
vaisių) – duokite laiko seilėms atlikti  savo darbą ir neutralizuoti  maisto bei 
gėrimų sukeltas rūgšti s. Iš karto po valgio jūsų dantys ir emalis yra labiausiai 
pažeidžiami. 

Visavertei dantų priežiūrai reikalingas 
dantų siūlas
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Kasdieninė taisyklinga burnos ertmės priežiūra nuo mažų dienų – 
tai žingsnis link sveikų dantų ir gražios šypsenos!


