
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka informacji, które pomogą   
przygotować dziecko do wizyty w Centrum Stomatologii Estetycznej 
Galeria Uśmiechu.

PORADNIK
DLA RODZICÓW



1. Wizyta adaptacyjna
Pierwsza wizyta w Galerii Uśmiechu jest zazwyczaj wizytą adaptacyjną. 
 Ma to na celu zapoznać małego pacjenta z gabinetem stomatologicznym. 
Wszystko odbywa się na zasadzie zabawy, bez wykonywania żadnych   
zabiegów leczniczych. Dziecko po raz pierwszy ma możliwość zobaczyć  
jak wygląda fotel stomatologiczny, a także pobawić się „w dentystę ‘’  
- dostaje od nas specjalną maskotkę stomatologiczną.

Dziecko ma okazję samemu dotknąć lusterka stomatologicznego,   
którym może obejrzeć maskotce zęby. Następnie przechodzimy,   
do „czyszczenia” zębów pluszakowi. Wtedy dziecko ma okazję szczoteczką 
umocowaną na mikrosilniku (profesjonalny sprzęt stomatologiczny),  
samemu dotknąć i poczuć wibracje, na których odbywa się praca w jamie 
ustnej małego pacjenta. Ostatnim krokiem jest wykonanie kolorowej plomby 
na wybranym przez małego pacjenta zębie pluszaka.

Dziecko podczas tej zabawy ma szansę dotknięcia i zobaczenia sprzętu   
i narzędzi, na których pracujemy - w tym momencie można, po uzyskaniu 
zgody lekarza wykonać zdjęcie pamiątkowe telefonem komórkowym.
Cała zabawa kończy się „konkursem”, podczas którego asystentka 
 stomatologiczna ogląda i liczy zęby pluszaka, a lekarz w tym samym   
czasie ogląda i bada zęby dziecka.

Na tym etapie wykonywane jest właściwe badanie stomatologiczne,   
podczas którego na suficie dziecko ma możliwość obejrzenia swoich   
ulubionych bajek. Rodzic z kolei ma możliwość zobaczenia na monitorze, 
dzięki kamerze wewnątrzustnej, zęby swojego dziecka. Ocenę stanu  
jamy ustnej i zgryzu oraz leczenie ortodontyczne ewentualnych wad  
można  rozpocząć u dziecka już przy obecności zębów mlecznych.



Na tym etapie kończymy pierwszą wizytę.

Dziecko wybiera swoją nagrodę, a lekarz razem z rodzicem,  
przy stoliku wykonuje instruktaż higieniczny i dietetyczny:
- wyjaśnia specyfikacje leczenia zębów mlecznych i stałych,
- zaleca odpowiednie preparaty dopasowując je do wieku dziecka,   
(możliwość zakupienia rekomendowanych preparatów w sklepiku   
stomatologicznym Galerii Uśmiechu),
- omawia plan leczenia i  plan finansowy.

Lekarz odprowadza Rodzica i Małego Pacjenta do Recepcji, gdzie pomaga 
zaplanować  kolejne wizyty.

Najlepszą porą na wizytę jest taki moment w ciągu dnia, kiedy dziecko   
jest wyspane i ma zazwyczaj najlepszy humor. Senność i zmęczenie  
dziecka sprzyja marudnej atmosferze.

Ważne jest, aby przed pierwszą wizytą w Galerii Uśmiechu przyjść   
odpowiednio wcześnie ok. 10–15 minut, w celu wypełnienia karty zdrowia.   
W tym czasie wasze dziecko ma możliwość zabawy w specjalnie   
przygotowanej dla dzieci poczekalni, gdzie znajdują się zabawki i tablice 
 interaktywne.

Starajmy się unikać wizyt stomatologicznych tylko wtedy, gdy dziecko   
zaczyna boleć ząb. Jeśli pierwsza w życiu dziecka wizyta przypadnie   
na leczenie zęba z bólem, jest bardzo prawdopodobne, że właśnie  
dziecko z nim zacznie kojarzyć dentystę.



2. Odpowiednie
nastawienie emocjonalne
To jak dziecko zachowuje się w gabinecie  zależy głównie od rodzica.
Dawaj dobry przykład. Nie należy zarażać dziecka własnymi lękami i złymi 
doświadczeniami z własnego leczenia. Lęk przed dentystą nie jest  
genetyczny - buduje się na bazie doświadczeń i przekonań często  
zasłyszanych od dorosłych.

„nie bój się”
„nic nie będzie bolało”
„nic nie poczujesz”
„nie pozwolę zrobić ci krzywdy”
„nie wyjdziemy dopóki tego nie zrobisz”



Dziecko wtedy staje się nieufne i rodzic buduje w dziecku lęk przed   
dentystą. Sformułowania te wzbudzają w dziecku podejrzenie i skutkują 
 jeszcze większym napięciem podczas wizyty.

Nie wolno oszukiwać dziecka mówiąc: „pani Doktor nic nie będzie robiła 
tylko policzy ząbki” jeśli idziemy z dzieckiem na zabieg stomatologiczny. 
Wpływa to negatywnie na poziom zaufania dziecka do lekarza,  ale także  
do rodzica. Lepiej powiedzieć: „Jeśli Cię zaszczypie,  będzie nieprzyjemnie, 
podnieś rękę do góry”.

Niedopuszczalne jest straszenie dziecka:
-„Jak nie będziesz myć zębów to dentysta będzie musiał  
 je wszystkie wyrwać.”
-„Jak nie pozwolisz wyleczyć tego zęba pojedziemy do szpitala.” 

Nie leczymy na siłę. Nic nie da walka z dzieckiem. Przytrzymywanie  małego 
pacjenta na siłę, podczas leczenia zabiegowego, wręcz stwarza  niebezpie-
czeństwo i pogarsza atmosferę wizyty. Nikt z nas – również  rodzice  
- nie chcieliby być leczeni na siłę. Nie wykorzystujmy tego,  że dziecko jest 
od nas słabsze. W naszej klinice nie stosujemy takich metod.



3. Dbaj o zęby własnego dziecka
Za mycie zębów odpowiedzialni są rodzice. Należy pomagać dziecku 
w codziennej higienie do około 10 roku życia. Ważne jest zarówno   
szczotkowanie, ale także nitkowanie.

szczotkowanie nitkowanie



4. Indywidualne podejście
Nie zawsze leczenie stomatologiczne przebiega tak, jak byśmy chcieli.  
Każde dziecko jest inne. Każdy z nas jest inny. Dzieci mają także   
negatywne doświadczenia z poprzednich gabinetów stomatologicznych 
Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu, aby zaufać i pozwolić na leczenie.
Czasem zatem będzie potrzebna więcej niż jedna wizyta adaptacyjna.
W trudnych przypadkach możliwe jest leczenie w sedacji podtlenkiem 
azotu lub narkozie ogólnej. 



5. Gaz Rozweselający
Leczenie za pomocą gazu rozweselającego jest całkowicie bezpieczne.
Sedacja wziewna z powodzeniem jest stosowana u dzieci powyżej 4 roku 
życia – jest to mieszanina podtlenku azotu i tlenu, która wywołuje stan   
fizycznego odprężenia i przyjemnego uspokojenia, przy jednoczesnym   
zachowaniu wszystkich podstawowych odruchów, a także świadomości.  
Pozwala na zachowanie pełnego kontaktu z dzieckiem podczas zabiegu.  
Powoduje, że dziecko nie odczuwa strachu ani lęku. Pacjent otrzymuje   
w gabinecie specjalną kolorową i pachnącą maseczkę dopasowaną  rozmia-
rem do wielkości nosa dziecka. W domu dziecko powinno  regularnie ćwiczyć 
oddychanie przez założoną na nos maseczkę. Dzieci, które poddawane były 
w przeszłości inhalacji, są bardziej  przyzwyczajone do przykładania  
i oddychania przez maseczkę. Rodzice z kolei otrzymują zgodę na sedację,  
w celu zapoznania się  z zaleceniami przed zabiegiem.

Co ważne gaz rozweselający przestaje działać już po kilku minutach   
od momentu wyłączenia aparatu.

Czasem dziecko ma tak silny strach przed dentystą (dentofobia),   
że leczenie za pomocą gazu rozweselającego nie jest skuteczne.   
Wtedy mamy alternatywę leczenia w sedacji ogólnej. 



6. Po wizycie
Po wizycie zaplanujcie razem coś przyjemnego, na przykład: zagrajcie 
wspólnie w planszówkę, idźcie na spacer do zoo lub poczytajcie ulubioną 
książkę. Perspektywa miłego spędzenia czasu sprzyja współpracy   
i pomaga w budowaniu dobrych skojarzeń. Nie obiecuj prezentu w zamian 
za spokój podczas wizyty. Dobrze jest chodzić do dentysty, bo dobrze  
jest dbać o zdrowe zęby. Nie chcesz uczyć dziecka, że trzeba odwiedzać 
 gabinet tylko po to, aby dostać nową zabawkę.



7. Regularne kontrole
Kontrole powinny odbywać się u dzieci co 3 miesiące. 
Dentysta może wtedy szybko zareagować na rozwijającą się próchnicę   
i zastosować odpowiednie środki w celu jej zatrzymania. Nie czekajmy   
do momentu, gdy zaczyna dziecko boleć ząb. Nasze Recepcjonistki   
przypominają Państwu o regularnych wizytach kontrolnych. Trzykrotne   
nieprzyjście na potwierdzoną wizytę, skutkuje koniecznością wpłaty   
zaliczki przed kolejną wizytą.

Starajmy się również nie odwoływać wizyt godzinę przed planowanym 
 przyjściem. Gdyby informacja ta została udzielona wcześniej, mamy 
 możliwość zapewnienia terminu innym oczekującym na wizytę dzieciom. 
Szanujmy swój czas i innych. 

Zespół Galerii Uśmiechu ma na celu osiągnąć zaufanie dziecka.  Staramy 
się, aby zarówno dziecko jak i rodzice odczuwali komfort  i mieli poczucie 
bezpieczeństwa podczas leczenia.
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