
Ząbkowanie - sposoby na ból 
 

Pierwszy ząbek niekiedy pojawia się całkiem niespodziewanie. Jednak nie wszyscy mają tyle szczęścia. 

Jeśli twoje dziecko ciężko znosi ząbkowanie, przeczytaj, jak możesz mu pomóc. 

Bezzębny uśmiech niemowlęcia jest uroczy, ale dopiero dwa pierwsze białe jak śnieg ząbki sprawiają, że malec 

może śmiało kandydować na miss/mistera (niepotrzebne skreślić) obiektywu. Zanim jednak ten cud ujrzy światło 

dzienne, prawdopodobnie czeka was kilka trudnych tygodni. 

 

Zwykle najpierw dają o sobie znać dolne jedynki, choć mogą to być też dwójki lub górne jedynki. Pierwsze 

objawy ząbkowania można często zauważyć już w trzecim, czwartym miesiącu (u niektórych niemowląt - nawet 

w drugim). Maluch zaczyna się obficie ślinić i wkładać paluszki do buzi. Swędzą go dziąsła. Jeśli zajrzysz mu do 

buzi, zobaczysz, że są zaczerwienione i rozpulchnione. Stan ten może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. 

Gdy zbliża się finał, dziąsła niekiedy stają się bardzo wrażliwe. Każde dotknięcie sprawia dziecku ból. Dopóki 

ząbek się nie wyrżnie, maluch jest marudny, płaczliwy, nie chce jeść, często budzi się w nocy, ale cała sprawa 

może też przebiec niezauważenie. Po prostu któregoś dnia ze zdziwieniem dostrzeżesz w buzi malca twardą 

białą kreseczkę. 

 

Pierwszy ząbek 

 

Pierwszy ząbek pojawia się na ogół wtedy, gdy maluch ma około sześciu, siedmiu miesięcy, ale równie dobrze 

może to nastąpić miesiąc, dwa wcześniej lub pół roku później. Zarówno wczesne, jak i późne ząbkowanie jest 

rodzinne. Jeżeli więc tobie lub twojemu mężowi zęby wyrżnęły się dopiero w okolicach pierwszych urodzin, nie 

oczekujcie, że wasze dziecko będzie o wiele szybsze. Z kolei jeśli któreś z was ząbkowało bardzo wcześnie, 

może się zdarzyć, że maluch pójdzie w jego ślady i pierwsze ząbki pojawią się u niego już w czwartym czy 

wyjątkowo nawet trzecim miesiącu. 

 

Mycie pierwszych ząbków 

 

Niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, gdy pierwszy ząbek wyjrzy już na światło dzienne, dwa razy dziennie myj 

go za pomocą delikatnej sylikonowej szczoteczki zakładanej na palec (oczywiście twój!). Pozwala ona wyczyścić 

dziecku ząbki i dokładnie, i delikatnie. Dla niemowląt odpowiednie są też także szczoteczki z miękkimi 

sylikonowymi lub gumowymi wypustkami zamiast włosia (myją ząbki i masują obolałe dziąsła). Gdy maluch 

będzie miał już cztery zęby, kup mu prawdziwą szczoteczkę. Pamiętaj, że musi być bardzo miękka i mieć 

malutką główkę. Nie używaj na razie pasty, bo tak małe dziecko nie potrafi jej wypluć. 

 

Co robić, gdy niemowlę... 

 

•  Bardzo się ślini 

 

W dzień zakładaj maluchowi mały, miękki śliniaczek - ubranie nie będzie ciągle mokre. Delikatnie osuszaj skórę 

wokół ust i na brodzie, by nie uległa podrażnieniu. Jeśli to nie pomaga i buzia jest zaczerwieniona, smaruj ją 

tłustym kremem dla niemowląt. Bądź delikatna, podrażniona skóra może dziecko piec. 

 

•  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. Dawaj mu do zabawy różnego rodzaju gryzaki, które może bezpiecznie 

ssać i gryźć. Możesz mu też pomóc, delikatnie masując swędzące dziąsło umytym palcem lub specjalną 

gumową szczoteczką. 

 

•  Jest rozdrażnione i ciągle marudzi 

http://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/0,0.html
http://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/0,79405.html
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html


 

Nic dziwnego, dokucza mu ból dziąseł. Ulgę powinno mu przynieść ssanie zimnego, wypełnionego wodą 

gryzaka. Zanim podasz go dziecku, schłodź go w lodówce (ale nie w zamrażarce! Lodowatą zabawką niemowlę 

mogłoby odmrozić sobie rączkę lub uszkodzić śluzówkę). Niektórym maluchom najbardziej pomaga gryzienie 

drewnianego trzonka od łyżki. Innym - mocno schłodzonej marchewki. Jednak uwaga, z takim "gryzakiem" nie 

wolno zostawiać niemowlęcia samego, bo może się zakrztusić. 

 

•  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. 

Czy katar może mieć związek z ząbkowaniem? 

Istnieje możliwość, że w trakcie wyżynania się zębów u dziecka następuje obniżenie odporności, stąd 

epizodyczne lub powracające katary. Jeśli więc mamy doszukiwać się związku, to tylko w tym przypadku. 

Wyżynanie się zębów nie jest bezpośrednią przyczyną występowania kataru u dzieci. 

 

Wszystko o lekach kojących bolesne ząbkowanie 
 

Wasze dziecko boleśnie ząbkuje? Przeczytajcie, co może przynieść mu ulgę i jak potem dbać o jego 

zdrowy uśmiech. 

Zęby umożliwiają gryzienie i żucie, a także właściwą artykulację wielu głosek, czyli dobrą dykcję. Są też ważnym 

elementem wyglądu. Zanim jednak dziecko odsłoni w uśmiechu pełen ich garnitur, od jego narodzin upłynie 

kilkanaście lat. Lat w ciągu których o jego zęby dbają rodzice. W niemowlęctwie pomagają przejść w miarę 

bezboleśnie trudny okres ząbkowania, później ich rola sprowadza się do zapobiegania próchnicy - wyrobienia w 

dziecku nawyku regularnego mycia zębów i pilnowania okresowych wizyt u dentysty. 

 

Idą zęby  

http://ugotuj.to/ugotuj/szukaj/jogurt
http://ugotuj.to/ugotuj/szukaj/kisiel


 

Choć ząbkowanie jest procesem fizjologicznym, może być dla niemowlęcia przykre i wzbudzać niepokój 

rodziców. Dolegliwości związane z wyrzynaniem się pierwszych zębów mlecznych mogą mieć charakter 

miejscowy (obrzmienie i ból dziąseł, wzmożone ślinienie się) lub ogólny (podwyższona temperatura, spadek 

apetytu, luźniejsze stolce). 

 

Jak pomóc dziecku? Nim sięgniemy po środki farmaceutyczne, spróbujmy domowych sposobów. Ulgę 

przyniesie maluchowi gryzaczek (najlepiej wypełniony żelem i schłodzony w lodówce) i coś do pocierania 

dziąseł. Do jedzenia proponujmy ząbkującemu niemowlęciu potrawy o półpłynnej konsystencji, nieco 

chłodniejsze niż zwykle. Dziecko powinno też dużo pić. Maluchy karmione naturalnie należy częściej 

przystawiać do piersi, a karmionym sztucznie podawać dodatkowo wodę (najlepiej chłodną). 

 

W razie podwyższonej temperatury możemy podać dziecku któryś z preparatów przeciwgorączkowych 

odpowiednich dla niemowląt w jego wieku (i dawkować zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej doń 

ulotce). 

 

Dopiero gdy to nie pomoże, podajemy opisane niżej leki stosowane miejscowo (żele do smarowania dziąseł). Są 

to preparaty zawierające substancje czynne o działaniu przeciwbólowym i znieczulającym - benzokainę i 

lidokainę. 

 

Jeśli leki stosowane miejscowo nie pomagają, można - ale tylko za zgodą lekarza - podać dziecku zalecony 

przezeń preparat przeciwbólowy. 

 

Leki stosowane przy bolesnym ząbkowaniu 

 

Ich podstawowym składnikiem jest lidocainum (lidokaina), substancja, o działaniu znieczulającym i 

przeciwbólowym. Pozostałe składniki: chamomillae extractum (wyciąg z rumianku) i thymi herbae extractum 

(wyciąg z ziela tymianku) mają działanie pomocnicze - przeciwzapalne i odkażające. 

 

Leki stosowane miejscowo przy bolesnym ząbkowaniu 

 

Bobodent - od 4. m.ż. 

 

Lek miejscowo znieczulający i przeciwzapalny. Żel w opakowaniach po 10 g. 

 

Zawiera lidokainę, wyciąg z rumianku i wyciąg z ziela tymianku. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK SA 

 

Dentinox N - od 4. m.ż. 

 

Lek miejscowo znieczulający i przeciwzapalny. Żel w opakowaniach po 10 g. 

 

Zawiera lidokainę i wyciąg z rumianku. 

 

Dentinox Gesellschaft fur pharmaceutische Praparate Lenk & Schuppan 

 

Profilaktyka próchnicy 

 

Próchnica zębów może być przyczyną dotkliwego bólu, a jeśli się zlekceważy ubytki, może doprowadzić nawet 

do utraty zębów. Nieleczone zęby bywają również przyczyną wtórnych powikłań: ognisk zakażeń w organizmie, 

z których najgroźniejsze jest zakażenie i uszkodzenie zastawek serca. 



Niestety próchnica dotyka również dzieci. Im wcześniej zaczniemy więc jej zapobiegać, tym lepiej. Gdy tylko w 

buzi malucha pojawią się pierwsze zęby, myjmy je regularnie (co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po 

każdym posiłku). Używajmy do tego miękkiej szczoteczki o małej główce, zwilżonej przegotowaną wodą. Gdy 

zębów będzie już więcej, na szczoteczkę należy nałożyć odrobinę pasty do zębów dla najmłodszych. Nie 

podawajmy niemowlęciu w nocy butelki z sokiem, herbatką ani innym słodkim napojem. Jeśli domaga się picia, 

najlepiej podać mu przegotowaną wodę mineralną. 

 

Nie trzeba się też spieszyć z podawaniem dziecku słodyczy. A gdy już pozna ich smak, od początku warto je 

przyzwyczajać, że po słodkim posiłku, myje się zęby. 

 

Skutecznym sposobem ochrony przed próchnicą jest też podawanie niemowlętom i małym dzieciom fluoru, który 

zwiększa odporność szkliwa. Fluor jest zawarty w wodzie pitnej i pożywieniu, jest również dostępny w postaci 

tabletek i kropli. Jego dawkowanie zależy od zawartości fluoru w wodzie pitnej w danym regionie (informacje na 

ten temat można uzyskać w miejscowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub u lekarza rodzinnego). 

Fluor stosowany doustnie łatwo jest jednak przedawkować. Dlatego w ostatnich latach w profilaktyce 

przeciwpróchniczej zaleca się miejscowe stosowanie fluoru, przede wszystkim w postaci zawierających go past 

do zębów oraz lakowanie i lakierowanie zębów wykonywane w gabinetach stomatologicznych. 

 

Leki zapobiegające próchnicy 

 

Bez recepty można dostać w aptece preparat natrii fluoridum (fluorku sodu) w postaci tabletek lub kropli. 

Tabletki zaleca się dzieciom starszym - należy je ssać, najlepiej po wieczornym czyszczeniu zębów (przedłuża 

się w ten sposób działanie miejscowe fluoru na wyrżnięte zęby). Tabletki występują w dwóch dawkach, dobór 

preparatu zależy od zalecanej dawki, a ta wiąże się z wiekiem i zawartością fluoru w wodzie. Schemat 

dawkowania jest przedstawiony w ulotce dołączonej do opakowania. Tabletkę należy umieścić pomiędzy 

policzkiem a dziąsłami, raz po prawej, raz po lewej stronie. 

 

Dla niemowląt i małych dzieci oraz dzieci starszych, które z różnych względów nie mogą lub nie potrafią ssać 

tabletek, odpowiednie są krople. Krople doustne można przyjmować w postaci nierozcieńczonej lub po 

rozcieńczeniu wodą, herbatą, sokiem owocowym; nie wolno łączyć ich z mlekiem. Używanie, zgodnie z 

zaleceniami, pasty do zębów z fluorem nie wyklucza jednoczesnego stosowania Zymafluoru - terapie te się 

uzupełniają. 

 

Leki zapobiegające próchnicy stosowane miejscowo 

 

Zymafluor - tabletki 0,25 mg - od 6. r.ż. 

 

Zymafluor - tabletki 1 mg - od 6. r.ż. 

 

Zymafluor 0,114% - krople - od 7. m.ż. 

 

Lek zapobiegający próchnicy. Tabletki w opakowaniach po 100 szt. oraz krople doustne w opakowaniach po 20 

ml. 

 

Novartis Consumer Health GmbH 

 

 


