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                Čisté zúbky sa nekazia 
 
 
 
 
 
Zúbky nám slúžia na rozžutie potravy, na rozprávanie a majú 
aj estetickú funkciu. Zdravé zúbky sú súčasťou celkového zdravia. 
Pokazený zub ohrozuje tvoje zdravie! 

V mliečnom chrupe sa nachádza 20 zubov. 
Keď budeš starší, vymenia sa ti za trvalé a budeš ich mať 32. 
Podľa tvaru a funkcie rozlišujeme 4 druhy zubov: 
 
1 2 3 4  1 – rezák 
     2 – očný zub 

3 – črenový zub 
4 – stolička 

 

Zub sa skladá z koreňa a korunky, ktorú pokrýva zubná sklovina. 

Zubný kaz je ochorenie tvrdých zubných tkanív 
a začína sa poškodením povrchu zuba. 
Spôsobuje ho najmä: 
nesprávne zloženie stravy, hlavne veľa sladkostí 
a nedostatočná hygiena ústnej dutiny. 

 
 
 
 

Čo robiť pre zdravý chrup? 

 
Na povrchu zuba sa nachádza zubný povlak. Je to lepkavý film, 
ktorý sa tvorí v ústach neustále. Baktérie nachádzajúce sa v povlaku 
menia cukry z potravy na agresívne kyseliny. Tie rozkladajú zubnú 
sklovinu a spôsobujú vznik zubného kazu. Zuby je potrebné si čistiť 
minimálne 2-krát denne po dobu 3 až 5 minút. Hlavne po sladkom 
jedle by  zúbky mali byť dôkladne vyčistené! Zo začiatku ti s ústnou 
hygienou pomôžu rodičia alebo starší súrodenci. 

Dôležitý je správny výber zubnej kefky. Pre teba je najvhodnejšia 
mäkká s kratšou rúčkou, primeranej veľkosti podľa veku. Kefku 
je potrebné meniť po 2 – 3 mesiacoch používania ako aj po každom 
infekčnom ochorení, lebo je na nej veľa baktérií. Po 
očistení zubov kefku vždy dôkladne opláchni vodou. 
Používaj zubné pasty s obsahom fluoridov. 

Zub je živá hmota ktorá, podobne ako tvoje kosti, 
potrebuje zdravú výživu s nízkym obsahom cukrov. 
Vyhýbaj sa prílišnému konzumu sladkostí a sladkých jedál. Radšej 
si daj na desiatu porciu ovocia alebo zeleniny. Pravidelne konzumuj 
mlieko a mliečne výrobky. To majú tvoje zúbky najradšej. 
Na solenie jedál používaj fluoridovanú a jodidovanú soľ. Nezabudni 
s rodičom navštíviť 2-krát do roka svojho zubného lekára, ktorý 
skontroluje, či ti zúbky správne rastú a či tam nemáš zubný kaz. 
Keď toto všetko dodržíš, zúbky sa ti odvďačia, budú pekné biele 
a vydržia ti v ústach veľmi dlho! 


