
Pandemia COVID-19 negatywnie odbija się 
na zdrowiu najmłodszych ze względu na izolację 
w domu, mniejszą aktywność fizyczną i niezdrową 
dietę. Stan zdrowia jamy ustnej i zębów również 
uległ pogorszeniu, dlatego istotne jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na profilaktykę.

Już wkrótce w Waszym Przedszkolu odbędą 
się bezpłatne warsztaty Akademia Zdrowego 
Uśmiechu, podczas których dzieci dowiedzą się 
jak dbać o zęby.

Wykwalifikowane asystentki stomatologiczne 
z Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji 
Dentolandia przeprowadzą wstępne badanie 
stanu zębów Waszych dzieci, a jego wynik 
przekażą Wam w formie diagramu. Dzięki temu 
dowiecie się które ząbki wymagają leczenia, 
ekstrakcji lub kontroli stomatologicznej.

Podczas warsztatów, na terenie Przedszkola, 
możliwe będzie przeprowadzenie zabiegu 
fluoryzacji, bez konieczności odwiedzania 
gabinetu stomatologicznego.

W nowej rzeczywistości, z jaką przyszło nam 
się mierzyć, warsztaty Akademia Zdrowego 
Uśmiechu odbywają się zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. 
Asystentki wyposażone są w środki ochrony 
osobistej - środki dezynfekujące, fartuchy 
ochronne, maseczki i rękawiczki jednorazowe, 
przyłbice, jednorazowe lusterka do badania 
zębów. Ponadto tematyka warsztatów poszerzona 
została o zagadnienia związane z COVID-19.

Zapraszamy do udziału!

Odwróć i wypełnij zgodę na udział Twojego dziecka!

Wpływ diety na odporność
Witamina D w walce 
z koronawirusem
Dlaczego musimy pozostać 
w izolacji?
Dlaczego prawidłowa higiena, 
w tym mycie zębów, ogranicza 
ryzyko zakażenia COVID-19?

Zasady higieny jamy ustnej
Nauka prawidłowego mycia zębów
Zdrowe odżywianie
Jak wygląda wizyta u dentysty?



AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU realizowana jest przez Centrum Stomatologii 
Dziecięcej i Ortodoncji Dentolandia, należące do Kliniki Implantologii i Stomatologii 
Estetycznej Borczyk.pl.

Już od 2 roku życia!

bezpłatny

badanie zębów z diagramem

50 zł

badanie zębów z diagramem
naklejka Dzielny Pacjent
fluoryzacja zębów
szczoteczka i pasta
kalendarz szczotkowań, 
który ułatwi maluchowi 
codzienną higienę

Wyrażam zgodę na udział Dziecka 
w warsztatach edukacyjnych AZU

0 zł 50 zł

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

PODPIS

(zaznacz właściwy)Wybieram pakiet:

Podpis Rodzica/Opiekuna

Katowice, ul. Czajek 5a

32 606 04 06 StomatologiaDziecieca.com

u dzieci od 2 r.ż. fluoryzacja 
jest bezpieczna i zalecana

do fluoryzacji używamy 
bezpiecznego lakieru 
stomatologicznego 
z fluorkiem sodu (0,1 – 5%)

zabieg fluoryzacji jest 
bezbolesny i trwa tylko 
kilka minut

lakier do fluoryzacji ma 
przyjemny owocowy smak

wystarczy przeprowadzić 
fluoryzację 2 razy w roku 
aby zmniejszyć ryzyko 
próchnicy

fluoryzacja zwiększa 
odporność na próchnicę 
nawet o 75% w porównaniu 
z myciem zębów pastą 
z fluorem


