Barnets tænder

Dit barn vil blive tilbudt kommunal tandpleje. Tandplejen er et tilbud til alle under 18 år.
Der er forskel fra kommune til kommune på, hvornår dit barn tilbydes tandpleje. Det normale
er, at tandklinikken henvender sig til forældrene, inden barnet fylder 2 år. I nogle kommuner
bliver forældrene kontaktet inden børnene får tænder i andre kommuner først når barnet er 2
½ år. Det afhænger af de ressourcer kommunen afsætter til tandplejen.
I nogle kommuner kommer tandplejen på besøg i mødregrupperne.
Du kan som forældre også selv kontakte tandplejen selvom, du ikke har modtaget nogen
indkaldelse.
Hvis du vil vide mere om, hvad der gælder for dit barn, skal du kontakte din kommune.

6-års tanden
Når dit barn er i 6-års alderen kommer den første blivende tand frem. Nedenstående figur
viser, hvor gammel dit barn ca. er, når de blivende tænder kommer frem. Her angiver tallene
dit barns alder i år.

Tandfrembrud
Mælketænder begynder at komme frem, når barnet er ca. 6 måneder. Sædvanligvis
kommer tænderne først i undermunden. Men der kan være store variationer i tidspunktet for
tandens frembrud. Hvis dit barn ikke har fået tænder i 18 måneders alderen bør barnet
undersøges af en tandlæge. Så kan tandlægen finde årsagen til det manglende frembrud.
Nedenstående figur viser, hvor gammel dit barn ca. er, når dets mælketænder bryder frem.
Tallene angiver dit barns alder i måneder.
Du kan se, når der er et tandfrembrud på vej. 1 til 2 uger før frembruddet vil der i området,
hvor tanden er være rødme og hævelser. Dit barn vil have øget tendens til at sutte og vil savle
mere. Du kan lindre smerten ved hjælp af en kold bidering eller en kold skive gulerod.
Det er dog vigtigt at fastslå, at tandfrembrud ingen indflydelse har på forekomst af infektioner
og forhøjet legmenstemperatur.
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