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Ahoko garbiketa-azturak ahalik eta goizen sartu behar 
dituzu, umeek txantxarrak nozitzeko arrisku handiagoa 
dutelako.

  Hortzak ateratzen hasi ez  
  badira, jatorduen ondoren  
  hortzoiak garbitzeko gaza  
  bat erabiliko dugu. 

  
Badira merkatuan honelako garbiketarako tresnak, ahoa 
garai honetan txukun mantentzeko. 
  

Hortzen eskuilatzea umeek berek egin behar dute, eta 
gurasoek gainbegiratu eta zaindu beharko duzue, harik eta 
umeak bakarrik egin dezakeela erakusten duen arte (8 urte 
inguru duenean)

Hortz-orea eta kolutorioak 
erabiltzen hasiko zara beti 
ere egiaztatu ahal duzunean 
eskuilatzean edota ahoa urez 
garbitzean umeak irensten ez dituela. 
Orearen kopurua ezin da ilar baten 
adinakoa baino handiagoa izan.

Gogora ezazu egunean hiru aldiz 
eskuilatu behar dela, eta gauean 
egiten dena garrantzitsuena dela.

  Ohiz kanpoko egoera ez  
  bada, jaioberriak  
  amagandik edoskitzea  
  aukerarik onena eta  
  osasuntsuena da  
  umearen garapen bidean. 

  Munduko Osasun  
  Erakundearen arabera  
  (MOE), umeak sei  
  hilabete bitartean  
  amagandiko edoskitzea- 
  rekin nahikoa du beha-
rrezko elikagai guztiak jaso ahal izateko. Gainera, jaioberria 
gaixotasunetatik ondo babesteko biderik erraz eta erosoena 
da.

Sei hilabete arte edoskitzen emateak, alde batetik, aurpegi 
aldeko garapen harmonikoa dakar berekin; bestetik, azu- 
kredun produktuak kontsumitzea gutxitzen du eta, azkenik, 
hortz garapen egokia errazten du. Izan ere, edoskitzeak 
umearen osasunean eragin zuzena eta argia du.

Hala ere, amagandiko edoskitze etengabeak eta 2-3 urte 
arte eskatu ahala emateak txantxarren agertzea ekar 
lezake, biberoiak berak ere egin dezakeenaren antzera.

Adituek diotenez, edoskitze aldi luzeek nahiz emate 
bakoitzaren ondoren garbitu ez izanak errazten dute 
txantxarrak goiz agertzea.

Eutsi zure pediatrak eman dizkizun 
elikatze-gomendioei. 

Ez erabili biberoia edo bularra 
txupetearen ordezko gisa.

Zenbait ohitura alde batera utzi 
beharko dituzu: txupetea eztian 
edo azukredun jakietan bustitzea, 
biberoiari osagai edulkoratuak 
gehitzea (zumoak edota irabiakiak), 
besteak beste. Kasu egiten badiguzu, 
gauean zehar, hortzen gainean 
elikagaien kontaktu luzea ekidin 
ahal izango duzu.

Garrantzitsua da jakien gogortasuna 
egokituz joatea, umea hazi ahala 
eta bere hortzak agertzen hasten 
direnean, bereziki.

Mastekatzea benetan da onuragarria umearen ahoaren 
bilakaeran eta, gainera, giharren 
garapen orekatua laguntzen du.
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• Haurdunaldian zehar, odontopediatrak elikadura eta aztura 
egokiak har ditzazun zenbait aholku eman ahal dizkizu eta, 
horrela, zure jaioberriaren hortzen garapen zuzena erraz-
tuko duzu.

• Jaioberriaren lehenengo urtean odontopediatrari bisita 
egitea komenigarria da.

• Gauzak bere onean doazela, zure seme-alabaren 
aho-osasunketaren ikuskapenak guztiz gomendagarriak 
dira, sei hilabetean behin.

• Gurasoak, garbiketari eta jan-edanari dagokiela, eredu izan 
beharko zarete ezinbestean.

• Txantxarrak sorrarazten dituzten germenak ez daude, 
hasiera batean, jaioberriaren aho hobian. Baina germenok 
berehalako ingurutik datozkio umeari, gehienetan. Ia beti, 
amarengandik (musukatzean kutsatzen du haurra, edota 
bestelako tresneriarekin, adibidez, amak zurrupatutako 
koilararen bidez). Beraz, oso garrantzizkoa da zeure 
aho-osasuna erabat zaintzea.

Guztiz frogatuta dago 
ohitura gaiztoak daudela 
eta eragin txarra sortzen 
dutela jaioberriaren ahoan 
eta osasunean, bereziki 
matrail aldeko hortzetan eta 
aho-zereginetan. 
Honakoak, besteak beste, 
aztura txarrak: erpurua 
(atzamar potoloa) zurrupatzea eta bi urte betetzetik 
aurrerako txupetearen erabilera Hala eta guztiz ere, 
ikertzaileek frogatu dute aipatutako ohitura txar horiek 
goiz baztertzen badituzte, hazkundearen berezko 
normalizazioa berehala gertatzen dela.

Zure seme-alaba lehenengo pausuak ematen hasten denean, 
erorikoak etengabe gertatzen dira eta, horiekin batera, hortze-
tan kolpeak jasotzen dituzte. Honelakorik gertatuz gero, jo 
ezazu lehenbailehen zure odontopediatrarenera. Hartara, 
behin-betiko hortzetan ahalik eta kalte gutxien izango ditu 
haurrak.
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