A babák első tejfogának megjelenése fontos mérföldkő fejlődésük során. Minden szülő, aki már eltöltött el
egy éjszakát egy fogzó, nyugtalan csecsemővel, tudja,
hogy ez sokszor nem egy kellemes időszak. A baba
a fájó ínye miatt rosszkedvű lehet, és az álmatlan éjszakák kellemetlenséget okoznak a szülőnek is. Szerencsére sok mindent tehetsz, hogy enyhítsd a kellemetlenségeket.

Fogzási grafikon

Az alábbi ábrán jelöld be az éppen kibújt fogacskákat, és írd mellé azt is, hogy mikor jöttek elő!
Ez később nagyon szép emlék lesz Neked
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A nagy hátsó zápfogak két éves kor vége felé tűnnek
elő, és két és fél éves korban a legtöbb gyereknek már
minden tejfoga megvan. A tejfogak hat éves kor körül
kezdenek kihullani.

Honnan tudjuk,
hogy elkezdődött a fogzás?
A fogzásnak több tünete is van. A baba ilyenkor többet
nyáladzik, az ínye érzékeny és piros, az arca is kipirul.
Ilyenkor a baba többet sír, nyűgösebb és kevesebbet
is alszik.3

Miért fáj a fogzás a babának?
Az új fogak az ínyen keresztül jönnek elő, a lágy, érzékeny szövetek megduzzadhatnak, begyulladhatnak
és fájdalmasan feszülnek.4 A felnőttekhez hasonlóan,
a babák is másképp élik meg a fájdalmat, ezért vannak
babák, akik csak néhány problémával vészelik át a fogzást, míg mások nagyon szenvedhetnek.5

Mit tehetünk, ha a fogzás
nagy fájdalommal jár?6
 ivel a baba ingerlékenyebb, még több ölelésre és gon˚ M
doskodásra van szüksége, mint egyébként
˚ Lehűtött rágóka vagy ételek rágcsálása szintén sokat
segíthet
˚ Kipróbálhatunk kifejezetten fogzásra való hűsítő géleket, ezek ellazítják az ínyét, ugyanakkor hatásuk csak
rövid ideig tart
˚ Ha nem enyhül a kicsi fájdalma, adjunk neki gyermek
fájdalomcsillapító gyógyszert. A málna ízű Algoflex Baby
enyhíti a gyermek fogzással járó fájdalmát. Fecskendős
adagolójának köszönhetően könnyen adagolható.

Mikor kezdődik a fogzás?
Általában 6 hónapos korban kezdenek előbújni az első
tejfogak, de minden babánál máshogy alakul, ezért ne
aggódj, ha gyermekednek korábban vagy később kezdenek el kinőni a fogai.1

A fogzás állomásai2
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A babák fogainak sorrendje ritkán változik. A középső metszőfogak az alsó állkapcson az elsők, majd utánuk nem sokkal jön a felső pár metszőfog. Átlagosan,
a babáknak körülbelül tíz foguk nő ki egy éves korukra.
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1. http://www.egeszsegguru.hu/news/baba-mama/mikor-kezdodik-baba-fogzasa
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3. http://www.kismamablog.hu/fogzas/csecsemo-fogzas
4. Fogas kérdés. Védőnő, XX. Évfolyam 3. szám
5. http://www.fogzas.hu/?cikk2=6
6. http://www.kismamablog.hu/fogzas/fogzas
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

