Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlayabilmeniz içindir.
Güncel fiyatları (Euro olarak) MUHAKKAK almanca yorumundan almanızı rica
ederiz.

Çocuklar ve gençler için diş merkezi
KIDZ’de diş sağlığı
Sağlık ağızda başlar. Ve bu en küçüklerde bile. Yukarı Avusturya Sağlık Sigorta
Kurumu (Oberösterreichische Gebietskrankenkasse), çocuk diş tıbbı konusundaki
bilgisini, KIDZ – çocuklar ve gençler için diş merkezi – vasıtasıyla daha da geliştirdi.
Eğitim görmüş diplomalı çocuk diş doktorları ve asistanlar küçük hastalar ve onların
anne ve babalarıyla seve seve ilgilenirler.

Teklifimiz:
0 ile14 yaşı arasında olan çocuk ve gençler için:
•
•
•
•

Ağız bakımı, diş- ve çene kemiği gelişimi hakkında danışma
Diş tedavileri
Sabit olmayan çıkarılır aletlerle çene kemiği ortopedisi
Uzman ambulansında (aynı binanın içinde) görevli logopedlerle, psikologlarla
ve fizyoterapistlerle beraber çalışma

KIDZ’i ziyaret – anne ve babalar için bilgi
KIDZ’i ziyarete gelen çocuk bahçesi gurupları, okul sınıfları ve anne-baba-çocuk
gurupları sevinçle karşılanır. Böylece, çocuklarınız diş doktoru muayehanesini ve diş
tekniğini tanımış olur – aletleri deneyebilir ve birlikte dişleri temizleyebilirler. Son
olarak da birlikte tereyağlı ekmek, peynir, meyve, sebze ve su gibi, diş sağlığını
koruyucu bir ikindi kahvaltısı yaparlar. Çocuğunuza, KIDZ’i ziyaret ettiği zaman orada
gördüklerini anlattırın.

Sağlıklı çocuk dişleri için tavsiyeler:
-

-

-

Şekersiz bir öğleden önce!
Çocuğunuza ikindi kahvaltısı için verdiğiniz içecek ve yiyeceklerin içinde gizli
şekerler olduğunu düşünün.
6ıncı diş – en önemli kalıcı azı dişi:
5 ile 6 yaş arası ilk kalıcı azı dişi çıkar – 6ıncı diş. Eğer derin çukurcukları ve
kırışıklıkları hergün iyice temizlenmezse, dişler çabuk çürümeye başlar.
Flüorit dişleri diş çürümesine karşı korur:
Diş macunlarında flüorit vardır. Pişirdiğiniz yemekler için içinde iyot ve flüorit
olan yemek tuzları kullanın.
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Bu şekilde doğru temizlenir:
Denni Dent, KAI-sistemine göre diş temizlenmesinin nasıl yapılacağını gösterir.
Bezelye büyüklüğünde bir miktar çocuk diş macunu diş fırçasının üstüne konur ve
başlanılabilir: İlk önce çiğneme yüzeyleri ( K ), sonra dış taraflar ( A ) ve en sonra da iç
taraflar ( I ). Anne ve babalar daima kontrol etmeli ve tekrardan temizlemelidirler.

KAI-sistemi:
1. Çiğneme yüzeyleri
Çiğneme yüzeylerini yumuşak bir aşağı bir yukarı hareketleriyle temizleyin.
2. Dış yüzeyler
Her dişin dış yüzeylerini 5 küçük daire hareketiyle fırçalayın ve diş fırçasını diş
etinden çiğneme yüzeyine doğru yuvarlayın (Kırmızı – Beyaz).
3. İç yüzeyler
İç yüzeyleri dış yüzeyler gibi temizleyin. Kesici dişleri temizlerken diş fırçasını
dikey tutun.

Yeni binamıza Linz hatlarının 45 ve 46 numaralı otobüsleri ile ulaşırsınız.
45 numara: Garnisonstraße ve Paula Scherleitner Weg durakları
46 numara: Garnisonstraße durağı

Garnisonstraße 1a, 4020 inz
İlk muayene terminleri, KIDZ’de çocuk gurupları ziyaretine kayıt 057807-103400
numaralı telefonla yapılır.
Uzman ambulansının birici katındaki modern ve çocuklara uygun odalar, Linz diş
ambulansındaki bağlantı koridoru ile rahatça ulaşılır.
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