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Verta žinoti
• Mokslininkai teigia, kad laiku paden-

gus vaikų dantis silantais, net ir praėjus 
8 metams po procedūros, karieso atsiradi-
mo tikimybė sumažėja 80–90 proc.

• Odontologai pataria dengti silantais 
vos išdygusius pirmuosius nuolatinius 
krūminius dantis, kurie paprastai dygsta 
6–7 metų vaikams. Antrieji krūminiai dan-
tys turėtų būti silantuojami 11–13 metų 
paaugliams.

• Užliejus vageles silantu, sudaromas mecha-
ninis barjeras tarp danties emalio ir bumoje 
susidarančių rūgščių;

• Silantavimo procedūra yra neskausminga 
ir trunka tik 5–10 minučių

• Dantų kramtomasis paviršius tampa ly-
gesnis, lengviau išvalomas.

• Silantuose esantis fluoras skatina emalio 
mineralizaciją.

• Padengtus silantais dantis reikia valyti 
2 kartus per dieną, po 2 minutes. 

• Rekomenduojami reguliarūs profilaktiniai 
patikrinimai pas odontologą (kas 6 mėn.).



Kas yra silantai?
Silantai – tai ėduonies profilaktikai skirtos 

medžiagos, neleidžiančios bakterijoms ir anglia-
vandeniams patekti į dantų vageles ir įdubas. Si-
lantais dengiami tik sveiki nuolatiniai dantys.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 
medžiagomis programa patvirtinta sveikatos ap-
saugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 
Nr. V-713. 

Programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų 
nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų 

paviršių ėduonies prevencijai.

• Dantų dengimą silantais atlieka gydytojai od-
ontologai su padėjėjais arba burnos higieni-
stai.

• Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama 
po 3 mėnesių, vėliau – kiekvieno profilak-
tinio tikrinimosi metu. 

• Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo 
silantinėmis medžiagomis procedūra karto-
jama. 

Ar dengimas silantais skausmingas? Ne. 
Tai neskausminga keliolika minučių trunkanti 
procedūra. Dantuko gręžti nereikia. Danties 
paviršius nuvalomas, apdorojamas specialiais 
skysčiais ir padengiamas silantu, naudojant labai 
mažą šepetėlį ar specialų švirkštą, silantas šiuo 
metu dažniausiai yra sukietinamas, panaudojant 
specialią šviesą.

 

Kodėl vienų vaikų dantis ėduonis puola 
dažniau nei kitų? Dantų ėduonies atsiradimą lemia 
daugelis priežasčių: burnos higiena, sumažėjęs 
dantų atsparumas, dantų apnašos, paveldimumas. 
Įtakos turi ir mitybos įpročiai: neracionali mityba, 
didelis angliavandenių kiekis maiste, netinkamas 
mitybos režimas, mažas fluoro kiekis geriama-
jame vandenyje ir kt.

Visos šios paslaugos programoje 
dalyvaujantiems vaikams teikiamos 

nemokamai.

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos  
priežiūros centre

Pašvitinio g. 21, Joniškis 
(programa vykdoma vaikams,  

kurie priregistruoti PSPC)
 Tel. (8 426) 612 48

UAB „Saulenė”
Livonijos g. 5, Joniškis

(programa vykdoma vaikams, kurie 
priregistruoti ŠK „Saulenė“ ir  

ŠSC IĮ V. Neverauskienės klinikoje)
Tel. (8 426) 565 48

L. Skirmantienės odontologijos kabinete
Vilniaus g. 15-11, Joniškis

(programa vykdoma visiems Joniškio rajono
vaikams ir kitų rajonų vaikams atostogų metu 

atvykusiems į Joniškio rajoną)
Tel. (8 426) 524 36
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