عوامل بوی نامطبوع دهان

مقدمه

شایذ بزای شوا اتفاق افتادُ باشذ کِ بعلت بَی
دّاى اس اطزافیاًتاى پزّیش کزدُ باشیذ  ٍ.یا در هحل
کارتاى توام اطزافیاى اس حزف سدى با شوا خَدداری
کٌٌذ یا ّوسزتاى اس بَی بذ دّاًتاى شاکی باشذ! !
چِ حسی بِ شوا دست دادُ است؟
هسلوا ًاراحت شذُ ایذ.
تعریف بوی بد دهان
عبارتست اس بَی ًاهطبَعی کِ در ٌّگام صحبت کزدى ٍ یا
ًفس کشیذى بعضی اس افزاد احساس هی شَد کِ هی تَاًذ
ًشاًِ ٍ عالهتی اس اختالالت دّاى ٍ دًذاى ٍ یا بعضی
بیواریْای سیستویک باشذ کِ هی تَاًذ اس لحاظ اجتواعی
ًیش بزای شخص ایجاد هشکل ًوایذ

الف عوامل دهانی :

 عذم رعایت بْذاشت دّاى ٍ دًذاى

 اشکال در تزشح بشاق ٍیا قطع تزشح بشاق
 دًذاًْای پَسیذُ عفًَی

چند راهکار ساده برای جلوگیری از بوی بد دهان






هراجعِ هٌظن تِ دًداًپسضک
درهاى هطکالت دّاى ٍدًداى
ترهین دًداًْای پَسیدُ
جرهگیری

ً اٌّجاریْای دًذاًی ٍ ردیف ًبَدى دًذاًْا
در فکیي ٍگیز غذایی
 بیواریْای لثِ ای

 سباى(بِ علت ٍجَد شیارّا بز رٍی آى ٍ
تویش ًشذى آى)
 پزٍتش ّای دًذاًی ًاهٌاسب

 جزاحی ّای دّاى ٍ کشیذى دًذاى ٍ عذم
تَجِ بِ تَصیِ ّای دًذاًپششک
 ضایعات بذخین دّاًی

ب) عوامل خارج دهانی بوی بد دهان:









تیواریْای تیٌی
سیٌَزیت
تیواریْای دستگاُ تٌفس فَقاًی
تیواریْای دستگاُ گَارش
اختالالت ٍ تغییرات َّرهًَی زهاى تلَغ یا حاهلگی
دیاتت
هصرف الکل ٍ اًَاع دخاًیات
سایر تیواریْای سیتویک







هسَاک زدى هرتة ٍ استفادُ از ًخ دًداى
هسَاک کردى زتاى
ًَضیدى  6تا 8لیَاى آب در رٍز
عدم استعوال دخاًیات
هصرف هیَُ ٍ سثسی ّای تازُ

امام صادق (ع) می فرمایند مسواک زدن
 21فایده دارد:






توجه :استفاده از اسپری خوشبو کننده دهان
اثر موقتی دارد.

نکته :در صَرتی کِ با رعایت هَارد گفتِ شذُ بَی
بذ دّاى تاى رفع ًشذ بایذ بزای بزرسی ٍ درهاى
بیواریْای عوَهی ًظیز دیابت یا بیواریْای گَارشی
ٍ ....فَرا بِ پششک هزاجعِ کٌیذ.








از سٌت پیاهثر (ظ) است.
دّاى را پاکیسُ هی کٌد.
ٍسیلِ افسایص رٍضٌایی چطن است.
خدای هْرتاى راخطٌَد هی کٌد.
دًداًْا را سفید هی کٌد .
زردی دًداًْا را زدٍدُ ٍ از جرم ٍ پَسیدگی
دًداى جلَگیری هی کٌد.
لثِ ّا را هحکن هی کٌد.
اضتْا آٍر است.
تلغن را از تیي هی ترد.
حافظِ را زیاد هی کٌد.
ثَاب حسٌات را دٍچٌداى هی کٌد.
تاعث ضادهاًی فرضتگاى هی ضَد.

منابع:
ٍیژُ ًاهِ تْداضت دّاى ٍدًداى
کتاب تْداضت دّاى ٍدًداى

دانشکده بهداشت

بوی بد دهان

استاد هحترم:
سرکار خانم دکتر میترا مودی
تْیِ ٍ تٌظین :
فاطمه گندمی دانشجوی آموزش بهداشت

