 -3هسَاک یك ٍسیلِ ضخػی استّ ،یج کس ًجبیذ اس هسَاک
ضخع دیگزی استفبدُ ًوبیذ.
ّ -4ذف اغلی اس هسَاک کزدى ،پبک کزدى پالک هیکزٍثی اس
رٍی دًذاى ٍ لثِ است.
 -5ثْتزیي راُ تویش کزدى الثِ الی دًذاى ّب استفبدُ اس ًخ دًذاى
است.

مقدمه
اس ضبیؼتزیي ثیوبریْبی دّبى ٍ دًذاى پَسیذگی دًذاى ٍ
ثیوبریْبی لثِ ای ّستٌذ کِ هْوتزیي ػبهل ایجبد کٌٌذُ آًْب
« پالک هیکزٍثی » هی ثبضذ .
* پالک میکروبی  :الیِ ثیزًگ ً ،زم ٍ چسجٌذُ ثِ دًذاى ،
ضبهل ثبکتزیْب ٍ هَاد سائذ آى کِ ثطَر هذاٍم رٍی دًذاًْب ایجبد
هی ضَد  .پالک هیکزٍثی ثِ راحتی ثب آة ضستِ ًوی ضَد  ،ثلکِ
فقط ثب هسَاک سدى غحیح ٍ استفبدُ اس ًخ دًذاى هی تَاى آى را اس
رٍی سطَح دًذاًی حذف کزد .
چهار عامل در ایجاد پوسیدگی دندان نقش دارند :
هیکزٍة ّب  ،هػزف هَاد قٌذی  ،هقبٍهت ضخع ٍ فبکتَر سهبى .

در دٍراى ثبرداری تغییزات َّرهًَی ثذى  ،تَْع ٍاستفزاؽ ،ثی
حَغلگی ٍ  ...هبدر ثبردار را هستؼذ اثتال ثِ ثیوبری ٍ التْبة لثِ
هیکٌذ ،ثِ ّویي دلیل دًذاًپشضکبى ثِ سًبى حبهلِ تَغیِ هیکٌٌذ
ثیص اس سبیز دٍراى سًذگی ثِ رػبیت ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى خَد
ثپزداسًذ هزاجؼِ ثِ دًذاًپشضك در دٍراى ثبرداری ٍ اًجبم
درهبىّبی دًذاًپشضکی در طَل دٍراى ثبرداری ٍ ضیزدّی ثزای
کَدک آًْب ّیچ خطزی ًذارد.

هْن تزیي ػبهل ایجبدکٌٌذُ بیماریهای دهان و دندان ػذم
رػبیت ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى تَسط خود فرد هی ثبضذ .ثب رػبیت
یك سزی ًکبت سبدُ هی تَاى اس ثسیبری اس ایي ثیوبریْب ثِ راحتی
پیطگیزی ًوَد:

 -1استفبدّی هٌظن اس هسَاک ٍ تغذیْی هٌبست سالهت دًذاى ّب
را تضویي هی کٌذ.
 -2ثزای کٌتزل پَسیذگی دًذاى ّب اس ضیز ،لجٌیبت ٍ هَاد غذایی
دارای فلَرایذ هبًٌذ گزدٍ ،هبّی ٍ چبی استفبدُ ًوبییذ.

 -6هْن تزیي سهبى هسَاک کزدى ،ضت ّب قجل اس خَاة ٍ غجح
ّب قجل یب ثؼذ اس خَردى غجحبًِ است.
 -7اگز ثیي ٍػذّْبی غذایی اس هَاد قٌذی استفبدُ ضَد ،ثبیذ
ثالفبغلِ دًذاى ّب را هسَاک کزد یب ضست.
 -8ثْتز است ّزچٌذ رٍس یك ثبر ،رٍی سثبى ًیش هسَاک ضَد.
 -9ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیذ ثزای هسَاک کزدى اس ًوك خطك ثِ جبی
خویز دًذاى استفبدُ کزد.
 -10در هَقغ دًذاى درد اس گذاضتي ّز ًَع قزظ هسکي ثز رٍی
دًذاى ،خَدداری کزدُ ٍ فَری ثِ دًذاى پشضك هزاجؼِ کٌیذ.
 -11اگز پَسیذگی کَچك سٍد درهبى ضَد ،دًذاى ّیچ ٍقت درد
ًوی گیزد.
 -12ثزای دریبفت خذهبت ثْذاضت دّبى ٍدًذاى ثِ پبیگبُ سالهت
هزاجؼِ ًوبییذ.

 -13ثْتزیي رٍش تویش کزدى دًذاىّب ثزای سًبى ثبرداری کِ در
سهبى هسَاک سدى دچبر تَْع هیضًَذ ضست ٍ ضَ ثب آة ًوك
است.
 -14هبدراى ثبردار ثب رػبیت ثْذاضت دّبى ٍدًذاى هی تَاًٌذ اس
ایجبد ثیوبریْبی لثِ در دٍراى ثبرداری جلَگیزی کٌٌذ.
-15استفبدُ اس سجشیجبت ٍ هیَُ جبت ٍ لجٌیبت در دٍراى ثبرداری ثِ
سالهت دّبى ٍدًذاى کوك هی کٌذ.

رد ربخی موارد لثه متورم می شود.
ایه ربآدمگی هب عنوان تومور

حاملگی انمیده می شود هک رسطانی
هبدراى ثبردار ثب تغذیِ غٌی اس پزٍتئیي ٍ ٍیتبهیي
کَدکبًی ثب دًذاًْبی سبلن داضتِ ثبضٌذ.

 Dهی تَاًٌذ

هرقدر دفعات خوردن مواد قندی
بیشتر باشد،
خطر پوسیدگی دندانها هم بیشتر
است.

نب عم
م
وده و وما افقد ردد ی باشد هک

پس از حاملگی رب رطف می شود.

بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری

