
 مسواک و خمیردندان:
 

هدف اصلي از مسواك كردن، پاك كردن پالك ميكروبي از 
روي دندانها و لثه و زبان مي باشد. درست مسواك كردن 

وقتي است كه تمام سطوح دندانها و لثه بخوبي از پالک 
ميکروبی پاک گردد. بنابراين بهتر است مسواك كردن در 
فرصت مناسب و با زمان كافي و توام با آرامش صورت 

پذيرد، چراكه كيفيت مسواك كردن بهتر از تعداد دفعات آن 
باشد.  مي  

 
 در دو زمان مسواك كردن دندانها حتماً بايد صورت گيرد:

 شب قبل از خواب 

 صبح بعد از صبحانه

 

 دقيقه می باشد 4حداقل زمان برای مسواک زدن 

 
 

 انتخاب یك مسواك خوب :
 
  موهاي آن از نايلون نرم و سر موهاي

 آن گرد باشد.
 توان بيش  موهاي آن منظم و مرتب باشد. معموالً نمي

ماه از يك مسواك استفاده نمود. چون  4الي  3از 
شود يا رنگ موهاي آن  موهاي آن خميده و نامنظم مي

كند كه در اينصورت حتماً مسواك را بايد  تغيير مي
 تعويض نمود.

   اندازه مسواك مهم است. مسواك كودكان كوچكتر از
 بزرگساالن است.

  دسته مسواک بخصوص برای کودکان بايد بگونه ای
باشد که بخوبی در دستهای کوچک کودکان قرار 

 بگيرد و فاقد لغزش برای قرار گرفتن در دست باشد.
  دسته مسواک ترجيحا مستقيم باشد و خميدگی بيش از

حد نداشته باشد چراکه مسواکهايی که دارای دسته 
مستقيم هستند از قدرت پاک کنندگی باالتری 

 برخوردارند.
 باشد و هيچكس  نكته: مسواك جزء وسايل شخصي مي

 نبايد از مسواك ديگري استفاده نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنطیم:

 ف ائقه نورصباغی

  د ن ن ز ن   و ک ن ی     و د   ا   

 خمیر دندان    
امروزه اكثراً از خمير دندانهاي حاوي 

شود، كه سبب مقاومتر  فلورايد استفاده مي
شود. خمير   شدن دندان در برابر پوسيدگي مي

دندانها داراي موادي هستند كه به از بين 
بردن پالك و رنگدانه و كنترل رسوب كمك 

كنند و نيز داراي خاصيت ضد پوسيدگي، ضد حساسيت و  مي
 خوشبو و خوش طعم كننده دهان ميباشند.

 
 

 نکات مهم:
 
  الزم نيست مسواك كردن حتماً با خمير دندان انجام

توان  شود و در صورت نبود آن با آب خالي هم مي
 مسواك نمود. 

  استفاده از نمك خشك، جوش شيرين يا ساير پودرها
جهت مسواك كردن درست نيست، زيرا سبب ساييدگي 

 گردد. ميناي دندان و خراشيدن لثه مي
   استفاده از آب نمك رقيق )نصف قاشق چايخوري در

يك ليوان آب جوشيده سرد(جهت دهانشويه اشكالي 
 ندارد.

  باشد دقيقه مي 4حداقل زمان براي مسواك زدن 
 ها) بعد از  زمانهاي مناسب براي مسواك زدن: صبح

صبحانه(، ظهرها ) بعد از ناهار( ، شبها ) قبل از 
 خواب(.

 
 

 نکات درست مسواک کردن چیست؟
 

به اندازه يك نخود خمير دندان ) ترجيحا حاوی فلورايد ( روي 
 مسواک قرار داده و به داخل موهاي مسواك فرو كنيد. 

دندانهاي باال و پايين بايد جداگانه مسواك شود. مسواك كردن  
شود و به ترتيب كليه  از قسمت عقب يك سمت دهان شروع مي

سطوح خارجي، داخلي و جونده كليه دندانها مسواك زده 
 ميشود.



 دننز  های کیری:
 ماهگی6زمان رويش دندان اولين شيری: 

 سالگی5 -5/2زمان تکميل دندلن های شيری: 

عدد)در هرنيم  52تعدادکل دندان های شيری: 
 عدد( 2فک 

 

 اهمیت دندان های شیری:

 کمک به رشد و تکامل صورت 

 اهميت در جويدن و هضم غذا

 اهميت در تكلم و بيان صحيح حروف  

فراهم کردن فضاي الزم و محيط مناسبي براي رويش  
 دندانهاي دائمي

 

 عالیم رویش دندان ها:

قرمزی و التهاب لثه در ناحيه جلويی 
 فک پايين

 برجستگی لثه و خارش در همين ناحيه

 افزايش براق و جاری شدن آن از دهان نوزاد

 ناراحتی و گريه زياد

 بی خوابی

 نوک زدن از الی لثه

 

 

 پوسیدگي دندان و علل ایجاد آن:

پس از خوردن غذا چنانچه بهداشت دهان ودندان رعايت نشود  
شود كه با گذشت  اليه ميكروبي بر سطوح دندانها تشكيل مي

زمان ميكروبهاي موجود در اين اليه مواد قندي را به اسيد 
تبديل مي كنند . اسيد، ميناي دندان را حل كرده و پوسيدگي 

 زا عبارتند از: عوامل پوسیدگي

 

 

عدم رعايت صحيح و به موقع -1
: ) عدم استفاده بهداشت دهان ودندان

 از مسواك و نخ دندان(

     

چنانچه پس از مصرف مواد غذايي سطح دندانها تميز نگردد،  
هاي مواد غذايي و مواد قندي  ميكروبهاي داخل دهان به همراه خرده

ناميده ”پالك ميكروبي “ دهند كه اي را روي دندانها تشكيل مي اليه
رنگ و چسبنده است كه به تنهايي  اي نرم، بي شود. اين پالك اليه مي

با آب شسته نشده و براي پاك كردن آن از سطوح بين دندانی بايد 
ابتدا از نخ ندان استفاده كرده و سپس ديگر سطوح دندانها را به دقت 

 مسواك بزنيم.

  

پس از خوردن غذا و رسيدن مواد قندي به ميكروبهاي پالك 
شود كه در طي حدود  دقيقه بعد اسيد توليد مي 5-2ميكروبي حدوداً 

 1دقيقه ميزان اين اسيد به حداكثر مقدار مي رسد. و تا حدود    52
ماند و تا به حالت عادي  ساعت محيط دهان در حالت اسيدی باقي مي

شود در صورت همراه  برگردد. به همين علت بسيار تأكيد مي
نداشتن مسواك حداقل دهان خود را بايد پس از مصرف مواد غذايي 

 با آب شست و شو داد.

 

 مصرف نا مناسب مواد قندي -5

 

كمبود مقاومت شخص و دندان مي مقاومت شخص و دندان:  -3
تواند به يكي از سه علل ارثي، مادرزادي و يا اكتسابي باشد و به 

توان مقاومت دندان را باال  راههاي مختلف كه اشاره خواهد شد مي
 برد.

 

 عالیم پوسیدگی دندان:

 

  تغيير رنگ ميناي دندان به
 اي يا سياه قهوه

 سوراخ شدن دندان 

  بوي بد دهان 

  حساس بودن يا درد گرفتن دندان هنگام خوردن غذاهاي
سرد، ترش يا شيرين كه بسته به شدت پوسيدگي متفاوت 

 است.

  حساس بودن يا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندانها
 روي هم.

  پوسيدگي بين دنداني مي تواند باعث گير کردن مواد
غذايي بين دندانها و يا پاره شدن نخ دندان هنگام استفاده 

 بشود .

 

  

 مراحل پیشرفت پوسیدگی:

 

 

شروع پوسيدگي  از ميناي دندان مي باشد كه معموالً با يك تغيير 
 اي يا سياه رنگ( رنگ همراه است )قهوه

با ادامه پوسيدگي به اليه زيرين ) داخل عاج(، دندان نسبت  به 
سرما، گرما و شيريني حساس مي شود و حتي گاه در دندان 

 شود. دردهاي مداوم و شديد ايجاد مي

در نهايت پوسيدگي كه به مغز دندان برسد معموالً با دردهاي  
شبانه شديد، مداوم و خود بخودي همراه مي شود كه در صورت 

عدم درمان در انتهاي ريشه دندان عفونت ايجاد مي شود كه 
تواند با ايجاد تورم بر روي لثه و يا گاه تورم در صورت  مي

 همراه باشد )آبسه دنداني(


