
توصیه های بهداشتی در کودکان



از تولد تا یک سالگی)دوره نوزادی 
.حذف پالک باید با رویش اولین دندان شیری آغاز شود•
ی  استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید در این سن توصیه نم•

.شود
.داولین ویزیت دندانپزشکی کودک باید در این سن آغاز شو•



عمل تمییز کردن دهان و ماساژ لثه باید توسط والدین و بکمک  
یک قطعه گاز نمدار یا بکمک مسواک انگشتی یا مسواکهای  

.مخصوص انجام شود



(از یک تا سه سالگی)نوپاها 

توصیه به استفاده از مسواک. 1

توصیه به استفاده از خمیردن. دان  2
در دو سالگی حاوی فلوراید از 

مقدار کم
توصیه به مسواک زدن دندانه. ا  3

توسط والدین





وضعیت زانو به زانو برای مسواک زدن 

دندانهای کودک نوپا مناسب است



(از سه تا شش سالگی)پیش دبستان 

با وجودیکه کودک در این سن توانایی مسواک زدن را  
بتدریج نشان می دهد ولی هنوز اینکار باید توسط  

والدین انجام شود
استفاده از مقادیر کم خمیر دندان توصیه می شود



موقعیت مناسب والدین و کودک جهت مسواک زدن دندانها در این سن 

.به صورت قرارگیری والد در پشت سر کودک است



استفاده از نخ دندان معموال از این سن شروع می
.این کار توسط والدین انجام می شود.شود



انواع نخ دندان با نگهدارنده



(از شش تا دوازده سالگی)دوره دبستان 

کودک به تنهایی مسواک می زند ولی نظارت والدین 
همچنان الزم است

ع استاستفاده از خمیر دندانهای با فلوراید بیشتر بالمان
9بعد از در صورتیکه کودک قبال آموزش دیده باشد،

کندسالگی می تواند به تنهایی از نخ دندان استفاده
افزایش دفعات مسواک زدن ضروری است





استفاده از مسواک نرم با سر کوچک مناسب با سایز دهان کودک و

.دسته ضخیم تر برای کودکان مناسب است



روش صحیح مسواک زدن 

ی برای کودکان، حرکت مالش

ر عقب به جلوی مسواک بطو

.افقی است

همه سطوح دندانها مطابق 

شکل باید تمییز شود



(سالگی19تا 12)دوره نوجوانی

مشکل اصلی در این دوره سنی ، پذیرش مسئولیت•
مراقبتهای بهداشت دهان و دندان توسط فرد است

سال همچنان نظارت و  14تا 11بنابراین در سنین •
هدایت والدین الزم است

آگاهی دادن به نوجوان در مورد مشکالت ناشی از عدم  •
رعایت بهداشت و بیماریهای دهان می تواند انگیزه  

الزم را ایجاد کند



وصیه جهت تشخیص سریع پوسیدگیها به بیمارت

ماه 6می شود به ویزیت های منظم با فواصل 

توسط دندانپزشک 



دکتر جوانه وجدانی

متخصص دندانپزشکی کودکان

الناستادیار دانشکده دندانپزشکی گی


