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نصائح ومعلومات حول النخر والفلور
ما هو النخر (ثقب في السن)؟
النخر هو مرض تسببه البكتيريا املوجودة على سطح األسنان .وتنشأ املشكلة عندما ال يوجد توازن بين هجوم البكتيريا ودفاع الفم.

ملاذا تؤذي البكتيريا السن؟
يوجد في الفم أنواع عديدة من البكتيريا ،ولكن القليل منها فقط يسبب النخر .وتعيش هذه البكتيريا على السكر املوجود في الطعام والشراب.
ّ
وعندما تتناول الطعام والشراب الذي يحتوي على السكرّ ،
تتحول البكتيريا إلى أحماض ّ
ضارة .وهي توفر بيئة حمضية (نسبة منخفضة من )pH
ً
ً
التي تسبب تحلال في سطح السن ملدة  03دقيقة تقريبا .وإذا أكثرت من تناول الطعام أو الشراب الذي يحتوي على السكر ،فإنك تزيد من احتمال
التعرض لضرر النخر .دع األسنان ترتاح ملدة ساعتين على األقل بين وجبات الطعام؛ وبذلك تعطي اللعاب فرصة إلعادة التوازن في الفم.

كيف تالحظ أنك مصاب بالنخر؟
ً
غالبا ما يمض ي وقت طويل قبل أن تكتشف أنك ُمصاب بالنخر .وإذا شعرت بألم وامض أو وجع عند اللمس أو ألم في األسنان ،فقد يكون ذلك
عالمة على النخر .اتصل بجهة رعاية األسنان إذا كنت غير متأكد.

االكتشاف املبكر أمر مهم
ً
يمكن لطبيب األسنان أو خبير صحة األسنان أن يكتشف النخر مبكرا عند فحص األسنان .وبإمكانه أن يعطيك النصائح املتعلقة بكيفية منع
حدوث ازدياد الضرر أو اإلصابة بأضرار جديدة .وقد يتعلق األمر بالغذاء ونظافة الفم وتناول كمية إضافية من الفلور يمكن أن تساعد على
ُّ
تجنب عالج السن.

َّ
تجنب األكل بين الوجبات
ً
إن كل ما نأكله أو نشربه تقريبا يحتوي على السكر في شكل من األشكال .ويقل خطر اإلصابة بالنخر ،إن أنت التزمت بمواعيد الوجبات على نحو
ً
منتظم؛ ولذلك ّ
ْ
اشرب املاء إذا كنت عطشانا.
تجنب األكل بين الوجبات.

بعض األمثلة:
كوكا كوال  2ديسيلتر
مشروب رياض ي  2ديسيلتر
مشروب الشوكوال  2ديسيلتر
زبادي الفواكه  2ديسيلتر
آيس كريم (بوظة)  2ديسيلتر
زبيب ،علبة صغيرة

=
=
=
=
=
=

 7قطع من السكر
 7قطع من السكر
 5قطع من السكر
 6قطع من السكر
 8قطع من السكر
 03قطع من السكر

الفلور
الفور هو مادة طبيعية توجد في أديم األرض وماء الشرب.
الفلور:
● يجعل سطح السن أصلب وأكثر مقاومة
● يساعد اللعاب على تصحيح أضرار النخر السطحية
يجعل من الصعب على البكتيريا أن ّ
تكون الحمض وأن تلتصق بسطح السن.
●
ً
ً
ومساء.
لذلك عليك أن تنظف أسنانك بالفرشاة ومعجون األسنان الغني بالفلور صباحا

يحتاج إلى املزيد من الفلور كل َمن:
●
●
●
●
●
●

ً
يتعرض غالبا للنخر في أسنانه
ُمصاب بنخر سطحي
لديه جفاف في الفم
ّ
لديه العديد من األسنان املصلحة والتيجان واألسنان االصطناعية
لديه أعناق أسنان مكشوفة و/أو آالم وامضة
لديه جهاز تقويم.

ما هو العالج بالفلور اإلضافي الذي ننصح به؟
●
●
●
●
●
●

 %3.2محلول فلور ،مثل دينتان () ،Dentanفلوكس ) ،)Fluxإس بي  02دوو (.)SB12 Duo
ً
 % 3.35محلول فلور لألطفال في سن  02 – 6عاما
مثل فلوكس جونيور ) ،)Flux Juniorناف كيدس ()NaF Kids
ً
معجون أسنان دورافات ) 5 )Duraphatملغ/غ – من سن  06عاما (من سلع الصيدلية)
فلور ِجل ( )Fluorgelفي شريحة خاصة (بموجب وصفة طبية)
ً
عند اإلصابة بجفاف في الفم ،يمكن أيضا تناول أقراص الفلور ِولبان (علكة) الفلور.

ً
كما يمكنك أيضا ،بناء على نصيحة طبيب األسنان أو خبير صحة األسنان ،أن تحصل على عالج بطالء الفلور  4-2مرات بالسنة.

من املفيد أن تتذكر
تحتاج األسنان إلى فترة احة؛ ولذلك ّ
ْ
اشرب املاء إذا كنت
تجنب األكل بين الوجبات .ومن املهم بالدرجة األولى أن تقلل من تناول الحلوى.
ر
ً
عطشانا.

 2+2+2+2حساب بسيط لصحة األسنان
●
●
●
●

عليك أن تنظف أسنانك بالفرشاة ومعجون األسنان الغني بالفلور  2سم (ليس لألطفال الصغار)
نظف بعناية بالفرشاة ملدة دقيقتين في كافة السطوح
ً
ً
ومساء.
نظف بالفرشاة مرتين باليوم ،صباحا
ّ
تجنب الطعام الشراب ملدة ساعتين بعد تنظيف األسنان.

األسئلة
ً
نرحب دائما باتصالك بنا إذا كان لديك أي تساؤل.

