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 راهامنیی و اطالع رساین در مورد کرم خوردگی دندان و مادۀ فلوئور

 چیست؟( سوراخ شدن دندان)کرم خوردگی دندان 

 .مشلک وقیت بروز می کند که بنی محلۀ ابکرتی ها و سیس مت دفاعی دهان عدم تعادل اجیاد شود .تدنداهنا سعلت آ ن وجود ابکرتی روی سطح که کرم خوردگی دندان یک بامیری است 

 

 چرا ابکرتی ها به دندان آ سیب می رسانند؟  

 این نوع ابکرتی ها از مواد قندی موجود در غذا و نوش یدین .د اندیک از ابکرتی ها ابعث کرم خوردگی دندان می شونددر دهان انواع خمتلفی از ابکرتی ها وجود دارند ویل فقط تعدا

ها حمیط دهان را ین اس یدا .وقیت شام غذا می خورید ای نوش یدین می نوش ید که قند داش ته ابشد، ابکرتی ها آ ن قند را به اس یدهای مرض تبدیل می کنند .تغذیه می کنند و زنده می مانند

اگر اغلب موادی خبورید ای بیاشامید که قند داش ته ابش ند خطر بروز کرم  .دقیقه نرم شود 03که ابعث می شود سطح دنداهنا طی حدود ( هاش مک می شود.پ)اس یدی می کنند 

   .اینصورت بزاق دهان فرصت پیدا می کند که تعادل حمیط دهان را ابزاییب کند در .بگذارید دنداهنا مابنی وعده های غذا حداقل دو ساعت اسرتاحت کنند .خوردگی دندان وجود دارد

 

 از کجا می فهمید که دندان کرم خورده است؟

اگر  .دگی دندان ابشدراگر دندان هایتان تری بکشد، دردانک ابش ند ای درد کنند ممکن است عالمئ کرم خو . اغلب خییل طول می کشد ات شام بفهمید که دچار کرم خوردگی دندان شده اید

 .  مطمنئ نیستید اب درمانگاه دندانپزشکی متاس بگریید

 

 همم است که کرم خوردگی دندان زود کشف شود

ام راهامنیی کنند که ش آ هنا می توانند به. دندانپزشک ای پرس تار هبداشت دهان و دندان می توانند اب اجنام یک معاینه صدمات کرم خوردگی دندان را قبل از آ نکه دیر شود، کشف کنند

خورد و خوراک، هبداشت دهان و فلوئور بیشرت می تواند اکری کند که نیاز نباشد دندان ترممی . چگونه می توان از پیرشوی کرم خوردگی دندان ای بروز صدمات جدید جلوگریی کرد

 .  شود

 

 از ریزه خوری اجتناب کنید

زه خواری مابنی از ایرنو از ری .اگر وعده های غذای اثبت و منظم داش ته ابش ید خطر کرم خوردگی دندان اکهش می ایبد .نوعی دارای قند استتقریبًا هرچه ما می خورمی ای می نوش می به 

 . اگر تش نه هستید آ ب بنوش ید .وعده های غذا خودداری کنید

 

 : چند مثال

 قند هحب   7= دیس لیرت کواککوال  2

 قند هحب   7= دیس لیرت نوش یدین ورزیش  2

 قند   هحب   5= شالکت گرم / دیس لیرت اکاکئو 2

 قند هحب   6= دیس لیرت ماست میوه  2

 قند هحب   8= دیس لیرت بستین 2

 قند  هحب   03= یک قوطی کوچک کشمش 



 

 فلوئور

 . فلوئور یک مادۀ طبیعی است که در پوس تۀ کرۀ زمنی و آ ب آ شامیدین وجود دارد

 

 : فلوئور

 ابعث می شود سطح دنداهنا حممک تر شود و مقاومت بیشرتی از خود نشان دهد ●

 به بُزاق دهان مکک می کند که کرم خوردگی سطحی دندان را ترممی کند  ●

 ساخت اس ید توسط ابکرتی ها و چسبیدن آ هنا را به دندان مشلک تر می کند ●

 

 .  ان دارای فلوئور مسواک بزنیداز ایرنو دنداهنای خود را صبح و شب اب مخریدند

 

 :افراد زیر به فلوئور اضایف نیاز دارند

 اغلب دندان هایشان دچار کرم خوردگی می شود ●

 دچار صدمات سطحی کرم خوردگی دندان هستند ●

 دهان شان ُخشک است ●

 پروتز تکه ای دارند/ چندین دندان شان ترممی شده، روکش شده ای پالک ●

 ای دندان هایشان تری می کشد/ کرده ولثه هایشان عقب نشیین  ●

 شده( اورتودنیس)دندان هایشان میهل بندی  ●

 

 ما چه نوع درمان اب فلوئور اضایف را توصیه می کنمی؟

 (SB12 Duo، "فلوکس"، "دنتان"مثاًل )ر و درصد فلوئ 0/2حملول  ●

 ساهل 12ات  6درصد فلوئر برای کوداکن  0/05حملول  ●

 (NaF Kidsمثاًل فلوکس جونیور، ) ●

 (از داروخانه خریداری شود)سال به ابال توصیه می شود  06از  -گرم/ میلیگرم 5" دورافات"مخریدندان  ●

 (به نسخه نیاز است)ژلۀ فلوئور بصورت وارش خمصوص  ●

 . ُخشکی دهان را می توان اب قرص و آ دامس فلوئور نزی برطرف کرد ●

 

 . نزی درمان کرد مالیدن مادۀ فلوئور به دندان ها ت دهان و دندان دو مرتبه در سال ابمهچننی می توان به توصیۀ دندانپزشک ای پرس تار هبداش

 

 خوب است موارد خباطر داش ته ابش ید

ش نه وقیت ت . ردست امهیت قرار دادندان ها به یک دورۀ اسرتاحت نیاز دارند از ایرنو از ریزه خواری در بنی وعده های غذا خودداری کنید اکهش مرصف مواد شریین در درجۀ ن 

 . هستید آ ب بنوش ید

 

 برای داشنت دندان های سامل تر 2+2+2+2فرمول سادۀ راییض 

 (نه برای کوداکن خردسال)سانتمیرت مخریدندان دارای فلوئور مسواک بزنید  2 ●

 متام سطوح دندان ها را مسواک بزنید ۀدقیق 2 ●

 مرتبه در روز، صبح و شب مسواک بزنید 2 ●

 ساعت پس از مسواک زدن از خوردن و آ شامیدن خودداری کنید 2 ●

 

 آ ای سوایل دارید؟

 . اگر سوایل دارید اب کامل میل اب ما متاس بگریید

  



 

  



 

 


