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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                        

 -کودکان دندانهای

 سالم بدن

 در ، دندانپزشک به سفرشان اولین تا گرفته آنها دندان اولین زدن مسواک از

 .است شده آورده شما فرزندان دندان از مراقبت نحوه اینجا

 ضروری دندان خوب سالمتی برای دندانها کردن تمیز برای منظم روال یک

 پوسیدگی بدون دندانهای به توانید می و کنید رعایت را نکات این. است

 .کنید کمک  فرزندانتان

 زدن مسواک نکات

 و جلوگیری به امر این زیرا ، است مهم بسیار فلوراید دندان خمیر از استفاده

 .کند می کمک دندان پوسیدگی کنترل

 دارند سن سال 3 تا کودکان

 6 حدود در معموالً) بزنید مسواک ، شیری دندان اولین شدن  خارج محض به

 و بزنند مسواک باید مراقبان یا والدین(.باشد دیرتر یا زودتر تواند می اما ، ماه

 .باشند داشته نظر زیر را زدن مسواک یا

 بار آخرین.بزنید مسواک بار دو فلورایددار خمیردندان با را دندانها بار دو روزانه

 .بزنید مسواک دیگر مناسبت زمان یک در و خواب از قبل شب را
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 فلوئورید ام پی پی 1000 حداقل حاوی که فلوراید های بچه خمیردندان از

 فلوراید ppm 1.500 و 1.350ppm حاوی خانوادگی خمیردندان یا( چک برچسب)

 .کنید استفاده

 .کنید استفاده دندان خمیر( نازک الیه یک)اسمیر یک از فقط

 

 

 

 .نزنند لیس و نخوردند خمیردندان لوله از کودکان که کنید حاصل اطمینان
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 ساله 6 تا 3 کودکان

 مسواک فلورایددار خمیردندان با دقیقه 2 حدود مدت به روز در بار دو حداقل

 .بزنید

 مسواک دیگر مناسبت زمان یک در حداقل و خواب از قبل شب را نوبت آخرین

 .بزنید

 .باشد مراقبان یا والدین نظارت تحت باید زدن مسواک

 برچسب) فلوئورید ام پی پی 1000 حداقل حاوی فلوراید که ها بچه خمیردندان از

 استفاده فلوراید ppm 1.500 و 1.350ppm حاوی خانوادگی خمیردندان یا( چک

 .کنید

 .کنید استفاده نخود اندازه به خمیردندان از فقط
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 کار نیز فلوراید ، کنند قرقره اگر و بریزند بیرون را آب ، زدن مسواک از بعد

 .کرد نخواهد

 

 باالتر و سال 7 سن در کودکان

 مسواک فلوراید خمیردندان با دقیقه 2 حدود مدت به روز در بار دو حداقل

 .بزنید مسواک دیگر نوبت دریک حداقل و خواب از قبل شب را بار آخرین.بزنید

 فلوئور ام پی پی 1.500 و ام پی پی 1.350 حاوی فلوراید های خمیردندان از

 (.کنید مطالعه را  برچسب) کنید استفاده
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 کار نیز فلوراید ، کند آبکشی اگر و بریزد بیرون را آب ، زدن مسواک از بعد

 .کرد نخواهد

 

  باالتر و ساله 7 کودکان

 برای آنها تماشای هم هنوز اما ، بزنند مسواک را خود دندانهای بتوانند باید

 .است خوب دقیقه 2 حدود وبرای صحیح زدن مسواک از اطمینان

 

 بزنند مسواک درستی به را خود های دندان کنیم کمک کودکان به چگونه

 .کند احساس را صحیح حرکت بتواند تا کنید راهنمایی را خود فرزند دست

 حال در برس که جایی دقیقاً کنید کمک فرزندتان به تا کنید استفاده ای آینه از

 .ببیند را است خود های دندان کردن تمیز

 مسواک زمان تا کنید استفاده سرگرمی برای شنی زمانسنج یک از استفاده با

 . دهید انجام دقیقه 2 حدود تا کنید کننده سرگرم امکان حد تا را زدن

 ذکر ما های برنامه کتابخانه در که Brush DJ تایمر برنامه توانید می همچنین 

 . کنید امتحان را است شده

 ممکن زیرا ، بچرخند اطارف در خود دهان در مسواک با کودکان که ندهید اجازه

 باالتر و سال 7 سن در کودکان .برساند آسیب خود به و کرده تصادف است
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 مسواک فلوراید خمیردندان با دقیقه 2 حدود مدت به روز در بار دو حداقل

 .بزنید مسواک دیگر نوبت دریک حداقل و خواب از قبل شب را بار آخرین.بزنید

 فلوئور ام پی پی 1.500 و ام پی پی 1.350 حاوی فلوراید های خمیردندان از

 (.کنید مطالعه را  برچسب) کنید استفاده

 کار نیز فلوراید ، کند آبکشی اگر و بریزد بیرون را آب ، زدن مسواک از بعد

 .کرد نخواهد

 

  باالتر و ساله 7 کودکان

 برای آنها تماشای هم هنوز اما ، بزنند مسواک را خود دندانهای بتوانند باید

 .است خوب دقیقه 2 حدود وبرای صحیح زدن مسواک از اطمینان

 

 بزنند مسواک درستی به را خود های دندان کنیم کمک کودکان به چگونه

 .کند احساس را صحیح حرکت بتواند تا کنید راهنمایی را خود فرزند دست

 حال در برس که جایی دقیقاً کنید کمک فرزندتان به تا کنید استفاده ای آینه از

 .ببیند را است خود های دندان کردن تمیز

 مسواک زمان تا کنید استفاده سرگرمی برای شنی زمانسنج یک از استفاده با

 . دهید انجام دقیقه 2 حدود تا کنید کننده سرگرم امکان حد تا را زدن
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 ذکر ما های برنامه کتابخانه در که Brush DJ تایمر برنامه توانید می همچنین 

 . کنید امتحان را است شده

 ممکن زیرا ، بچرخند اطارف در خود دهان در مسواک با کودکان که ندهید اجازه

 .برساند آسیب خود به و کرده تصادف است

 

 ببرید دندانپزشک نزد را خود کودک

 شهر در و است رایگان کودکان برای روستاها در بهداشت دندانپزشکی مراقبت

 اولین وقتی(.1398 سال)میشود دریافت هزینه %30 ، 6شماره دندان 4 برای

 این به. ببرید دندانپزشک نزد را خود کودک ، شد ظاهر آنها شیر دندانهای

. شوند می آشنا دندانپزشک با و شوند می آشنا محیط با آنها ترتیب

 شناسایی و پوسیدگی از جلوگیری چگونگی مورد در تواند می دندانپزشک

 .کند توصیه شما به اولیه مراحل در دندان و دهان بهداشت مشکالت هرگونه

 آینده برای مفید عملی ، دندانپزشک معاینه برای کودک دهان کردن باز فقط 

 را ویزیت و باشید مثبت آن مورد در ، دندانپزشک به مراجعه هنگام.است

 بعدی بازدیدهای از شما فرزند نگرانی توقف  باعث این. کنید کننده سرگرم

 .شد خواهد

 برای دندانپزشک توصیه طبق دندانپزشکی منظم معاینات برای را خود کودک

 .ببرید مراقبت
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 فلوراید وارنیش و (fissure sealant)شکافی های سیالنت یا درزگیرهای

 پشت دندانهای درآوردن کار به شروع محض به توانند می شکافی های سیالنت

 برابر در آنها از تا شوند انجام( سالگی 7 یا 6 سن در معموالً) شما کودک دائمی

 یک با پشتی دندانهای جویدن سطح که اینجاست در. کند محافظت پوسیدگی

 مواد ذرات و ها میکروب تا شود می پوشانده مخصوص نازک پالستیکی پوشش

 تا تواند می درزگیر. شوند داشته نگه دندانی شیارهای از خارج شیارها از غذایی

 .باشد داشته دوام سال 10 تا 5

 بزرگسال دندانهای و کودک دندانهای روی توانند می فلوراید( الکهای)وارنیش

 فلوراید زیادی مقادیر حاوی که است الک کردن رنگ شامل این. شوند استفاده

 کودکان از بعضی. کند جلوگیری پوسیدگی از تا است ماه 6 هر دندان سطح روی

 مینای تقویت با وارنیش.باشند نیازداشته این به بیشتر دفعات به است ممکن

 .باشد تر مقاوم پوسیدگی برابر در که شود می باعث و کند می عمل دندان

 فلوراید وارنیش برنامه به سال در بار دو حداقل باید کودکان ، سالگی 3 سن از

 ارائه درمانی روش این نیز خردسال کودکان به است ممکن ،.  کنند دریافت

 . دارند احتیاج آن به کند فکر شما دندانپزشک اگر شود

 .کنید سؤال شکاف موم و مهر یا فلوراید وارنیش مورد در خود دندانپزشک از

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                             
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