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 ثسٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ                                    

 ٌٛش خشْ ْٔٛ یب دسٔبٖ

 اخٕبِی ثشسسی

 دس( سشٚٔٗ) ٌٛش ْٔٛ وٝ افتذ ٔی اتفبق ٍٞٙبٔی ٚاوس یب خشْ ثب ٌٛش  ا٘سذاد

 ثخطی ٌٛش خشْ.ضٛد سخت ثسیبس طجیؼی ضستطٛی ثشای یب ضذٜ خٕغ ضٕب ٌٛش

 ثبوتشی سضذ وشدٖ وٙذ ٚ آِٛدٌی ا٘ذاختٗ ٌیش ثب. ضٕبست ثذٖ دفبع اص طجیؼی ٚ ٔفیذ

 ثٝ ٌٛش ْٔٛ ا٘سذاد اٌش.وٙذ ٔی ٔحبفظت ٚ سٚاٖ ، تٕیض سا ضٕب ٌٛش ٔدشای ،

 ثشداضتٗ ثشای ای سبدٜ الذأبت تٛا٘یذ ٔی پضضه یب ضٕب ، ضٛد تجذیُ ٔطىّی

 .دٞیذ ا٘دبْ ْٔٛ ایٕٗ

 

 ػالئٓ

 :ثبضذ صیش ٔٛاسد ضبُٔ است ٕٔىٗ ٌٛش ْٔٛ ا٘سذاد ٞبی ٘طب٘ٝ ٚ ػالئٓ

 دسد ٌٛش

 دیذٜ آسیت ٌٛش دس پشی احسبس

 (ٌٛش ٚصٚص) ٌٛش دس غذا یب صً٘ غذای

 دیذٜ آسیت ٌٛش دس ضٙٛایی وبٞص

 سشٌیدٝ

 سشفٝ

 وٙیٓ ٔشاخؼٝ پضضه ثٝ ٔٛلغ چٝ
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 غحجت خٛد پضضه ثب ، وشدیذ تدشثٝ سا ٌٛش ْٔٛ ا٘سذاد ٞبی ٘طب٘ٝ ٚ ػالئٓ اٌش

 فىش است ٕٔىٗ. دٞٙذ ٘طبٖ سا دیٍشی ٚضؼیت تٛا٘ٙذ ٔی ٞب ٘طب٘ٝ ٚ ػالئٓ.وٙیذ

 ثفٟٕیذ وٝ ٘ذاسد ٚخٛد ساٞی أب ، ثیبییذ وٙبس ٌٛش خشْ ثب تٟٙبیی ثٝ تٛا٘یذ ٔی وٙیذ

 ٌٛش دس پضضه ٔؼٕٛالً ، ضخػی ایٙىٝ ثذٖٚ ٘ٝ یب داسیذ ٌٛش ْٔٛ حذ اص ثیص آیب

 ضٙٛایی وبٞص یب دسد ٌٛش ٔب٘ٙذ ٞبیی ٘طب٘ٝ ٚ ػالئٓ داضتٗ. وٙذ ٍ٘بٜ ضٕب ٞبی

 ٌٛش ثیٕبسی دسٌیش ضٕب ٌٛش  است ٕٔىٗ. ٘یست ْٔٛ تدٕغ ٔؼٙبی ثٝ ِضٚٔبً

 .ثبضذ داضتٝ ثشسسی ثٝ ٘یبص است ٕٔىٗ وٝ ثبضذ دیٍشی

 الِٝ ٚ ٌٛش ٔدشای. ضٛد ٔی ا٘دبْ پضضه تٛسط ثیطتش اطٕیٙبٖ ثب ْٔٛ ثشداضتٗ

 ٞش ثب ٘ىٙیذ سؼی. ثیٙذ ٔی آسیت ٌٛش خشْ ثب ساحتی ثٝ ٚ است ظشیف ضٕب ٌٛش

 اٌش خػٛظ ثٝ ، وٙیذ خبسج سا ٌٛش خشْ ، سٚد ٔی ٌٛش ٔدشای دس وٝ ای ٚسیّٝ

 دسد یب است ضذٜ ایدبد ضٕب ٌٛش الِٝ دس( سٛساخ) سٛساخ ، ایذ وشدٜ ٌٛش خشاحی

 .داسد ٚخٛد آٖ اص تشضح تخّیٝ یب ٌٛش

 چه سا آٟ٘ب ٌٛش ٔؼٕٛالً پضضىی ٔؼبیٙٝ ٞش اص ثخطی ػٙٛاٖ ثٝ پضضه وٛدوبٖ دس

 ٌٛش ْٔٛ ، ٔطت ثٝ ٔشاخؼٝ ٍٞٙبْ دس تٛا٘ذ ٔی پضضه ، ِضْٚ غٛست دس. وٙٙذ ٔی

 .وٙذ خبسج ضٕب وٛدن ٌٛش اص سا اضبفی

 

 ػُّ

 ٔدبسی خبسخی ٘یٕٝ وٝ ضٛد ٔی تشضح پٛست دس ٔٛخٛد غذد تٛسط ضٕب ٌٛش ْٔٛ

 ٚ غجبس ٚ ٌشد ٔؼبثش ایٗ دس ٔٛخٛد سیض ٔٛٞبی ٚ ْٔٛ. است پٛضب٘ذٜ سا ضٕب ٌٛش

 ضٕب ٌٛش الِٝ ٔب٘ٙذ تشی ػٕیك سبختبسٞبی ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی وٝ سا خبسخی رسات سبیش

 .ا٘ذاص٘ذ ٔی داْ ثٝ ، ثشسب٘ٙذ آسیت
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 ، ضٛد ٔی ثبص ٌٛش دٞب٘ٝ ثٝ ٔشتت طٛس ثٝ ٌٛش ٚاوس اص وٕی ٔمذاس ، افشاد اوثش دس

 ثیص ٔمذاس اٌش. سیضد ٔی یب ضستٝ سا آٖ ، خبیٍضیٙی ثشای خذیذ ْٔٛ تشضح ثب وٝ خبیی

 است ٕٔىٗ ، ثبضذ ٘طذٜ پبن ٔٛثش طٛس ثٝ ٌٛش خشْ اٌش یب وٙیذ تشضح ْٔٛ حذ اص

 .ضٛد ضٕب ٌٛش ٔدشای ا٘سذاد ثبػث

 

 وٙٙذ ٔی سؼی افشاد وٝ افتذ ٔی اتفبق صٔب٘ی ٔؼٕٛالً خشْ یب ْٔٛ ثب ٌٛش ا٘سذاد

 ایٗ. وٙٙذ تٕیض خٛد ٌٛش دس ٚسبیُ سبیش یب پٙجٝ سٛاة دادٖ لشاس ثب سا خٛد ٌٛش

 .ثشد ٔی فشٚ ٌٛش داخُ ثٝ ، وشدٖ خبسج خبی ثٝ سا ْٔٛ ٔؼٕٛالً

 

 تطخیع

 ثضسي ٚ ثضسي سا ضٕب داخّی ٌٛش وٝ دستٍبٞی تٛسط دیذٖ ثب تٛا٘ذ ٔی ضٕب پضضه

 .دٞذ تطخیع سا ٌٛش ٔٛٔی ا٘سذاد ،( اتٛسىٛح) وٙذ ٔی

 

 دسٔبٖ

 ٘بْ ثٝ ٔٙحٙی ٚ وٛچه اثضاس یه اص استفبدٜ ثب سا اضبفی ٞبی ْٔٛ تٛا٘ذ ٔی پضضه

 ضٕب پضضه. وٙذ خبسج ٌٛش اص ثبصسسی ٍٞٙبْ( سبوطٗ)ٔىص اص استفبدٜ ثب یب وٛست

 وٝ الستیىی  سشً٘ یه یب water pick  یه اص استفبدٜ ثب سا ْٔٛ تٛا٘ذ ٔی ٕٞچٙیٗ

 .وٙذ خبسج ، است ضذٜ پش ٌشْ آة ثب
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 اص وٙذ تٛغیٝ پضضه است ٕٔىٗ ، است ٔىشس ٔطىُ یه ٌٛش خشْ تدٕغ اٌش

 ْٔٛ حزف ویت) carbamide peroxide پشاوسیذ وبسثبٔیذ ٔب٘ٙذ ْٔٛ حزف داسٚی

 ایٗ وٝ آ٘دب اص. وٙیذ استفبدٜ( ٔٛسیٗ ٌٛش ْٔٛ حزف سیستٓ ، دثشٚوس ٌٛش

 فمط ، وٙٙذ تحشیه سا ٌٛش ٔدشای ٚ ٌٛش الِٝ ِطیف پٛست تٛا٘ٙذ ٔی ٞب لطشٜ

 .وٙیذ استفبدٜ آٟ٘ب اص دستٛس طجك

 

 خبیٍضیٗ پضضىی

 ضٕغ دادٖ لشاس ضبُٔ وٝ سٚضی ، وٙٙذ ٔی استفبدٜ ٌٛش ضٕؼذاٖ اص افشاد اص ثشخی

. است ٌٛش خشْ ثشداضتٗ ثشای تالش ثشای ٌٛش دس ضىُ ٔخشٚطی ٚ تٛخبِی ، سٚضٗ

 ٌٛش خشْ ٚ ضٛد ٔی خال ثٙذی آة ایدبد ثبػث ضؼّٝ ٌشٔبی وٝ ٌٛیذ ٔی تئٛسی ایٗ

 ثشای ضذٜ تٛغیٝ دسٔب٘ی ٌٛش سبصی ضٕؼذاٖ ، حبَ ایٗ ثب.چسجذ ٔی ضٕغ ثٝ

 . ٘یست ٌٛش ْٔٛ ا٘سذاد

         

 



      t.me/jadidpdfد  کانال دکترجدی       پزشکی دکترجدید     سایت

 ٔٙدش است ٕٔىٗ ٚ ٘یست ٔٛثش ٌٛش وشدٖ ضٕغ وٝ است دادٜ ٘طبٖ تحمیمبت

 ٌٛش پشدٜ ضذٖ سٛساخ حتی ٚ ٌٛش ٔدشای ا٘سذاد ، سٛختٍی ٔب٘ٙذ ٞبیی آسیت ثٝ

 ثب ، ٌٛش خشْ ثشدٖ ثیٗ اص ثشای خبیٍضیٗ دسٔب٘ی سٚش ٞش اص استفبدٜ اص لجُ.ضٛد

 .وٙیذ غحجت خٛد پضضه

 

 خبٍ٘ی ٞبی دسٔبٖ ٚ ص٘ذٌی ضیٜٛ

 الذأبت ایٗ ، ٘طٛد ایدبد آٖ دس سٛساخی یب ٘جبضذ ِِٛٝ حبٚی ضٕب ٌٛش ٔدشای اٌش

 ٔسذٚد وٝ سا اضبفی ٌٛش ْٔٛ تب وٙذ وٕه ضٕب ثٝ است ٕٔىٗ ٔشالجتی خٛد

 :ثشداسیذ است ضٕب ٌٛش ٔدشای وٙٙذٜ

 ، ٔؼذ٘ی سٚغٗ ، وٛدن سٚغٗ لطشٜ چٙذ چىبٖ لطشٜ اص استفبدٜ ثب. وٙیذ ٘شْ سا ْٔٛ

 ٞب داسٚخب٘ٝ دس)فٙیىٝ ٌّیسیشیٗ آٔبدٜ لطشٜ یب ٞیذسٚطٖ پشاوسیذ یب ٌّیسیشیٗ

 ٘جبیذ دسٔبٟ٘ب ایٗ ثبضذ سٛساخ ٌٛش پشدٜ اٌش.ثشیضیذ خٛد ٌٛش وب٘بَ دس( است ٔٛخٛد

 (وٙیذ ٔشاخؼٝ پضضه ثٝ ثؼذ وٙیذ استفبدٜ فٙیىٝ ٌّیسیشیٗ سٚص سٝ)ضٛد استفبدٜ

  سشً٘ یه اص ، ضذ ٘شْ ْٔٛ ٚلتی ، سٚص دٚ یىی اص ثؼذ. وٙیذ استفبدٜ ٌشْ آة اص

 خٛد سش. ثچشخب٘یذ خٛد ٌٛش ٔدشای دس آسأی ثٝ سا ٌشْ آة تب وٙیذ استفبدٜ الستیىی

 ضٕب ٌٛش وب٘بَ تب ثىطیذ ػمت ٚ ثبال سٕت ثٝ سا خٛد خبسخی ٌٛش ٚ وشدٜ وح سا

 تخّیٝ آٖ آة تب دٞیذ لشاس پّٟٛ ثٝ سا خٛد سش ، صدٖ آة اتٕبْ اص پس. ضٛد غبف

 .ضٛد
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 ثب آسأی ثٝ سا خٛد خبسخی ٌٛش ، وبس اتٕبْ اص ثؼذ. وٙیذ خطه سا خٛد ٌٛش ٔدشای

 .وٙیذ خطه دستی وٗ خطه یب حِٛٝ

 سیضش اص لجُ ثبس چٙذ سا ْٔٛ ص٘ی آة ٚ وٙٙذٌی ٘شْ سٚش ایٗ ثبضذ الصْ است ٕٔىٗ

 است ٕٔىٗ فمط وٙٙذٜ ٘شْ ٔٛاد ، حبَ ایٗ ثب. وٙیذ تىشاس ٌٛش ْٔٛ حذ اص ثیص

 اص ثؼذ اٌش. ضٛد ٌٛش وب٘بَ ػٕك دس آٖ سفتٗ ثبػث ٚ وشدٜ ضُ سا ْٔٛ خبسخی الیٝ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ پضضه ثٝ ، ٘یبفت ثٟجٛد ػالئٓ دسٔبٖ ثبس چٙذ

 

 

 تدٕغ ثشدٖ ثیٗ اص دس تٛا٘ٙذ ٔی ٘یض ٞب فشٚضٍبٜ دس ٌٛش ْٔٛ ثشداضتٗ ٞبی ویت

 خبیٍضیٗ سٚضٟبی اص استفبدٜ ٚ غحیح ا٘تخبة چٍٍٛ٘ی ٔٛسد دس. ثبضٙذ ٔٛثش ْٔٛ

 .ثخٛاٞیذ سإٞٙبیی خٛد پضضه اص ٌٛش ْٔٛ ثشداضتٗ
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 ثیبٚسیذ ثیشٖٚ سا آٖ ٘ىٙیذ سؼی

 وبغز ٌیشٜ ٔب٘ٙذ ٔٛخٛد ٚسبیُ ثب سا ضذٜ سفت یب ثضسي ٌٛش ْٔٛ ٘ىٙیذ سؼی ٞشٌض

 ٚ دٞیذ فطبس خٛد ٌٛش ثٝ سا ْٔٛ است ٕٔىٗ. ثیبٚسیذ ثیشٖٚ ٔٛ سٙدبق یب پٙجٝ ،

 .وٙیذ ٚاسد خٛد ٌٛش پشدٜ یب ٌٛش وب٘بَ پٛضص ثٝ خذی آسیت

 

 ضٕب ٔاللبت لشاس ثشای ضذٖ آٔبدٜ

 دس. وشد خٛاٞیذ ضشٚع ػٕٛٔی پضضه یه یب خب٘ٛادٜ پضضه ثٝ ٔشاخؼٝ ثب احتٕبالً ضٕب

 ٔتخػع) ٌٛش اختالالت ٔتخػع یه ثٝ ضٕب است ٕٔىٗ ، ٘بدس ٔٛاسد ثشخی

 ، ضٛیذ ٔی آٔبدٜ خٛد ٔاللبت لشاس ثشای وٝ حبِی دس.ضٛیذ اسخبع( ثیٙی ٚ حّك ، ٌٛش

 ٘یض سٛاالتی ضٕب اص است ٕٔىٗ پضضه. ثٙٛیسیذ سا سٛاالت اص ِیستی است ثٟتش

 .ثبضذ داضتٝ

 :ثپشسذ است ٕٔىٗ اٚ 

 ایذ؟ وشدٜ تدشثٝ سا ضٙٛایی ٔطىُ یب دسد ٌٛش ٔب٘ٙذ ػالئٕی ٔذت چٝ

 ایذ؟ داضتٝ تشضح تخّیٝ خٛد ٌٛش اص آیب

 ایذ؟ داضتٝ تشضح تخّیٝ یب ضٙٛایی ٔطىُ ، دسد ٌٛش ٌزضتٝ دس آیب

 ٌبٜ؟ ثٝ ٌبٜ یب است ثٛدٜ ٔذاْٚ ضٕب ػالئٓ آیب

 ٚسبیُ سبیش یب پٙجٝ سٛاة ثب ٘ىٙیذ دٞیذسؼی ا٘دبْ ثیٗ ایٗ دس تٛا٘یذ ٔی وٝ وبسی

 تٛا٘ذ ٔی ایٗ. ثیبٚسیذ ثیشٖٚ سا ٌٛش ْٔٛ ، لّٓ ٞبی والٜ یب ٔٛ ٞبی سٙدبق ٔب٘ٙذ -
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 ٌٛش پشدٜ یب ٌٛش ٔدشای ثٝ خذی آسیت ثبػث ٚ وشدٜ ٞذایت دٚستش ثٝ سا ْٔٛ

 .ضٛد

 دستٕبَ یب حِٛٝ ثب وٙیذ سؼی. ٘ىٙیذ استفبدٜ ٌٛش وشدٖ پبن ثشای پبوٗ ٌٛش اص

 .وٙیذ پبن سا آٖ وٛچه اٍ٘طت دٚس ثٝ پیچیذٜ

 تٟیٝ ٚ تشخٕٝ:دوتشحسیٗ خذیذ                              
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