
نکاتی برای مسواک زدن

می ھم. توانيد بھتر بھداشت دھان را رعایت کنيد مسواک زدن ھم نکات ریزی دارد که اگر آنھا را بدانيد، : نکته کليدی برای مسواک زدن١٢این

: ناخنک نزنيد)١

و غيره به طور جد و چسبنده مانند شک5ت، تافی، آدامس و به دفعات مواد قندی و از خوردن تدریجی و پاک ھدف اصلی از مسواک.ی پرھيز شودقندی در طول روز در یک وعده مصرف شده از کردن سطح دندان زدن، تميز ھا

و ميکروارگانيسم ر تمام مواد غذایی می وی سطوح دندانھایی است که اغلب به طور طبيعی . گيرند ھا قرار

: انتخاب مسواک مناسب)٢

و سالم باشد زدن این است که مطمئن شویم مسواک نکته مھم در شروع مسواک یک. انتخاب یک مسواک خوب که موھای آن از نایلون نرم، ساخته شده باشد بسيار مھم است. مان، تميز نکته قابل ذکر این است که

میمسواک را نباید  و نامنظم و از یکدیگر جدا شود یا رنگ آن تغيير کند، در این صورت باید حتما بيش از سه یا چھار ماه مورد استفاده قرار داد زیرا موھای آن کج و یا نامنظم شود، بنابراین ھر موقع که موھای مسواک، خميده

و سخت عرضه مسواک. مسواک را تعویض کرد میمیھا اغلب به صورت نرم، متوسط و با توجه به نوع دندان شوند که استفاده از مسواک نرم توصيه و در موارد خاص باید با نظر دندانپزشک ھا، از مسواک مورد نظر شود

و خارجی به معنی بھتر بودن آن نيست. استفاده کرد . یادمان باشدکه لزوما مسواک گران

: حتما خميردندان ^زم نيست)٣

می ^زم است که به یاد داشته باشيم، ^زم نيست مسواکاشاره به این نکته استفاده از خميردندان حاوی. ھا را تميز کرد توان تنھا با آب دندان زدن را حتما با خميردندان انجام داد زیرا چنانچه خميردندان در دسترس نباشد

می فلوراید نيز برای مسواک . شود کردن توصيه

: زاویه دھيد)۴

میپيش از شر و سپس از دندان وع مسواک، ابتدا دھان را با آب خيس و کوچک(ھای به اصط5ح کرسی کنيم تا خميردندان به خوبی کف کند به) آسياھای بزرگ و باید به نحوی مسواک کنيد که موھای مسواک شروع کنيد

و با زاویه  و کج ح. ھا قرار گيرد درجه روی سطح خارجی دندان۴۵صورت مایل و شيارھای موجود روی دنداندر این می الت موھای مسواک روی قسمت وسط دندان نيز قرار گرفته . شوند ھا تميز

: اول سطح زبانی)۵

دن دندان) ایی گونه(ھایتان را مسواک بزنيد بعد به سراغ سطح مسواک بزنيد بعد به سراغ سطح لپی اول سطح زبانی دندان می دانھا بروید به این ترتيب سطوح داخلی . کنيد ھایتان را قبل از اینکه دستانتان خسته شود، تميز

بی)۶ : سایش سایش

و عقب حرکت می و یا جلو و از با^ به پایين و برگشت می اغلب ما مسواک را به طور رفت و در مجاورت لثه شود تا سایش روی دندان دھيم که در درازمدت موجب و از طرفی لثه ھا به مرور زمان از روی قسمتھا ھا ایجاد شود

می پایين دندان و مشک5ت حادی را به وجود و قدری به سمت پایين فشار دھيم تا موھای۴۵ای باید دقت شود که مسواک را با زاویه. آورد ھا، کنار رفته و لثه قرار داده درجه نسبت به محدود طولی دندان روی شيار دندان

و دند می. ان فرو رودمسواک به طور کامل بين لثه . دھيم که این کار سه تا چھار بار باید چندبار تکرار شود تا کليه سطوح غيرقابل دسترسی برای مسواک تميز شود سپس مسواک را با حرکت م5یم لرزش

: محل نگھداری مسواک)٧

و موجب رشد ميکروبزدن، مسواک خيس را در جعبه یا محيط سربسته قرار ندھيد زیرا به اصط5ح ھوا پس از مسواک میی داخل آن دم کرده . شود ھا

: دوبار در روز)٨

شب دندان و چنانچه این کار مقدور نباشد، در این صورت باید حداقل دو بار در روز، و صبح ھا باید پس از ھر وعده غذا مسواک شوند . ھا را مسواک کرد ھا پس از صبحانه دندان ھا پيش از خواب

: ھا فراموش نشود بين دندان)٩

روز از نخ دندان تان ھم نباشد، باز باید حداقل یک بار در شبانه ھا است، در این صورت سخت در اشتباه ھستيد زیرا اگر خرده غذا در ميان دندان کنيد که استفاده از نخ دندان برای بيرون آوردن غذا از بين دندان اگر تصور می

سط. استفاده کنيد و ميکروب زدن تميز نمیح بين دندانی به ھيچ وجه با مسواکقابل ذکر است که و در ميان دندان شود می ھا ھستند که عامل پوسيدگی دندان بوده . یابند ھا استقرار

و خارجی ندارد) ١٠ : ایرانی

نخ باید توجه داشته باشيم که استفاده از نخ و و قابل استفاده ھستند عرضه شده در داروخانه ھای دندان ھای دندان خارجی، به معنی کيفيت بھتر نبوده . ھا، از استانداردھای مربوطه برخوردار بوده

: روش استفاده از نخ دندان) ١١

و دو طرف قسمت بریده شده را به دور انگشت اشاره سانتی٣٠تا٢۵ھنگام استفاده از نخ دندان، ابتدا یک تکه به اندازه و دو دست.بپيچيد) سبابه(متر را ببرید نخ سپس سه انگشت آخر را ببندید و تان را از یکدیگر دور کرده

و دقت کافی کنيد که فشاردادن نخ موجب زخم شدن لثه، به آرامی ميان فضای دندانای را با حرکت دادن آن به صورت اره مي. ھا نشود ھا وارد کرده و اطمينان حاصل کنيد که از و جلو حرکت دھيد ھا عبور ان دنداننخ را به عقب

و برای دندان برای واردکردن نخ دندان در ميان دندان. کند و شست ھای فک پایين از انگشت اشاره استفاده کنيد و یا پاره شود در این. تان استفاده کنيد ھای فک با^ از دو انگشت اگر ھنگام استفاده از نخ دندان، رشته رشته

و یا اینکه در آن قسمت، جرم دندان وجود داردصورت امکان دارد که پوسيدگی ميان  . دو دندان وجود داشته باشد

: فقط نخ دندان) ١٢

می ھای دیگر برای این کار استفاده نکنيد زیرا نخ دندان از نخ و استاندارد برای این کار و دندان در ضمن، برای تميزکردن بين. باشد ھای مخصوص از نوع مصنوعی و غيره نوکھا، از اشيای سخت و یا سنجاق تيز مانند سوزن
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