
دندان درباره هايی توصيه
کودکان

می شوند؟ ظاهر کی آسياب دندانهای و شيری اولين دندانهای

شود؟ می باعث پوسيدگی دندان عاملی چه
های روی دندان باکتری از ضخيم اليه ای نزنيد، مسواک خود را دندانهای روز اگر هر

نمايد. افرادی می حمله دندان به که توليد می کند اسيد باکتری اين گيرد. شکل می شما
تعداد خاص طور به کنند می مصرف زياد ميزان به شيرين های نوشيدنی يا غذاها که
و ايجاد خورد می دندان را اسيد مينای اين خود دارند. دهان بيشتری در باکتری بسيار

نمايد. می پوسيدگی

لثه ها اين صورت، و در شوند می نيز ها لثه عفونت ها همچنين موجب اين باکتری
آيد. می آنها خون زدن از زمان مسواک و در شده ملتهب

اضطراری موارد در
رسد. می آسيب دندانهايشان به و افتند، می زمين به کودکان معموًال

بيرون و يا شده به داخل کج و يا شد شل دندان اگر و يا ريزی زياد بود ميزان خون اگر
بگيريد. تماس پزشكی دندان خدمات با افتاد

ندهيد! قرار جايش سر به افتاده بيرون که را ای شيری دندان هرگز
پزشكی دندان ملی خدمات با توانيد خود داريد، می کودک دندانهای درباره سوالی  اگر

بگيريد! تماس [Folktandvården]
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کودکان دندان
نوشيدنی و غذا هستند. دندان پوسيدگی خطر معرض در بزرگساالن از بيشتر کودکان

دهند. می افزايش را دندان پوسيدگی خطر زياد تنقالت صرف و شيرينی ها شيرين، های

نوشيدنی و غذا
غذای بار دو وعده اصلی و سه - غذايی عادت دهيد عادی به وعده های را خود کودک
دندان ها بايد - بخورد چيزی ندهيد کودک تان بين وعده ها اجازه آنها. مختصر در بين

کنند. "استراحت" يا صرف نوشيدنی چند ساعتی و غذا خوردن از بعد

برای نوشابه ها را آب بنوشد. تشنگی، نشاندن برای فرو که عادت بدهيد خود را  کودک
هر روز ننوشيد! را داريد – آنها "مهمانی ها" نگاه

شب خطر طول در کودکان به بطری در يا شير و ميوه آب شيرين، های دادن نوشيدنی
می دهان در بيشتری زمان مدت شيرين مايعات که چون دهد می افزايش را پوسيدگی

مانند.

های شيرينی و خوشمزه مختصر غذاهای کشمش، بيسکوئيت، که باشيد داشته ياد به
دهان در زمان بيشتری چسبند و مدت دندان می به چسبناک

ندهيد. کودکان خود به روز هر را – آنها مانند می

طور به سينه از دادن شير
مرتب،بخصوص

شب طول در
کردن آرام برای

دندان کودکانیکه
اند آورده در

خطر پوسيدگی را
دهد. می افزايش

زدن مسواک
مسواک به را کودک خود اولين دندان، آمدن در با
حدود به سن زمانی تا کودکان عادت بدهيد. زدن

خودشان توانند رسند، نمی می سالگی هشت
هر بزنند. را مسواک های شان دندان بدرستی

کمک خود کودک به شب هر و صبح روز
بزند. مسواک تا کنيد

مسواک شيری را جونده دندانهای سطح
و نيستند» «تراز هم با دندانها – بزنيد

مسواک هستند. دقيق کردن تميز نيازمند
ها لثه در اطراف حرکتهای آرام با را

می جمع ذرات يعنی جايی که دهيد، حرکت
شوند.

که مناسب – و مسواکهای کوچک، نرم از
عرضه سوپرمارکتها يا و ها داروخانه در

کنيد. استفاده شود می

تميز دندانهای با بايد شما کودک
برود! خواب به

کند می تقويت دندانها را فلورايد
کودک وقتی کند. می تقويت را دندان مينای فلورايد

خمير دندان فلورايد رسد، يک سالگی می سن به
مسواکش بزنيد. به کودک تان انگشت کوچک اندازه ناخن و به کم ميزان را به دار

خمير قرص يا صورت به اضافی فلورايد پزشک دندان باشد، داشته کودک نياز اگر
کرد. خواهد تجويز دندان

اگر از اين آب برای حريره کنيد؟ خود استفاده می به در خانه از چاه آب مخصوص آيا
بدهيد. برای آناليز را آب بايد حتمًا کنيد، می استفاده کوچک بچه های نوشيدنی يا

کنند. راهنمايی تان اين زمينه توانند در می سازمانهای محلی


