
  ازمسواك انگشتي استفاده راهنماي رعايت بهداشت دهان ودندان كودكان با

 

دندانهاي كودك شما حتي قبل از تولد، در داخل لثه هاي آنها شكل مي گيرد. بنابراين مراقبت خوب از دندانهاي كودك در 

زمان حاملگي اتفاق مي افتد. تغذيه كامل در خالل حاملگي با مقدار زيادي لبنيات كم چرب و مصرف مواد داراي كلسيم و 

 قبل از اين كه – ماهگي 6مي تواند به تشكيل دندانهاي قوي و سالم نوزاد در حال رشد كمك نمايد. حتي از سن  د ويتامين

 را به حد اقل مي رساند. دندانها شما پديدار شود- توجه به عادت تغذيه و آشاميدن كودك خطر خرابي نوزاد اوليه دندانهاي

 تغذيه از شيشه شير مي باشد. اگر از شيشه براي تغذيهنتيجه كلي حاكي از برتري تغذيه شير از پستان مادر نسبت به 

كودك خود استفاده مي كنيد در اولين فرصت فنجان را جايگزين شيشه نماييد. هرگز چيزي را با فرو كردن پستانك در آن 

 به كودك نخورانيد.

 جلوگيري از خراب شدن دندانها

هنگامي كه باكتريهايي كه در دهان زندگي مي كنند اسيد آزاد مي كنند و اين اسيد به پوشش مينا كه هركدام از دندانها را 

در برگرفته اثر مي كند، دندان خراب مي شود. به دليل عدم وجود رشته هاي عصبي در ميناي دندان، شروع تخريب دندانها 

بدون درد و عالمت است، ولي هنگامي كه تخريب به اليه هاي نرمتر زير مينا نفوذ كند، درد آغاز مي شودكه متاسفانه ديگر 

 براي درمان قطعي دير شده است. براي جلوگيري از تخريب دندانها دو راه وجود دارد:

با تميز كردن منظم دندانها، پالكها ( اليه پوشاننده دندان كه باكتريهاي توليد كننده اسيد در آن زندگي مي كنند) را  •

  حذف كنيم.

كنند و همچنين به حداقل رساندن  با تغذيه سالم و كم خوردن مواد قندي كه باكتريهاي داخل پالكها را تغذيه مي •

 مصرف مواد اسيدي، فعاليت باكتريهاي اسيد زا را به حداقل برسانيد.

 تغذيه سالم

به منظور ايجاد عادت تغذيه مناسب، بهتر است مصرف تنقالت را به حداقل برسانيد.از آنجايي كه برخي موا قع، نمي توان در 

مقابل تقاضاي تنقالت كودكان، مقاومت نمود، به جاي تغذيه اين خوراكيها در طول روز، مصرف شيريني و شكالت را محدود 

به مواقعي خاص نماييد. مطلوب آنست كه فقط در مناسبتهاي خاص و مهمانيها شيريني استفاده شود. بسياري از والدين، 

دريافته اند كه شيريني را روزي خاص مثال تعطيالت آخر هفته، در دسترس كودكان قرار دهند. طول مدت زماني كه كودك 

شما صرف خوردن شيريني يا مواد ترش مي كند،مهمتر از قند داخل آن خوراكي است و همين مسئله است كه مصرف آب 

نبات و تافي را مشكل زا مي سازد. همچنين كودك خود را تشويق نماييد كه  از خوراكيهايي با منشا گياهي يا خوراكيهاي 

 خوش نمك استفاده كند.



 خوردنيها و نخوردنيها 

بسياري از چيزهايي كه سالم و براي بدن ضروري هستند، به سالمت دندانها آسيب مي رسانند هدف از نام بردن از آنها اين 

نيست كه از رژيم غذايي كودكان حذف شوند، بلكه هدف آنست كه پس از مصرف آنها اقدامي در جهت جلوگيري از خراب 

 شدن دند انها صورت گيرد.

  ميوه هاي خشك مقل كشمش و برگه، ممكن است به ظاهر انتخابي سالم به نظر برسند، ولي آنها نيز به اندازه ي

 شيريني، داراي قند هستند و به دليل اين كه به دندان مي چسبند، ممكن است اثري بدتر از شكالت داشته باشند.

  .اگر كودك شما شيريني مي خواهد ، شكات كاكائويي كامال استاندارد، كمترين اثر مخرب را داراست 

  .بيسكويت هاي كرم دار و خوش نمك، بعضا با پوشش كره يا پنير كم چرب، آسيب كمتري به دندانها مي زند 

 .به نيش كشيدن نان خشك نيز براي بسياري از نوپايان، مطلوب است 

  مصرف تكه اي كوچك از پنير ( مثال حدود يك سانتي متر مكعب) ده دقيقه قبل يا بيست دقيقه بعد از مصرف

 شيريني يا خوراكيهاي ترش، سطح اسيد داخل دهان را تقليل مي دهد و مانع خرابي مي گردد.

  براي تغذيه كودكان، ازغذاهاي سالمي كه احتياج به جويدن دارند، مثل نان سبوس دار و سبزيجات خام و ميوه

 استفاده كنيد. اين كار باعث قوي شدن فك و رشد بهتر لثه ها و دندانها مي گردد.

نوشيدنيها، مي توانند مسئله ي مهم در زمينه سالمت دندانها باشند. مطمئنا مي توان گفت كه آب تنها نوشيدني بي ضرر 

 براي دندانهاي كودك شما است. 

آنان را عادت دهيد از آب به عنوان نوشيدني اصلي استفاده كنند. از نظر سالمت دندانها آبميوه طبيعي يا تغليظ شده، مزيتي 

نسبت به آبميوه هاي بدست آمده از تركيب شربت يا پودر ندارند. چراكه آنها هم ترش يا اسيدي هستند. نوشيدنيهاي گاز 

دار، حتي كم شكر، براي دندانها بسيار مضرند، چرا كه آنها محتوي مقدار زيادي اسيد هستند. تعداد دفعاتي كه كودكان در 

روز نوشابه مصرف مي كنند، معادل تعداد دفعاتي است كه دندانهايشان را تخريب مي كنند. نوشابه كوال( مشكي)، نسبت به 

 ديگر نوشابه هاي گاز دار، اثر مخرب بيشتري دارد.

 تميز كردن دندانها با مسواك انگشتي:

اهميت تميز نگه داشتن دندانهاي شيري، از تميز نگه داشتن دندانهاي دائمي كمتر نيست و به كودك كمك مي كند تا خطر 

كشيدن زود هنگام يا پركردن دندانها را كاهش داده، سالمت دندانها را براي وي به ارمغان مي آورد. بعالوه، خرابي دندانهاي 

شيري، باعث اثر ماندگار بر لثه و ريشه دندانهاي دائمي مي گردد و به صورت مادام العمر، فرد را از داشتن دندانهاي سالم 

محروم مي سازد. تميز كردن دندانها را بسيار زود آغاز نماييد. تخريب دندانها، مي تواند همزمان با شكافته شده لثه قبل از 

 سر زدن دندانها آغاز شود.

تحقيقات نشان مي دهد نوزاداني كه لثه و دندانهاي آنها قبل از يك سالگي تميز مي شود، در آينده كمترين خرابي دندان را 

تجربه مي كنند.در مرحله اوليه بهترين شيوه براي تميز كردن لثه و دندانهاي كودك استفاده از مسواك انگشتي و مالش 

آرام لثه و دندانها براي جداكردن پالك هاست. از هنگامي كه براي كودك شما امكان داشته باشد او را ترغيب كنيد كه براي 

تميز شدن لثه و دندانهايش، داوطلب شود. دانشمندان دريافته اند كه دست اغلب كودكان تا زماني كه نوشتن را نياموزند 

فاقد مهارت و دقت كافي براي مسواك زدن صحيح است. بنابراين بهترين كار اين است كه شما والدين گرامي، دندانهايشان 



را تميز كنيد. بسياري از كودكان هنگامي كه شخصي با مسواك از روبرو به آنان نزديك مي شود احساس تهديد و ترس مي 

كنند. آنها را بر روي دامان خود بنشانيد از آنان بخواهيد دهان خود را باز كنند، پيشاني آنها را با مهرباني به سمت عقب 

 هدايت كنيد و به آرامي و با صبر، دندانها و لثه آنها را مالش دهيد. 

 روش استفاده :

قبل از استفاده، حتي براي اولين بار، مقدار كمي مايع ظرفشويي را در آب حل كنيد و توسط آن، مسواك را به خوبي 

شستشو داده و سپس با آب خالص شستشو نماييد تا مايع ظرفشويي از مسواك پاك شود. براي مسواك زدن، انگشت خود 

را داخل مسواك انگشتي قرار دهيد. اگر مسواك براي انگشت شما بزرگ است، كمي خم كردن انگشت اين تفاوت اندازه را 

جبران خواهد كرد. تا دو سالگي از هرگونه خمير دندان استفاد ه نكنيد . براي سنين باالتر، كمترين مقداري كه مي توان آن 

را از ظرف خمير دندان مخصوص كودكان خارج نمود را روي مسواك انگشتي قرار دهيد و هريك از دندانها را از لثه به طرف 

 دندانها  مسواك كنيد. 

 استفاده از مسواك انگشتي براي تسكين درد :

قبل از سر زدن دندانها لثه ها ملتهب و درد ناك شده، كودكان بسيار بي قرار و بعضا در اثر اختالل در تغذيه، ضعيف و بيمار 

مي گردند. در اين حالت مسواك انگشتي را به مدت نيم ساعت در داخل فريزر قرار داده و با گوهاي پشت آن ، لثه را با 

 . حركات ماليم چرخشي به آرامي مالش داه و درد را تسكين دهيد

 موارد منع مصرف: 

 .مسواك انگشتي، از نظر دندانپزشكي منع مصرف ندارد 

 .از مسواك انگشتي به عنوان اسباب بازي استفاده نكنيد و آن را در دسترس كودكان قرار ندهيد 

 نگهداري و حفاظت:

از قردادن مسواك انگشتي در مقابل نور مستقيم خورشيد بپرهيزيد و در زماني كه استفاده نمي شود.آن را در جاي تميز و 

خشك و به دور از آلودگي قرار دهيد. قبل از استفاده مجدد ، اطمينان حاصل كنيد كه مسواك انگشتي فاقد پارگي يا كنده 

شدن پرز ها مي باشد. همچنين چنانچه احساس كرديد اليه هاي روي پرز ها را گرفته است و يا حالت رنگ محصول نسبت 

 به آنچه در ابتدا مالحظه شده تغيير يافته است، بالفاصله آن را دور انداخته و از مسواك انگشتي ديگري استفاده كنيد.

از استفاده طوالني مدت مسواك انگشتي خودداري كرده و سعي نماييد در فواصل هرچه كوتاهتر ( حداكثر دو ماه )آن را 

 تعويض فرماييد. 

 توصيه هاي تكميلي :

مسواك زدن را دو نوبت در روز، يك بار در هنگام صبح و بار ديگر قبل از خواب، انجام دهيد. اگر چه كودك شما غالبا هنگام 

شب  خسته است، تميز كردن دندانها بعد از آخرين خوردني يا آشاميدني، داراي اهميت به خصوص مي باشد .متاسفانه تميز 

كردن دندانهاي كودكان ، مي تواند كاري درد سر آ فرين باشد. كودكان نوپا  كار هاي جديد را دوست دارند ولي به زودي 



همان كارها برايشان خسته كننده و زمان بر به نظر مي رسد، كارهاي متعددي مي تواند به كودك شما كمك كند كه به تميز 

 كردن دندانها عادت كند.

  دندان خودتان را در حضور آنان مسواك كنيد، بنابراين آنان مشاهده خواهند كرد كه اين كار چگونه انجام پذير

 است .

  تميز كردن دندانها را تبديل به كاري لذت بخش نماييد، زماني كه كودك شما بزرگتر شد اجازه دهيد خودش

 مسواكش را انتخاب كند، اين انتخاب مي تواند از نظر تصاوير روي مسواك يا رنگ آن صورت گيرد.

  بسياري از كودكان، مزه نعناع و پونه را دوست ندارند. بنا براين سعي كنيد از خمير دندان مناسب كودكان استفاده

نماييد و مزه هاي مختلف را امتحان كنيد تا مطمئن شويد آنچه استفاده مي نماييد، مورد پسند كودكتان قرار 

 گرفته است.

  تميز كردن دندان را تبديل به بازي كنيد.  مثال دهان كودك را به تونل و مسواك انگشتي را به قطار تشبيه كنيد يا

 آ واز هاي سرگرم كننده بخوانيد.

  به ازاي هر بار مسواك كردن دندانها، يك ستاره به كودك بدهيد  و به ازاي تعداد زياد ستاره، جايزه كوچكي

 اختصاص دهيد.

 

 تهيه وتنظيم : واحد بهداشت دهان ودندان مركز بهداشت غرب تهران


