
 
 

 
    

    
 

  

     

   
 

   

 

 های موجود در جیب لثه بعداز مدتی سخت شده و به جرم دندان تبدیلباکتری
 شود.شده و دندان لق میرفتن مینای دندانشوند. این امر به مرور باعث از بینمی

 گیری نماید تاها را جرمتواند دندانپزشک یا متخصص بهداشت دهان ودندان میدندان
 شدن دندان کند شده یا متوقف شود.فرایند لق

 فارسی

تحلیل رفتن استخوان

 پزشکی همگانی استان اسکونهخدمات دندان

 شدن دندان عمل به رهنمودهای زیربرای پیشگیری از بروز پوسیدگی و لق
 مناسب است:

 ئوربا خمیردندان حاوی فلو های خودرا صبح و شبدندان •
 بدقت مسواک بزنید.

 های خود اجازه دهید کهبدفعات زیاد غذا نخورید. به دندان •
 های اصلی غذا استراحت کنند.در فاصله بین وعده

 بطور منظم با خدمات دندانپزشکی در تماس باشید. •

در رهنمودهایی
مورد دندانها



Tandk

 پزشکی در سوئدخدمات دندان
 اتدمخ السوزدهناترفصانودککهبدوئدرس

 االنسزرگب ود.شیمهارائانگراییکزشپداندن
 اسراسبودراخیکزشپداندناتدمخهنزیهیتسایب

 تمشخصا. یندنماختادپرهیژویهاینههزلوجدیک
 وداندنواندهتداشهبنیصصختموانکزشپداندن

 زوبرمهنگاجعهامرجهتمزالیهاسردآهمچنین
 امیکیرونتکالایمارنتدردیوانتیمرادردداندن

 .کنیداپید

 پوسیدگی دندان
 آید.ها و قند بوجود میخوردگی دندان توسط باکتریها یا کرمشدن دندانسوراخ
 چسبند. یکها میها به آسانی به دندانها همیشه در دهان وجود دارند. آنباکتری

 هاگویند. هربار که باکتریای از باکتری برروی سطح دندان را پالک میچنین الیه
 آید که باعث پوسیدگی و خوردگیگیرند، اسیدی بوجود میدر تماس با قند قرار می

 ها بدفعات زیاد در معرض حمله اسیدی قرار بگیرند،شود. اگر دندانها میدندان
هاییها سوراخممکن است برروی آن

 ی دندانپوسیدگ بوجود بیاید. 

 کار را در هنگامنمایید، ایننوشید و یا شیرینی و تنقالت شیرین میل میاگر نوشابه می
 های غذایی اگرهای غذایی اصلی خود انجام دهید. درفاصله بین وعدهصرف وعده

 اید،جات تمایل پیداکردهتشنه شدید، آب بنوشید. اگر احساس کردید به خوردن شیرینی
 ها تاثیریهای بدون قند استفاده کنید. این مواد برروی دندانها یا قرصاز آدامس

 گذارند.نمی

 فلوئور
 شود. این ماده خطر بوجودآمدنها میای است که سبب استحکام دندانفلوئور ماده

 های حاویدهد. به همین خاطرهمواره از خمیردندانپوسیدگی دندان را کاهش می
 توان استفاده نمود کههای دیگری نیز میفلوئور استفاده نمایید. از فلوئور بروش

 پزشک یا متخصص بهداشت دهان و دندان توصیه شود.تواند توسط دندانمی

 لق شدن دندان
 شوند، که معموال افراد بزرگسالهم می  شدن دندانلق ها همچنین موجبباکتری

 توان احساس کرد اما یکی ازشدن دندان را نمیشوند. لقبه این مشکل دچار می
 آید.ها خون میهای هشدارآمیز آن این است که هنگام مسواک زدن دنداننشانه

 گویند.در محل اتصال لثه به دندان بطور طبیعی قسمتی هست که به آن جیب لثه می
 تواندصورت خود فرد نمیتوانند در آن نفوذ کرده و رشد کنند و در اینها میباکتری

 گونه موارد لثه قرمز و ملتهب شده و بههارا برطرف کند. در اینبا مسواک زدن آن
 کند.آسانی خونریزی می

 زم بوجودآمده اجر
Bakteriebeläggning هاز باکتریای االیه

 هاییشکر در بیشتر خوراکی
 خوریم وجود دارد، درکه می

 های معمولی و بیش از همهخوراکی
ها وهای شیرین، شیرینینوشیدنی

تنقالت شیرین. به همین جهت این 
موضوع اهمیت دارد که بدفعات زیاد 
 غذا خورده نشود، حداکثر پنج بار در 

که صبح و شب مسواکروز، و این
 زده شود. 
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