দুদদান্ত দাাঁতেয জনয সযা টি

Oral health improvement

সযা টি
ঠিক ফ্লুওযাইড টু থতস্ট ফযফায কতয দদতন দুফায দাাঁে ব্রা কযুন।

যাতে ঘুতভাতে মাওয়ায ঠিক আতগয সল কাজ দততফ এফং দদতনয অনয সকানও ভয় আতযকফায ব্রা কযুন।

আনায দাাঁতেয প্রদেটি ৃষ্ঠের ব্রা কযুন।
টু থতস্ট থুেু সপরায ভতো সপতর দদন ও জর দদতয় ধুতয় সপরা এদিতয় চরুন, মাতে সতস্টয খাদনক ফ্লুওযাইড
আনায দাাঁতে সরতগ থাতক এফং সগুদরতক আযও ক্ততাক্ত কতয।

ঘন ঘন দচদনমুক্ত খাদয ও ানীয় গ্রণ কযা কভান।

এভন জরখাফায ও ানীয় সফতে দনন মা আনায দাাঁতেয প্রদে কভ
ক্ষদেকয, সমভন:






চীজ
দফস্কুট ফা সব্রডদস্টক
োজা পর ও ফদজ
জর
দুধ

আনায দনতজয দাাঁে দনতয় সকানও উতেগ থাকতর আনায সডদিস্টতক সদখান।

দনয়দভে আনায সডদিতস্টয কাতে মান। েয় ভা অন্তয ফা ুাদয ভতো। আনায সডদিস্ট খুতাঁ জ দনতে
0300 311 22 33 নম্বতয সপান কযুন অথফা www.nhs.uk সদখুন

আনায ন্তানতক ঘুতভাতে মাওয়ায ভয় দুধ ফা পতরয য সদতফন না, কাযণ এয সথতক দাাঁতেয গুযে
ু য ক্ষয় ৃদি
তে াতয। ফযঞ্চ জর দদন।
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ঠিক টু থব্রা সফতে সনওয়া
ভাঝাদয দব্রস্র ও সোট ভাথামুক্ত একটি টু থব্রা ফযফায কযুন।
প্রদে দেনভাত একটি কতয নেু ন টু থব্রা দনন।

ঠিক দযভাণ টু থতস্ট ফযফায কযা
0 সথতক3 ফেয ফয়ী
দুতদয টু থততস্টয
একটি সরন ফযফায
কযতে তফ

3 সথতক 6 ফেয ফয়ী
দুতদয ভটযদানায
ভান ভাত

প্রাপ্তফয়স্কতদযও
ভটযদানায ভান ভাত
টু থতস্ট ফযফায কযতে
তফ

কেটা ফ্লুওযাইড?
0 সথতক 3 ফেতযয দুতদয 0111ppm এয কভ ফ্লুওযাইড-মুক্ত টু থতস্ট ফযফায কযা উদচে।
3 সথতক 6 ফেতযয দুতদয 0111ppm এয সফদ ফ্লুওযাইড-মুক্ত টু থতস্ট ফযফায কযা উদচে।
6 ফেতযয দুতদয ও োয সফদ ফয়ীতদয এফং প্রাপ্তফয়স্কতদয 0311-0531ppm ফ্লুওযাইড-মুক্ত াদযফাদযক সস্ট
ফযফায কযা উদচে।





দুতদয ব্রা কযতে উৎা সদওয়ায টি






দুতদয ফয় অন্তে: াে ফেয না ওয়া মদন্ত ব্রা কযতে ায়োয প্রতয়াজন য়।
আনায ন্তান ফযফায কযতে চায় এভন একটি ভজাদায টু থব্রা এতন দদন।
টু থব্রা কযায চাতটদ য ভতো একটি ুযস্কাতযয ফযফস্থা ফযফায কতয সদখুন।
একজন উত্তভ দথকৃ ৎ তয় উঠু ন—আনায ন্তানতক সদখান সম আদন দনতজয দাাঁে ব্রা কতযন।
এই দু’দভদনট সমন সকাথা দদতয় সকতট মায় এভন সকানও অযা ফযফায কতয, গান সগতয় ফা ফাদজতয় সানান।

ভাউথওয়া
আনায সডদিতস্টয সথতক অনয সকানও যাভদ সদওয়া না তর ব্রা কযায ভয় োিা দদতনয অনয ভয় ভাউথওয়া ফযফায কযুন।
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Oral health improvement

Slough Healthy Smiles
Health and Wellbeing Slough
Solutions 4 Health
224 Berwick Avenue
Slough
Berkshire
SL1 4QT

ুইচতফাডদ
ইতভর
ওতয়ফাইট

01865 904040
Oral.Health@oxfordhealth.nhs.uk
www.healthand wellbeingslough.co.uk

আযও েথয ফা প্রচাযত্র ডাউনতরাতডয জনয অনুগ্র কতয, উতযয ওতয়ফাইতট মান।
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