أهم النصائح للحصول على
أسنان رائعة

Oral health improvement

أهم النصائح
ّ
نظف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين باستخدام معجون
أسنان مناسب غني بالفلوريد.
ّ
نظف أسنانك للمرة األخيرة ا
ليًل قبيل الذهاب إلى السرير ومرة أخرى
خًلل النهار.
ّ
نظف كل أسطح أسنانك.
ابصق معجون األسنان من فمك وتجنب المضمضة بالماء بحيث يتبقى
بعض الفلوريد من المعجون على أسنانك ويجعلها أقوى.
قلل مرات تناولك لألطعمة والمشروبات ال ُمحًلة بالسكر.
تأثيرا على
اختر وجبات السناكس الخفيفة والمشروبات األلطف
ا
األسنان مثل:

•
•
•
•
•

ال ُجبن
رقاقات البسكويت أو قطع الخبز الطويلة
الفواكه والخضروات الطازجة
الماء
الحليب

إذا كانت لديك أية مخاوف متعلقة بأسنانك فاذهب لزيارة طبيب األسنان.
احرص على زيارة طبيب األسنان بانتظام .كل ستة أشهر أو حسبما
يوصي طبيب األسنان .للعثور على طبيب أسنان في منطقتك ،اتصل على
الرقم  0300 333 22 33أو تفضل بزيارة www.nhs.uk
ال تترك طفلك يخلد إلى النوم بينما يتناول الحليب أو العصير ألن ذلك قد
يسبب إصابة خطيرة بتسوس األسنان .اختر استخدام الماء.
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اختيار فرشاة األسنان المناسبة.
استخدم فرشاة أسنان شعيراتها متوسطة ورأسها صغيرة.

جدد فرشاة أسنانك كل ثلاثة شهور.

استخدم الكمية المناسبة من معجون األسنان
ينبغي على
الكبار أن
يستخدموا
كمية معجون
في حجم حبة
البازلاء

ينبغي
استخدام كمية
معجون في
حجم حبة
البازلاء مع

استخدم مسحة
خفيفة من
معجون
الأسنان في
حالة الأطفال

ما مقدار الفلوريد الموصى به في معجون األسنان؟
الأطفال من سن الولادة إلى  3سنوات ينبغي أن يستخدموا معجون
أسنان لا يقل الفلوريد فيه عن  0111جزء في المليون..
الأطفال من سن  3إلى  6سنوات ينبغي أن يستخدموا معجون أسنان
يزيد الفلوريد فيه عن  0111جزء في المليون.
الأطفال الذين هم في سن السادسة أو أكثر والأشخاص الكبار ينبغي أن
يستخدموا معجون أسنان العائلة الغني بالفلوريد والذي يشتمل على
 0311-0531جزء من المليون من الفلوريد.

•
•
•

نصائح لتشجيع األطفال على تنظيف أسنانهم بالفرشاة
يحتاج الأطفال إلى المساعدة في تنظيف أسنانهم بالفرشاة حتى يبلغوا سن
سبع سنوات على الأقل.
دائما.
استخدامها
إلى
طفلك
يتوق
بحيث
ظريف
شكلها
اشتر فرشاة أسنان
ِ
ً
جرب اتباع نظام المكافآت مثل إنشاء جدول زمني لتتبع تنظيف الأسنان
ّ
بالفرشاة.
كن قدوة حسنة  -أظهر لأطفالك أنك تواظب على تنظيف أسنانك بالفرشاة.
سريعا.
شغل موسيقى لجعل الوقت يمر
استخدم تطبي ًقا أو انخرط في الغناء أو
ّ
ً








العناية بنظافة الفم
استخدم غسول فم في وقت يختلف عن وقت استخدام الفرشاة خلال اليوم ما
لم ينصحك طبيب أسنانك بغير ذلك.
.
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السويتش الهاتفي
البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

. تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الموجود أعًله،لمزي ٍد من المعلومات أو لتنزيل النشرات المعلوماتية
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