مشاكل اللثة

تحــدث أمــراض اللثــة عندمــا تتراكــم اللويحات/البــاك والبكتيريــا حــول
اللثــة واألســنان وتهيــج اللثــة .وهذا يؤدي إ ـلـى التهاب ونزيف أثناء اســتخدام
فرشــاة األســنان وتــورم و الــم ،فضـ ًـا عن رائحــة الفم الكريهــة (رائحة النفس
الكريهــة).

وتجــدر اإلشــارة إ ـلـى أن مــرض اللثــة األكثــر اعتــداال ً واألكثــر شــيوعاً ،وهــو
التهــاب اللثــة ،يصيــب ٦مــن أصــل ١٠ســويديين ـفـي مرحلــة مــا مــن حياتهم.
وع ـلـى الرغــم مــن أن التهــاب اللثــة شــائع ج ـدًا ،إال أنــه يجــب تجنبــه  /عالجــه
ـفـي أقــرب وقــت ممكــن لتجنــب ظهــور شــكل أكثــر تقدما ً مــن االلتهابــات ،أال
وهــو التهــاب دواعــم الســن (التهــاب الربــاط اللثــوي).
تحتــوي مجموعــة ®  GUM ® Paroexع ـلـى مــواد مضــادة للبكتيريــا وهــي
خصيصــا لتمنحــك لثــة صحيــة ع ـلـى المــدى الطويــل.
مصممــة
ً
معجــون األســنان ®  GUM ® Paroexمثا ـلـي لألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن التهــاب اللثــة أو نزيــف اللثــة .يحتــوي معجــون األســنان ع ـلـى مكونيــن
مختلفيــن مــن مضــادات البكتيريــا ،ويوفــر إزالــة للويحــات بشــكل أفضــل
مــن معجــون األســنان التقليــدي .يمكــن أن تتطــور اللويحــات التــي ال تتــم
إزالتهــا إ ـلـى جير بســهولة.
وتجــدر اإلشــارة إ ـلـى أن طعــم ®  GUM ® Paroexمثــل معجــون األســنان
العــادي ،ويحتــوي على الفلورايد كمعجون األســنان العــادي ( ١٤٥٠جزء في
المليــون) ويســتخدم كمعجــون األســنان العــادي.
غســول الفــم وجل األســنان®  Paroexمناســبان لالســتخدام ع ـلـى المدى
القصيــر ( ۲-۳أســابيع) ،لمشــاكل اللثــة األكثــر تقدم ـا ً.
يرجــى استشــارة طبيــب األســنان  /أخصا ـئـي صحــة األســنان بشــأن
الفتــرة التــي يجــب عليــك خاللهــا اســتخدام غســول الفــم وجــل األســنان
GUM ® Paroex ®.

جفاف الفم

تتــراوح مشــكلة جفــاف الفــم مــن كونهــا إزعــاج بســيط إ ـلـى كونهــا مشــكلة صحيــة
خطيــرة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر ع ـلـى جــودة الحيــاة .ـفـي الحــاالت الخفيفــة ،قــد
تشــعر بالعطــش وتحتــاج إ ـلـى شــرب المزيــد مــن الســوائل أو ترطيــب فمــك بشــكل
وفـي أســوأ الحــاالت ،يمكــن أن يؤثــر ذلــك ع ـلـى
متكــرر أو اســتخدام بلســم الشــفاه .ـ
حاســة التــذوق ويتســبب ـفـي صعوبــات ـفـي األكل أو المضــغ أو البلــع أو التحــدث أو
التنفــس .يمكــن أن يكــون جفــاف الفــم بســبب الشــيخوخة واألدويــة .هنــاك منتجات
ترطــب الفــم وتمنــع حفــاف الفــم.

م

توفر في الصيدليات!

مجموعة منتجات كاملة
لصحة جيدة للفم!

الفم الصحي
في الجسم
السليم

إحساس بوخز خفيف في األسنان

تعــرض الشــقوق الصغيــرة ـفـي المينــا أو اللثــة المنكشــفة لالســنان مــا
ُيســمى بعــاج الســن  -وهــي منطقــة حساســة لألســنان ،مليئــة بالقنــوات
المجهريــة .يقــع عــاج األســنان فــوق النهايــات العصبيــة مباشــرة التــي
تتفاعــل ـفـي كل مــرة تتعــرض فيهــا لمحفــزات خارجيــة مثــل المشــروبات
البــاردة والســاخنة .إذا كنــت تعا ـنـي مــن إحســاس بالوخز في أســنانك ،فهناك
منتجــات خاصــة مثــل معجــون األســنان وفــرش األســنان الناعمــة للغايــة.

التسوس

ً
حمضــا يهاجــم مينــا
ـفـي كل مــرة تــأكل أو تشــرب ،تتكاثــر البكتيريــا وتنتــج
الســن .عندمــا يتــم إزالــة المعــادن مــن المينــا وإضعافهــا ،فإنــك ُتصــاب
بتســوس األســنان  -ثقوب في األســنان .من الممكن منع تســوس األســنان
دائمــا إصــاح
مــن خــال نظافــة الفــم الجيــدة وعــادات األكل الجيــدة .ال يلــزم ً
التســوس الســطحي ،ـفـي حيــن يجــب إصــاح التســوس العميــق بشــكل
فــوري نســب ًيا .مــن المهــم أن تقــوم بفحــص أســنانك بانتظــام لــدى طبيــب
األســنان أو أخصا ـئـي صحــة األســنان وتلقــي العــاج الوقا ـئـي .يعــزز الفلورايــد
المينــا ويحفــز عملية اإلصالح الســريع لســطح األســنان .إذا كنــت تعاني من
تســوس األســنان أو تنتمــي إ ـلـى مجموعــة الخطــر ،فقــد تحتاج إ ـلـى منتجات
الفلورايــد األخــرى إ ـلـى جانــب معجــون أســنان الفلورايــد.

 - PAROEXلمشاكل اللثة

 - HYDRALلمكافحة جفاف الفم

 - AFTA CLEARلمكافحة الجروح والبثور في الفم

الجروح والبثور في الفم

يمكــن أن تحــدث تقرحــات وبثــور ـفـي الفــم ـفـي حالــة تضــرر الفــم بــأي شــكل
مــن األشــكال  -ربمــا عــن طريــق الحــروق أو الطعــام أو الشــراب الســاخن أو
األســنان الحــادة أو طقــم أســنان جديــد  /بدلــة ســنية جديــدة أو كأثــر جانبــي
لبعــض األدويــة .كمــا يمكــن أن يكــون ســببها اإلجهــاد والغــذاء والتغيــرات
الهرمونيــة ونقــص الفيتامينــات .تميــل القرحــة الفمويــة ( )Afteإ ـلـى
العــودة مــن جديــد ،فــإذا أُصبــت بقرحــة الفــم مــرة واحــدة ،فمــن الشــائع
جــدا بالنســبة لــك أن ُتصــاب بهــا مــرة أخــرى.
أســرع طريقــة لعــاج القرحــة والبثــور ـفـي الفــم هــي مــن خــال وضــع جــل،
ع ـلـى ســبيل المثــال ،يوفــر طبقــة واقيــة فــوق الجــرح .وهــذا ســيخفف مــن
األلــم ،فضــا عــن تســريع عمليــة الشــفاء.

 - SENSIVITALلمواجهة اإلحساس بالوخز في األسنان

نصائح وإرشادات
لتحسين صحة الفم
فرشاة اأسنان والتنظيف بن اأسنان
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اعتن بفمك واحصل على
حياة أكثر صحة!

اختيار معجون األسنان الصحيح

روتين العناية باألسنان
عندمــا يتعلــق األمــر بتنظيــف الفجــوات بيــن األســنان ،فــإن كل شــخص
لديــه احتياجــات مختلفــة وإجــراءات روتينيــة مختلفــة.

االلتهاب يضعف جدار خاليا اللثة
التكسية البكتيرية
(اللويحات/البالك)

۱

استخدم خيط تنظيف األسنان و  /أو فرش
الفجوات  /أعواد األسنان كل يوم قبل غسل
أسنانك بالفرشاة .يمكنك ً
أيضا استخدام أعواد
 Soft-Pickبعد الوجبات إلزالة أي بقايا طعام
عالقة بين أسنانك.

۲

قم بغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على األقل
يوم ًيا .اختر معجون أسنان بالفلورايد يناسب
احتياجاتك.

۳۲۱

يمكن للشــخص االختيار بين خيط تنظيف األســنان واألعواد البالســتيكية
(أعــواد تنظيف األســنان) أو فرشــاة الفجوات.
اختر األداة التي تناسب احتياجاتك.

۲

توصي العناية باألسنان بالطريقة  ، ۲ × ۲ × ۲أي غسل أسنانك بالفرشاة
باستخدام  ۲سم من معجون أسنان ×  ۲دقيقة ×  ۲مرة يوم ًيا.

أكمل تنظيف أسنانك بغسول الفم ،إذا
لزم األمر.

۲

البكتيريا تدخل مجرى الدم

ُيمكــن أن تــؤدي ســوء نظافــة الفــم مــع مــرور الوقــت إ ـلـى أمــراض اللثــة،
والتــي بدورهــا يمكــن أن تــؤدي إ ـلـى تفاقــم األمــراض الخطيرة مثــل أمراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة أو مــرض الســكري أو مشــاكل ـفـي الجهــاز
التنفســي.
وذلــك ألن ســوء نظافــة الفــم يمكــن أن تــؤدي إ ـلـى تراكــم البكتيريــا ـفـي الفــم
والتــورم والنزيــف والتهــاب اللثــة .يمكــن للبكتيريــا التــي توجــد ـفـي الفــم أن
تدخــل مجــرى الــدم وهــو مــا يــؤدي إ ـلـى انتشــارها ـفـي الجســم ويمكــن أن
تــؤدي إ ـلـى تفاقــم الحالــة المرضيــة للشــخص.

فم صحي ،جسم صحي

هذا يعني أن العناية الجيدة بالفم ليست مهمة فقط للحفاظ على صحة
األسنان واللثة.
صحة الفم الجيدة تساعد الجسم كله على البقاء بصحة جيدة.

۱

تنظيف الفجوات بين األسنان

بغــض النظــر عــن مــدى دقــة تنظيــف أســنانك بالفرشــاة ،يصعــب الوصول
إ ـلـى بعــض أجــزاء الفــم باســتخدام فرشــاة األســنان ،وخاصــة الفجــوات بيــن
األســنان .عندمــا تبقــى بقايــا الطعــام والبكتيريــا بيــن األســنان ،فــإن هــذا
يمكــن أن يــؤدي إ ـلـى مشــاكل ـفـي اللثــة أو ثقــوب ـفـي األســنان (التســوس)
أو مشاكل صحية أخرى.
وقــد ثبــت علم ًيــا أنــه إذا قــام الشــخص بتنظيــف الفجــوات بيــن األســنان
ثــم القيــام بتنظيــف األســنان بالفرشــاة ،فإنــه يزيــل مــا يصــل إ ـلـى  ٪20مــن
الترســبات البكتيريــة  /اللويحــات (تراكــم البكتيريــا) مقارنــة بتنظيــف
األســنان باســتخدام الفرشــاة فقــط.

يساعد تنظيف الفجوات بين األسنان على إزالة المزيد من
الترسبات البكتيرية (اللويحات/البالك)*.

 ۲سم من معجون
األسنان بالفلورايد

x

۲

x

 ۲دقيقة

هكذا تقوم بتنظيف أسنانك
بأفضل طريقة!

ا

ب

ت
* .The Japanese Journal of Conservative Dentistry 48 (2): 272-277, 2005

غسل األسنان بالفرشاة

توصي مرافق رعاية صحة األسنان بـ "طريقة
الفرك" .استخدام فرشاة أسنان ناعمة.
استخدمها في اتجاه األسنان بزاوية  45درجة.

ابدأ بغسل أسنان بالفرشاة في الخلف خلف
السن األخير بحركات دائرية صغيرة .ثم انتقل إلى
األسنان األمامية ،أوال في الداخل ثم في الخارج.
ثم قم بغسل سطح اللثة بالفرشاة.

انهي غسل األسنان بتنظيف اللسان
بلطف باستخدام الفرشاة.

۲
۲مرة في اليوم

إن اختيــار معجــون األســنان المناســب مهــم جــدا .هنــاك مجموعــة كبيــرة
ومتنوعــة مــن معاجيــن األســنان المختلفــة ـفـي الصيدليــات والمتاجــر.
الشــيء األكثــر أهميــة هــو اختيــار معجــون األســنان الــذي يحتــوي ع ـلـى
النســبة القصــوى مــن الفلورايــد 1450 ،جــزء ـفـي المليــون ،والــذي ينظــف
بطريقــة لطيفــة.
ال تشــطف فمــك بالمــاء بعــد تنظيــف األســنان بالفرشــاة ،ولكــن اتــرك
معجــون األســنان ع ـلـى األســنان واللســان واللثــة لمــدة ٣٠دقيقــة تقري ًبــا
واتــرك الفلورايــد يعمــل.
هنــاك معاجيــن مختلفــة لألســنان لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة .اســأل
طبيبــك  /أخصا ـئـي صحــة األســنان أو الصيد ـلـي عــن معجــون األســنان
المناســب لــك.
للنزيــف واللثــة الملتهبــة ،اختــر معجــون أســنان تــم تطويــره لمكافحــة
مشــاكل اللثــة.
إذا كان لديــك وخــز ـفـي األســنان أو تُعا ـنـي من حساســية الغشــاء المخاطي،
فهنــاك حلول ومســاعدة لك ً
أيضا.

۳

غسول الفم

هنــاك مجموعــة واســعة من غســول الفــم التي تناســب مجموعــة متنوعة
مــن االحتياجات.
ســواء كنــت تبحــث عــن غســول الفلورايــد أو غســول الفــم الــذي يســاعد
ـفـي عــاج التهــاب اللثــة  /وخــز األســنان أو تســوس األســنان أو جفــاف الفــم
أو رائحــة الفــم الكريهــة أوالتبقــع  /تغيــر لــون األســنان  -هنــاك حلــول
الحتياجاتــك.

