نصائح

متوفر يف
الصيدليات!

معجون األسنان

بالنسبة لألطفال دون سن السادسة ،يوىص باستخدام معجون أسنان
يحتوي عىل نسبة أقل من الفلورايد ،أي حوايل  1000جزء يف املليون.
األطفال و الصغار

فرش األسنان و معجون األسنان

سالكات/خالت األسنان الناعمة (الطرية/اللينة)

منسن  6سنوات وما فوق ،يوىص مبعجون أسنان يحتوي عىل 1450
  1490جزء يف املليون من الفلورايد (نفس نسبة الفلورايد املوجودةيف معجون أسنان البالغني).
قم بتدريب الطفل عىل بصق معجون األسنان من فمه بعد تنظيف
األسنان بالفرشاة .ال تشطف فمك باملاء بعد ذلك ،ولكن اسمح
للفلورايد من معجون األسنان بالعمل ملدة  30دقيقة عىل األقل
قبل تناول الطعام أو الرشب .يف فرش األسنان ذات العالمة التجارية
 ®GUMهناك عالمة عىل رأس فرشاة األسنان ،مام يجعل من السهل
عىل اآلباء  /األطفال وضع الكمية املناسبة من معجون األسنان.
هذاهو مقدار معجون األسنان الذي نحتاجه:

من خروج السن األول وإىل أن من سن  2إىل  6سنوات
يصل الطفل إىل سن  2سنوات  -تكون كمية معجون
 تكون كمية معجون األسنان األسنان كحبة البازالءكام اإلصبع الصغري للطفل

من  6سنوات ،ميكن للطفل استخدام
معجون أسنان الكبار  2 -سم
(قم بتغطية رأس الفرشاة بالكامل)

التحقق

فم صحي
وابتسامة سعيدة

نصائح وإرشادات لآلباء
واألطفال لتحسني صحة الفم
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 - AFTA CLEARملكافحة الجروح والبثور يف الفم

للتحققمن أن األسنان نظيفة حقًا وخالية من الرتسبات/البالك (تراكم
البكترييا) ،ميكنك استخدام قرص تلوين بعد تنظيف األسنان بالفرشاة.
حيث يتم تلون الرتسبات/طبقة البالك التي
تبقى باللون األحمر بواسطة قرص التلوين
ويصبح أكرث وضو ًحا معرفة املكان
الذي ينبغي تنظيفه بالفرشاة بشكل أكرب ً
قليل.

اللهاية واإلبهام

 - PAROEXملشاكل اللثة

ليس من غري املألوف أن ميص األطفال اللهاية أو اإلبهام .يجب أن يتم
فطام الطفل عن ذلك عن عمر  3سنوات ،وإال فإن هذا قد يؤدي إىل
عيوب يف العضة (عيوب عند إغالق األسنان بشكل كامل) يف املستقبل.

املساعدة يف تنظيف األسنان بالفرشاة
من املهم جدً ا أن يتعلم األطفال تنظيف أسنانهم صبا ًحا ومسا ًء
مبعجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد وأن يحصلوا عىل املساعدة
من آبائهم وأمهاتهم يف تنظيف األسنان بالفرشاة.
استخدمفرشاة صغرية وناعمة .يجب أن يكون لفرشاة األسنان
رأس صغري مع شعريات ناعمة.
حتى سن 11عا ًما تقري ًبا ،يجب أن يكون اآلباء واألمهات مسؤولني
عن تنظيف أسنان أطفالهم بالفرشاة .حيث تطوير املهارات
الحركية الدقيقة بشكل ٍ
كاف يف
الغالب بعد هذا السن.
ابدأبتنظيف األسنان الداخلية يف
الفم ،من السن األخري .من السهل
نسيان األسنان املوجودة يف آخر الفم.

فرشاة األسنان
استخدام فرشاة أسنان ذات قصبة (مقبض) جيدة ،وشعريات ناعمة
ورأس فرشاة صغري .هناك أحجام مختلفة لرأس الفرشاة لتناسب فم
الطفل بأفضل شكل ممكن.
قم بتغيري فرشاة األسنان كل  3أشهر ،أو إذا اهرتأت الفرشاة ،أو إذا
كان الطفل مريضً ا/أصيب بالزكام ،أو إذا سافرتم خارج املدينة.

استرش مرافق رعاية األسنان
تأكد من زيارة طبيب األسنان بانتظام .ويف السويد ،تتوفر الزيارة املجانية
للعناية باألسنان حتى سن 24عا ًما.
ُيرجى االستفسار من طبيب أسنان طفلك  /أخصايئ صحة األسنان
لطفلك إذا كانت هناك حاجة لشطف األسنان بغسول/مضمضة
الفلورايد أو استخدام خيط تنظيف األسنان  /خالت األسنان.

هل تعلم...

ما هو تسوس األسنان؟
السبب األكرث شيو ًعا للتسوس هو سوء نظافة الفم .وتجدر اإلشارة إىل أن السكر
وتناول الوجبات الخفيفة يزيدان من خطر تسوس األسنان .يف كل مرة تأكل أو
ترشب ،مرشوبات غري املاء ،تحصل البكترييا يف فمك عىل الطاقة وتتكاثر وتنتج
حمضً ا يهاجم مينا األسنان .تجنب السكر قبل سن سنتني.
يف الحاالت العادية ،يتمكن الفم من التعايف وتحييد الهجوم من البكترييا ،ولكن
إذا تناول الشخص الحلوى والوجبات الخفيفة يوم ًيا ،فلن يتمكن الفم من
الحصول عىل وقت للراحة وبالتايل ميكن أن تحدث ثقوب يف األسنان.
إذا مل يقم الشخص بإصالح
الثقب املوجود يف السن،
فقد يشعر الشخص باألمل
عند املضغ ،خاصة عند
تناول شي ًئا حل ًوا أو
باردًا .إذا مل يتم عالج
التسوس يف هذه الحالة،
فقد تتفاقم الحالة أكرث

وميكن أن تصاب بأمل يف األسنان
وتورم حول السن .واآلن
قد يكون هناك خطر
من أن العدوى قد
وصلت إىل عظم الفك
وينطوي األمر عىل
خطر كبري بتلف األسنان
الدامئة الكامنة.

أول  20سن يحصل عليها طفل تسمى األسنان اللبنية (أسنان
الحليب) .يتم استبدال األسنان اللبنية (أسنان الحليب) يف وقت الحق
بأسنان جديدة تسمى األسنان الدامئة .وهذه األسنان الدامئة تبقى مع
الشخص لبقية حياته.

التسنني

عند التسنني ،قد تظهر
األعراض التالية:

يضم الفم عادة  32سن دائم ولكن أسنان العقل ،وهم آخر أربعة
أسنان ،ال يحصل عليها الجميع.

•الحمى/اإلسهال
• زيادة إفراز اللعاب ،سيالن لعاب الطفل (الريالة)
• آالم اللثة
• حكة يف الفم وقد يرغب الطفل يف عض 		
األشياء لتخفيف الحكة

كيف ُيكن منع تسوس األسنان؟
ُيكن منع تسوس األسنان عن طريق تنظيف األسنان بالفرشاة باستخدام
معجون األسنان الذي يحتوي عىل الفلورايد صبا ًحا ومسا ًء وتناول الغذاء
الصحيح .إذا حدث تسوس يف أسنانك عىل الرغم من قيامك بذلك ،يجب
عليك االتصال بطبيب األسنان والحصول عىل املشورة والنصائح ورمبا العالج.

نصائح يومية لتحسني صحة الفم
•
•
•
•
•
•

الوجبات الخفيفة والحلويات ميكن أن تؤدي إىل تسوس
األسنان (ثقوب يف األسنان)
إذا كان الشخص عطشانًا ،فاملاء هو أفضل مرشوب
تناول الحلوى يوم السبت فقط هي قاعدة جيدة
تجنب املرشوبات السكرية والوجبات الخفيفة ً
ليل
اخرتالطعام والوجبات الخفيفة التي تكون جيدة ألسنانك
تناول الطعام بانتظام 3 ،وجبات رئيسية و 2وجبة خفيفة

		

وعىل الرغم من أننا نفقد األسنان اللبنية (أسنان الحليب) عىل أية
حال ،فإنه من املهم جدً ا االعتناء بهم واالهتامم بنظافتهم بشكل جيد.
وبسن  3سنوات تقري ًبا يكون الطفل قد حصل عىل كافة األسنان
اللبنية (أسنان الحليب) ،ويستغرق األمر حوايل  4سنوات قبل
الحصول عىل أسنان جديدة مرة أخرى.
يف سن السادسة ،يبدأ الطفل يف فقدان أسنانه اللبنية (أسنان الحليب)
وتبدأ األسنان الدامئة يف الظهور .وهذا يكون موعد حصول الطفل عىل
رضس جديد يُسمى رضس سن الـ  6سنوات .ورضس سن الـ  6سنوات
هو أول سن دائم للطفل .من املهم جدً ا تنظيف األسنان بالفرشاة
بشكل جيد ،مبا يف ذلك األسنان الجديدة.

بعد أن يحصل الطفل عىل أسنان
األسنان اللبنية (أسنان الحليب).

األسنان الدامئة
 8 - 7 1سنوات
 9 - 8 2سنوات
 12 - 11 3سنة
 11 - 10 4سنة
 12 - 10 5سنة
 7 - 6 6سنوات
 13 - 12 7سنة
 21 - 17 8سنة
 7 - 6 1سنة
 8 - 7 2سنة
 10 - 9 3سنة
 12 - 10 4سنة
 12 - 11 5سنة
 7 - 6 6سنوات
 13 - 11 7سنة
 21 - 17 8سنة
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 12 - 8 1شه ًرا
 13 - 9 2شه ًرا
 22 - 16 3شه ًرا
 19 - 13 4شه ًرا
 33 - 25 5شه ًرا
 10 - 6 1شه ًرا
 16 - 10 2شه ًرا
 23 - 17 3شه ًرا
 18 - 14 4شه ًرا
 33 - 25 5شه ًرا

5
5

4

3

2

1 1

2

الفك العلوي

 4الفك السفيل
3

2 1 1 2

3

3

4

4

5
5

