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  ویژه اطرافیان سالمند
  

  بهداشت دهان ودندان: 
مختلف بدن کامالً آشکار شده است.بنابراین عدم تاثیر بیماریهاي دهانی برروي دستگاههاي 

رعایت بهداشت دهان ودندان نه تنها سبب بروز بیماریهاي مربوط به حفره دهان می شود، بلکه 
  می تواند دستگاههاي حیاتی بدن را تهدید نماید وحتی سبب مرگ بیمار شود .

بهداشت دهان ودندان را  درهرسنی با داشتن دندان طبیعی یا مصنوعی وحتی بدون دندان باید
  رعایت کرد.

  یکی از علت هاي بوي بد دهان ،رعایت نکردن بهداشت دهان ودندان است.
  :  براي مراقبت ازدندان طبیعی

  مسواك کردن(شب قبل از خواب وصبح بعداز صبحانه .) .1
 نخ دندان (قبل از مسواك زدن)  .2

مناسب نیست ولی استفاده از آب استفاده از نمک،جوش شیرین یا سایر پودرهاجهت مسواك زدن 
  نمک رقیق اشکالی ندارد.

  
شیاربین لثه ودندان ، محل مناسبی براي گیرکردن مواد غذایی وتشکیل جرم دندانی       

است.تمیز کردن این ناحیه از دندانها در پیشگیري از بیماریهاي لثه بسیار موثر است.سالمتی 
ر است و بیماریهاي دهان و دندان قابل پیشگیري دندانها در سالمتی سایر قسمتهاي بدن موث

  است. پس هر زخمی در دهان را جدي بگیرید و به دندانپزشک مراجعه کنید.
  
  
  
  



  مراقبت از دندان مصنوعی : 
  به سالمند داراي دندان مصنوعی توصیه می شود: 

دست در هنگام تمیز کردن دندان مصنوعی، ظرف آب پالستیکی را تانیمه پرکند وزیر  .1
  خودقراردهد تااگر دندان مصنوعی از دستش افتاد صدمه نبیند .

 دندانهاي مصنوعی را حداقل یکبار در روز از دهان خارج کرده وبا مسواك نرم بشوید . .2
خمیر دندان براي شستن دندانهاي مصنوعی مناسب نیست براي شستن دندانهاي  .3

 بشوید . مصنوعی از مایع ظرفشویی استفاده کندوسپس آن را با آب
بعداز خارج کردن دندان مصنوعی از دهان، لثه ها وزبان خودرا با یک مسواك نرم  .4

 بشوید .
درمواردیکه دندان مصنوعی ناکامل دارند بهتر است دو مسواك داشته باشند یکی براي  .5

 تمیز کردن دندانهاي مصنوعی ودیگري براي تمیز کردن دندانهاي طبیعی .
بافتهاي دهان شد، دندان مصنوعی را خارج کرده وحتماً به  اگر دچار تورم، درد وتحریک .6

 پزشک مراجعه نماید .
  
 
  

  ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کند12تا6سالمند باید حداقل هر
  حتی اگر مشکلی ندارد .
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