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 تا0 مراقبت از دندان برای کودک
 ساله3
0—3-vuotiaan lapsen suunhoito

دندان والدین

دندان درآوردن

•

ر
هات که باعث
خوت از دندانهای خود مراقبت نکنند ،باکتی ی
اگر والدین به ر
پوسیدگ دندان یمشود راحتتر از دهان والدین به کودک منتقل یمشود.

•

فرد بزرگسال نباید هرگز پستانک یا قاشق کودک را در دهان خود بگذارد.
ر
باکتی های مولد پوسیدگ ،همراه با بزاق به دهان کودک منتقل یمشوند.
ر
خوت از دندانهای خود مراقبت نمایند .دو بار
بهت است والدین به ر
ز
دندانتشک،
مسواک زدن در روز ،استفاده از زایلیتول و مراجعه منظم به
مفید است.

•

خوت از دندانهای خود مراقبت
اگر بچهها ببینند که والدینشان به ر
ر
بیشت احتمال دارد که از دندانهای خود مراقبت کنند.
یمکنند،

•

ز
اولی دندانهای
به طور متوسط،
•
ز
کودک بی  4تا  2ماهیک نمایان یمشوند ،اما
ممکن است زودتر یا دیرتر ز
نت رخ دهد.
ً
ر
معموال دندانهای ز
عبارت
پاییت ،به
•
دیگر دندانهای ز
پاییت جلو اول دریمآیند.
دندان درآوردن ممکن است باعث
•
.
خارش یا درد لثه کودک شود کودک ممکن
است کج خلق شود و دستها و اسباب
بازیهای خود را گاز بگتد و َ
بجود .همچنیز
کودک ممکن است طبق معمول نخوابد و غذا نخورد.
شما یمتوانید با یک دندانگت رسد شده در یخچال ،یک پارچه مرطوب شده با آب
رسد یا داروی مسکن ویژه کودکان قابل تهیه از داروخانه ،این عالئم را کاهش دهید.

فراموش نکنید که دستورالعمل روی بسته
بندی را رعایت کنید.

صفحه 2

صفحه 8

وعدههای غذای

مسواک زدن دندانها
•

•

ز
اولی دندانهای کودک خود ،مسواک زدن دندان او را با
به محض درآمدن
ر
مسواک نرم ویژه کودکان رسوع کنید .مسواک موجود در بسته زایمان
مناسب است.
رز
گذاشی کودک در
دندانها را باید هر روز صبح و شب درست قبل از

•

ز
غذات شتین برای دندانها مناسب نیستند و تنها باید
نوشیدت و مواد ی
ً
به ندرت به کودک داده شوند و از دادن آن به نوزاد اکیدا خودداری
ً
شود .مثال این مواد قندی شامل آبمیوه ،کیک بیسکوئیت و نوشابه
یمشود.

•

غذات ،نوزاد یا از شت مادر تغذیه کرده یا شت
در ارتباط با وعدههای
ی
خشک مرصف یمکند و کودک باالی  0سال یا شت مادر را مرصف
یمکند یا به او شت گاو یمدهند.

•

آب را برای رفع تشنیک به او بدهید.

•

غذات مرصف کند و در
کودک باالی  0سال باید روزانه  5ایل  6وعده
ی
غذات ،میان وعده مرصف نکند.
میان وعدههای ی

رختخواب مسواک بزنید.
•

شبها ،از خمت دندان فلوراید دار حاوی  0111تا ppm 0011فلوراید
استفاده کنید.

•

صبحها ،با استفاده از فقط آب یا خمت دندان بدون فلوراید مسواک بزنید.
ز
معدت است که از پوسیدگ دندان جلوگتی یمکند.
فلوراید ماده

•

صفحه 3

صفحه 6

شی و پستانک کودک
شیشه ر
•
•

•

هنگایم که کودک شما بیش از  6ماه سن دارد ،باید استفاده از پستانک
به حداقل برسد ،و فقط برای آرام کردن و خواباندن او استفاده شود.
ر
بهت است استفاده از پستانک را به طور کیل در سن  01تا  08ماهیک
ز
ر
متوقف کنید ،اما حداکت زمات که کودک از آن استفاده یمکند تا 8
ز
دندات ز
نامرتت
یعت
سالگ است .این اقدام از ایجاد ناهنجاریهای
ر
دندان جلوگتی یمکند.
ً
بهت است ز
ر
زمات که کودک در سن حدودا یک سالگ است ،استفاده از

•

هنگام مسواک زدن دندان کودک خود یمتوانید با دادن مسواک بدون خمت
دندان به او یا یک اسباب بازی یا کتاب ،او را رسگرم کنید.

•

الزم نیست دهان کودک را بعد از مسواک زدن با آب بشویید ،اما یمتوانید
به کودک خود بیاموزید که خمت دندان ر
باق مانده را تف کند.

شیشه شت را متوقف کنید .شیشه شت کودک را با لیوان آبمیوه خوری
کودک جایگزین کنید.
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