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باألسنان جيدًا  اإلعتناء  عليك 
5 سنوات  – 0 عمر 

ARABISK



أسنان طفلك اللبنية )أسنان الحليب(
 بأسنانه اللبنية أو ما يعرف بأسنان الحليب أو 

ً
طفلك في حاجة الى مساعدتك لإلعتناء جيدا

 على صحة فمه.
ً
األسنان املؤقتة، وللحفاظ أيضا

م الكالم - 
ُّ
األسنان اللبنية مهمة ملضغ الطعام، كما أن لها أهميتها عندما يبدأ الطفل في تعل

وتقوم باملحافظة على األماكن واملساحات املطلوبة داخل الفك لألسنان الدائمة الى حين 
موعد بزوغها.

بَدل 
َ
ويتعين املحافظة على أسنان الحليب لفترة أطول مما يعتقد معظم الناس. فهي ال ُيست

.
ً
آخرها إال في عمر 11-13 عاما

ماذا يمكنك أن تفعلي؟

• يجب أن تنظفي أسنان طفلك بالفرشاة مرتين في اليوم - صباحا ومساء	

• استخدمي فرشاة أسنان ناعمة وقليال من معجون األسنان بالفلورايد	

•  - دون الكثير من السكر	
ً
 صحيا

ً
قدمي لطفلك غذاءا

• قدمي لطفلك املاء أو الحليب إذا شعر بالعطش	

• حالة األخرى في زجاجة اإلرضاع	
ُ
تجنبي العصائر والشراب والصودا أو املشروبات امل

حالة.
ُ
 ألسنان طفلك أن تتجنبي املشروبات واألطعمة اليومية امل

ً
من املهم جدا



تنظيف األسنان بالفرشاة
عندما تنظفين أسنان طفلك بالفرشاة، تأكدي من أنك ترين أين تضعين الفرشاة أثناء 

تنظيفك ألسنانه وأن الطفل ال يحرك رأسه أكثر من الالزم.

ف أسنانه، كما أنكما 
َ
نظ

َ
وبالتالي سيكون بإمكانك بسهولة إستعمال الفرشاة إلى أن ت

ستنتهيان بشكل أسرع.

ما هي الطريقة التي يجب أن 
تتبعيها؟

• حاولي أن تكون هناك دعامة 	

ما إلسناد رأس طفلك. يمكنك، 
على سبيل املثال، أن تضعي 
الطفل على السرير أو طاولة 

تغيير الحفاضات. كما يمكنك 
إستعمال جسمك إلسناد رأس 

 الطفل.

• أمسكي بالخد أو الشفة لتتمكني 	
 من رؤية أين تنظفين بالفرشاة.

المصاصــة؟
ال بأس إذا كان طفلك يستخدم املصاصة ألنه من الطبيعي أن األطفال الصغار يحتاجون 

ملص 
�شيء ما.

 على أسنان طفلك، يمكنك إتباع ما يلي:
ً
لتفادي أن تؤثر املصاصة سلبا

• تجنبي "االستخدام املفرط" للمصاصة	

• ساعدي الطفل على اإلستغناء عنها في الثالثة من عمره	

• تجنبي غمس املصاصة في السكر أو العسل	



هل تعلمين ...
• أن من األفضل البدء في تنظيف األسنان بالفرشاة حال بزوغ أول سن.	

• إذا كان طفلك يرضع رضاعة طبيعية أو يستخدم زجاجة اإلرضاع بعد عمر السنة، فإن 	
هناك خطر أكبر لتسوس األسنان.

• 	.
ً
تنظيف األسنان بالفرشاة بعناية متناهية، يساعد كثيرا

• طفلك لديه فرصة أكبر لتالفي التسوس في األسنان الدائمة إذا لم يصب بالتسوس في 	
األسنان اللبنية

•  من سن العاشرة	
ً
 بالفرشاة إبتداءا

ً
يمكن للطفل تنظيف أسنانه جيدا

متى تظهر األسنان؟
هنا يمكنك رؤية العمر التقريبي للطفل باألشهر عندما تبدأ األسنان في الظهور.

هل لديك أسئلة؟
 بعيادة األسنان التي تتبعين لها، إذا كان لديك 

ً
ستكونين دائما موضع ترحيب لإلتصال هاتفيا

تساؤالت حول أسنان طفلك.

كما يمكنك رؤية وقراءة املزيد عن األسنان على موقعنا على االنترنت:
www.sundmund.kk.dk 
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6 إلى 7 أشهر

9 إلى 12 شهرا

14 شهرا

17 إلى 19 شهرا

23 إلى 26 شهرا
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