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دندانها از  خوب  مواظبت 
5 ساله 0 تا  كودكان 
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دندانهای شیری فرزندتان
برای خوب مواظبت کردن از دندانهای شیری و حفظ سالمتی دهان، فرزندتان به کمک شما 

نیاز دارد.

اهمیت دندانهای شیری از چند لحاظ است: جویدن غذا، کمک به یادگیری حرف زدن  -  و 
اینکه این دندانها برای دندانهای دائمی فضا نگاه می دارند.

دندانهای شیری باید مدت زیادی دوام بیاورند که این مدت بیش از تصور اغلب مردم است. 
آخرین دندانهای شیری در سن 11 تا 13 سالگی تعویض می شوند.

شما می توانید چکار کنید؟

• مسواک زدن دندانهای فرزندتان روزی دو بار – صبح و شب	

• بکار بردن مسواک نرم و مقدار بسیار کمی خمیر دندان با فلور	

• دادن غذای سالم به فرزندتان – بدون قند زیاد	

• دادن آب یا شیر وقتی که فرزندتان تشنه است	

•  خودداری از دادن شربت، آب میوه، نوشابه یا دیگر نوشیدنی های شیرین 	

در شیشه پستانک دار

برای دندانهای فرزندتان اهمیت زیادی دارد که شما در خانواده از مصرف نوشیدنی های 
شیرین یا غذاهای شیرین بطور روزمره خودداری کنید.



مسواک زدن
هنگام مسواک زدن دندانهای فرزندتان، باید سعی کنید که بتوانید محلی را که مسواک می 

زنید ببینید و اینکه کودک سر خود را زیاد حرکت ندهد.

در این صورت راحت تر می توانید با مسواک دندانها را تمیز کنید و کار زودتر تمام می شود.

روش مسواک زدن
• سعی کنید که سر کودک تکیه 	

گاهی داشته باشد. مثال می 
توانید سر کودک را روی تخت 

خواب یا میز تعویض پوشک قرار 
دهید. و می توانید سر او را به 

 بدن خودتان تکیه دهید.

• لپ )گونه( و یا لب کودک را با 	
دست نگاه دارید تا بتوانید محل 

 مسواک زدن را ببیند.

پستانک؟
اشکالی ندارد که فرزندتان پستانک داشته باشد، چون کودکان خردسال نیاز به مکیدن 

دارند.

برای جلوگیری از اینکه پستانک به دندانهای کودک صدمه بزند، می توانید:

• از »زیاده روی« در استفاده از پستانک دوری کنید	

• به کودک کمک کنید که پستانک را در حدود سه سالگی کنار بگذارد	

• از مالیدن شکر یا عسل به پستانک خودداری کنید	



آیا می دانستید که ...
• بهتر است که از اولین دندان، مسواک زدن شروع شود	

• اگر فرزندتان بعد از یک سالگی از پستان شیر بخورد و یا از شیشه پستانک دار استفاده 	
کند، خطر پوسیدگی دندانها افزایش می یابد

• مسواک زدن دقیق در جلوگیری از پوسیدگی موثر است	

• اگر دندانهای شیری فرزندتان پوسیدگی نداشته باشند، احتمال پوسیده نشدن 	
دندانهای دائمی او بیشتر است

• کودکان قبل از 10 سالگی نمی توانند دندانهای خود را با مسواک بخوبی تمیز کنند	

کی دندانها در می آیند؟
در اینجا می توانید ببینید که رویش دندانهای مختلف تقریبا در چند ماهگی کودک است.

سئوالی دارید؟
اگر سئوالی درمورد دندانهای فرزند خود دارید، همیشه می توانید به کلینیک دندانپزشکی 

خود تلفن بزنید.

برای دیدن و خواندن مطالب بیشتر درباره دندانها، می توانید به وبگاه ما در اینترنت مراجعه 
کنید:

www.sundmund.kk.dk
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6 تا 7 ماهگی

9 تا 12 ماهگی

14 ماهگی

17 تا 19 ماهگی

23 تا 26 ماهگی
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