
SUND MUND til BYENS BØRN

رکھیں خیال  بھرپور  کا  دانتوں 
5 – 0 سال

URDU



آپ کے بچے کے دودھ کے دانت
کے لیے اور منہ کو  نے  کے دانتوں کی بھرپور دیکھ بھال کر کے بچے کو اپےن دودھ  پ 

آ
ا

پ کی مدد کی ضرورت ےہ 
آ
کے لیے، ا صحتمند رکھےن 

کے دانت اہم  نے بولنا سیکھنا ہوتا ےہ، تو دودھ  جب کھانے کو چبانا ہوتا ےہ، اور بچے 
کے لیے جگہ رکھےت ہیں  تے ہیں، مزید یہ کہ وہ نۓ نکلےن والے مستقل دانتوں  ہو

تے ہیں  نے کافی دیر رہنا ہوتا ےہ، اس دیر سے زیادہ جتنا لوگ گمان کر کے دانتوں  دودھ 
تے ہیں کے دانت تبدیل ہو خری دودھ 

آ
۔ 13 – 11 سال کی عمر میں ا

کر سکتے ہیں؟ آپ کیا 

• کے دانت دن میں 2 بار برش کریں، صبح اور شام	 پ اپےن بچے 
آ
ا

• ایک نرم برش استعمال کریں اور فلور والی پیسٹ استعمال کریں	

• کے	 اپےن بچے کو صحت افزا خوراک دیں، بغیر زیادہ شوگر 

• جب وہ پیاسا ہو تو اپےن بچے کو پانی یا دودھ دیں	

• فیڈر میں جوس، سوڈا کی بوتل یا دوسری میٹھے مشروب ڈالےن سے پرہیز کریں	

پ روزمرہ میں میٹھی مشروب 
آ
کے حوالے سے یہ معنی رکھتا ےہ کہ ا کے دانتوں  کے بچے  پ 

آ
ا

اور کھانے سے پرہیز کریں



دانتوں کو برش کرنا
پ 

آ
کے ا پ دیکھ سکیں 

آ
کے دانت کو برش کریں تو بندوبست کریں کہ ا پ اپےن بچے 

آ
جب ا

کہاں برش کر رےہ ہیں اور بچہ زیادہ سر نہ ہالۓ

پ جلد فارغ ہو جائيں 
آ
گے اور ا سانی سے دانتوں کو برش کو صاف کر سکیں 

آ
پ مزید ا

آ
پھر ا

گے

آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
• کے سر کو 	 کوشش کریں کہ بچے 

پ مثال بچے کو 
آ
سہارا دیں ۔ ا

بستر یا کھیلےن کی جگہ پر رکھ 
کے سر کو  پ اس 

آ
سککےت ہیں ۔ ا

کے ساتھ سہارا دے  اپےن جسم 
 سککےت ہیں

• گال کو باہر کی طرف کھینچيں 	
یا ہونٹ کو اوپر کھینچيں تا کہ 

پ کہاں 
آ
پ دیکھ سکیں کہ ا

آ
ا

برش کر رےہ ہیں

چوسنی؟
پ کا بچہ چوسنی استعمال کرتا ےہ کیونکہ یہ قدرتی عمل ےہ کہ چوسنی 

آ
یہ اچھا ےہ کہ ا

کی حاجت ہوتی ےہ

پ:
آ
کے دانت اس سے نقصان اٹھائيں ا کے لیے کہ بچے  اس سے بچےن 

• کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں	 چوسنی 
• 3 سال کی عمر میں بچے کو چوسنی چھڑوانے میں مدد کریں	
• چوسنی کو چینی یا شہد میں نا ڈبوئيں	



کیا آپ کو معلوم ہے ۔۔۔
• پہےل دانت سے ہی برش کرنا بہتر ےہ	
• پ کا بچہ چھاتی کا دودھ پیتا ےہ یا فیڈر استعمال کرتا 	

آ
کے بعد، ا اگر1 سال کی عمر 

ےہ تو زیادہ خطرہ ےہ کہ دانتوں میں سوراخ ہو جائيں دانتوں کو بھرپور طرح برش 
کرنا فائدہ مند ہوتا ےہ

• کے 	 پ 
آ
کے دانتوں میں سوراخ نہیں ہوۓ، تو امید کی جا سککتی ےہ کہ ا اگر دودھ 

گے کے مستقل دانتوں میں سوراخ نہیں ہوں  بچے 
• 10 سال کی عمر سے بچہ خود دانتوں کو برش کر سککتا ےہ	

دانت کب آتے ہیں؟
تے ہیں پ دیکھ سککےت ہیں کہ بچوں کی عمر کیا ہوتی ےہ جب دانت ظاہر ہو

آ
یہاں ا

کیا آپ کے سواالت ہیں؟
پ ہمیشہ اپےن دانتوں کی 

آ
کے حوالے سے سواالت ہوں، تو ا کے دانتوں  اگر اپےن بچوں 

کلینک کو ٹیلیفون کر سککےت ہیں

کے بارے میں مزید پڑھ سککےت  پ ہمارے ہوم پیج www.sundmund.kk.dk پر دانتوں 
آ
ا

ہیں
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9 – 7 ماہ 

12 – 9 ماہ 

14 ماہ

19 – 17 ماہ

26 – 23 ماہ
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