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 دوست گرامي،
اميدواريم كه با همكاري شما و توجه به توصيه ها. درمان ارتودنسي شما 

با نتيجه اي عالي خاتمه يابد. رعايت بهداشت بخش مهم اين همكاري 
است. لطفا اين بروشور را از همان ابتداي درمان با دقت مطالعه كنيد و 

 آنرا در طول مدت درمان نگهداريد. 
 توجه شما را به نكاتي جلب مي كنم كه مهم هستند:

 فقط از مسواكهاي نرم استفاده كنيد.  •
توصيه مي شود كه در طول درمان ارتودنسي دو مسواك  •

داشته باشيد كه يكي از آنها را با خود به مدرسه، محل كار، 
ببريد.  در تمام جلسات درمان ارتودنسي مسواك خود را به 

 مطب بياوريد. 
بعد از هر وعدة اصلي غذا و يا بعد از خوراكيهاي شيرين  •

 حتما مسواك بزنيد.
متخصصين، درمان بيماراني كه بهداشت را رعايت نكنند  •

 (حتي اگر نا تمام مانده باشد) قطع مي نمايند.
 ماه يك مرتبه به 6حتما براي كنترل بهداشت دندانها، هر  •

 دندانپزشك خود مراجعه نماييد (حتي طي ارتودنسي).
 

Uتفاوت رعايت بهداشت در بيماران ارتودنسي 
 

بيشتر سطوح دندانها صاف هستند كه  به راحتي مي توان تميز كرد. اما  
از زمان شروع درمان ارتودنسي. وضع فرق مي كند. وسائل ارتودنسي به 
جمع شدن بيشتر مواد غذايي كمك مي كنند. اين مسئله در سيمهاي 
ثابت بيشتر است چون نمي توان آنها را براي مسواك زدن خارج كرد، 

.بنابراين الزم است تا وقت و دقت بيشتري بخرج داد. در غير اينصورت، 
جمع شدن مواد غذايي باعث خراب شدن دندان در اطراف وسائل مي 

شود كه در انتهاي درمان و پس از برداشتن وسايل به چشم خواهد آمد 
كه ديگر خيلي دير است. همچنين عدم رعايت بهداشت باعث تورم لثه 
ها خواهد شد. اين تورم باعث مي شود قسمتي از دندان زير لثه پنهان 

شده و از دسترس خارج شود. خونريزي از لثه ها هم عالمت بيماري لثه 
 است كه ميتواند به عفونت منجر شود.

 
Uرعايت بهداشت پالك متحرك 

 
تميز كردن دندانها وقتي كه داراي پالكهاي متحرك هستيد با حالت 

 پالك را از دهان UحتماUعادي تفاوت چنداني ندارد. فقط الزم است كه 
خارج كنيد.  پس از مسواك زدن دندانها با همان مسواك خود و يا يك 

مسواك دوم (كمكي)، همه جاي پالك را نيز تميز كنيد. استفاده از 
خمير دندان يا صابون مايع براي پالك توصيه شده است.  از جوش 

شيرين هم مي توان گهگاه استفاده كرد.  پالك بايد بعد از مسواك براق 
 و بدون كدورت و يا سفيدك باشد. 

   
 

Uرعايت بهداشت سيمهاي ثابت 
 

ابتدا بطور معمول و همانند سابق دندانها را مسواك بزنيد. سپس يك بار 
دندانه هاي مسواك را باالي براكتها قرار داده و با حركات لرزشي، باالي 

 مراجعه كنيد). سپس دندانه هاي 1همة براكتها را تميز كنيد (به شكل 
مسواك را زير براكت گذاشته و مثل قبل تميز كنيد. سپس با چرخش 
مچ دست (مثل سفت كردن پيچ با آچار). دندانه هاي مسواك را از لثه 

بطرف براكت بچرخانيد. در آخر هم، دندانه هاي مسواك را روي انتهاي 
دندان و نزديك لثه قرار دهيد. طوريكه مقداري از دندانه ها روي لثه 

قرار گيرند. سپس با فشار مختصري به مسواك  حركت لرزشي دهيد. 
طوريكه دندانه ها حركت در جا بزنند و لثه را ماساژ دهند. بعد از 

مسواك. براكتها بايد براق باشند و دور آنها و انتهاي دندان (كنار لثه) 
هيچ سفيدكي ديده نشود. ناحيه اي كه بين براكت و لثه قرار دارد بيش 
از نواحي ديگر نياز به دقت و توجه دارد چون آلودگي اين ناحيه هم به 

پوسيدگي و هم به بيماري التهاب لثه ختم مي شود. با توجه به 

پيچيدگي بيشتر مسواك زدن با سيمهاي ثابت، پيش بيني مي شود كه 
  دقيقه طول نكشد.10اين كار كمتر از 

 
 

 
 

 1شكل 
Uنخ دندان 

 
پس از اينكه برنامة مسواك زدن را منظم كرديد و توانستيد با دقت و در 

دفعات مناسب اينكار را انجام دهيد. حتما نخ دندان را نيز به برنامه 
اضافه كنيد. نخ دندان هم عامل مهم و ضروري در رعايت بهداشت است. 
مسواك هرگز نميتواند بين دو دندان را تميز كند و دندانه هاي آن بين 

دو دندان نمي رود. تنها وسيله اي كه ميتواند آن قسمت را تميز كند نخ 
دندان است. وجود سيم براي استفده از نخ دندان مشكل ايجاد مي كند. 

چنانچه سيم ثابت داريد به شما توصيه مي كنم كه از نخ دندانهاي 
  استفاده كنيد. super flossمخصوص با نام 
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، اين نوع از نخ دندان داراي يك سر پالستيكي بوده كه 2مطابق شكل 
آنرا از پشت سيم عبور مي دهيم، بدين ترتيب امكان كشيدن نخ دندان 

 ). 3و تطابق آن با سطح دندان تا مجاورت لثه فراهم مي شود (شكل 
 

 
 

 2شكل 
 

          
 

 3شكل 
Uقرص هاي نمايشگر 

 
 عدد قرص داده مي شود تا  مسواك زدنتان را كنترل كنيد. 2به شما 

يك هفته بعد از شروع ارتودنسي، يكي از قرصها را پس از آنكه مسواك 
شبانه (بعد از شام) زديد و شستيد داخل دهان بگذاريد و آنرا كامال با 
لبهاي بسته بجويد اما آب دهانتان را فرو ندهيد. سپس دهان را يك 
بارآب بكشيد و جلوي آينه  به دندانها نگاه كنيد. هر جاي دندان كه 

رنگ گرفته باشد (آبي يا قرمز)  درست مسواك نخورده و بايد با مسواك 
). اين نقاط را براي هميشه به خاطر داشته 4زدن آنرا پاك كرد (شكل 

باشيد. رنگ روي لثه و زبان  طبيعي است و تا صبح بيشتر آن پاك 

خواهد شد. از قرص دوم هم زماني كه احساس كرديد كه در رعايت 
بهداشت موفق بوده ايد (مثال يك ماه  بعد) براي كنترل مجدد استفاده 

 كنيد.
 

 
 4شكل 

 
 دهانشويه ها و ساير ابزار كمكي

 
 عالوه بر مسواك و نخ دندان، ابزار و مواد كمكي ديگري مانند  

دهانشويه ها، مسواكهاي بين دنداني، مسواك برقي و ... وجود دارند.  
استفاده از اين ابزار كمكي مي توانند كمك خوبي باشند اما بايد يادآور 

 نمي توانند جايگزيني براي مسواك و شد كه هيچيك از اين موارد 
 .نخ دندان عادي باشند

اگر علي رغم تمامي توضيحاتي كه در اينجا ارائه گرديد، از روند رعايت 
بهداشت خود احساس رضايت نمي كنيد، اين امكان وجود دارد كه 

بتوانيم جلسات آموزشي اضافي و اختصاصي براي كنترل بهداشتتان 
 و (حتي براي عزيزاني كه تحت درمان ارتودنسي نيستند) ترتيب دهيم.

در انتها چنانچه به رغم تمام تالشتان در كنترل بهداشت موارد زير را 
 ديديد به پزشك خود اطالع دهيد

 
 تورم، خونريزي يا احساس خارش، در لثه ها. •
 وجود سفيدك روي وسايل ارتودنسي و در پاي دندانها. •

 راهنماي آموزشي

 

رعايت بهداشت دندانها طي درمان 

 ارتودنسي
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