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نبذة مختصرة:
هنــاك معاييــر معينــة الختيــار فرشــاة ومعجون 	 

األســنان بحســب الحالــة الصحيــة والعمر
تراكــم 	  إلــى  يــؤدي  األســنان  تنظيــف  إهمــال 

األســنان أســطح  علــى  البــاك  طبقــة 
يجــب تنظيــف األســنان مرتيــن باليــوم ولمــدة 	 

دقيقتيــن فــي كل مــرة
تجــب زيــارة طبيــب األســنان بشــكل دوري كل 	 

ســتة أشــهر
يســتمتع معظم األطفال باســتخدام الفرشــاة 	 

الكهربائيــة ممــا يجعلهــا محفــزة الهتمامهــم 
بأســنانهم
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مقدمة :
تنظيــف األســنان بفرشــاة ومعجــون األســنان بشــكل 
صحيــح ويومــي يشــكل أهــم وســيلة للمحافظــة علــى 
نظافــة الفــم واألســنان والوقايــة مــن التســوس ومــا 
ينجــم عنــه مــن أمــراض. كمــا أن العنايــة بفرشــاة األســنان 
تعــد عنصــًرا مهًمــا للحصــول علــى فــم نظيــف وســليم. 
وتعــد صحــة األســنان عنصــًرا رئيًســا للمحافظــة علــى 
صحــة الطفــل، وكذلــك الوقايــة منــه، وتلعــب دور مهًمــا 
فــي تحســين الصحــة، حيــث يعانــي معظــم األطفــال 
تســع  إلــى  خمــس  بيــن  مــا  أعمارهــم  تــراوح  الذيــن 
ســنوات مــن تســوس األســنان، وهــو الســبب الرئيــس 
الــذي يــؤدي إلــى دخولهــم المستشــفى والتغيــب عــن 

المدرســة.
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أهمية 
تنظيف 
األسنان :
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أهمية تنظيف األسنان :
منــع تراكــم طبقــة البــاك علــى األســنان )وهــي طبقــة لزجــة ورقيقــة تتكــون علــى ســطح األســنان مــن بقايــا 	 

ــا المســببة ألمــراض اللثــة وتســوس األســنان( الطعــام وتحتــوي علــى البكتيري
الوقاية من التهاب اللثة	 
توفير الوقت والمال المبذول لعاج مشاكل األسنان	 
الحصول على َنَفس منعش، وذلك بالوقاية من تكون البكتريا المسببة للروائح الكريهة	 
اإلقال من تكون التصبغات الخارجية على أسطح األسنان	 

عواقب إهمال تنظيف األسنان :
ــى أســطح األســنان، ممــا  ــى تراكــم طبقــة البــاك عل ــؤدي إل إن إهمــال تنظيــف األســنان بالفرشــاة والمعجــون ي
يــؤدي إلــى زيــادة البكتريــا المســببة لتســوس األســنان والتهابــات اللثــة؛ حيــث تقــوم البكتيريــا بإنتــاج أحمــاض تهاجــم 

األســنان وتــؤدي إلــى تكســرها وحــدوث التســوس.
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اختيار فرشاة األسنان :
يجــب أن يكــون حجــم وشــكل الفرشــاة مناســًبا للفــم، ويســمح بمرورهــا علــى جميــع أســطح األســنان بســهولة، 
وكذلــك يجــب أن تكــون ذات شــعيرات ناعمــة ومصنوعــة مــن النايلــون حتــى ال تــؤذي وتخــدش اللثــة واألســنان.

اختيار معجون األسنان :
جميــع أنــواع معجــون األســنان تشــترك فــي مكوناتهــا األساســية، ولكــن تختلــف فــي بعــض المكونــات اإلضافيــة، 

وقــد يكــون بعضهــا مفيــًدا أكثــر مــن اآلخــر، لذلــك يجــب مراعــاة التالــي عنــد الشــراء:
أن يحتوي على مادة الفلورايد )وهي مادة تساعد بشكل كبير على الوقاية من تسوس األسنان(	 
تســتخدم بعــض معاجيــن األســنان لحــاالت خاصــة )كمعاجيــن تبييــض األســنان ومعاجيــن حساســية األســنان 	 

وغيرهــا( وينصــح قبــل اســتخدامها باستشــارة طبيــب األســنان
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معجون 
أسنان 

األطفال :
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الذين تقل أعمارهم 
عن 3 سنوات

الذين أعمارهم من 
3-6 سنوات

يجــب البــدء بالعنايــة بأســنان الطفــل منــذ بــدء 
تناولــه للطعــام، وذلــك باســتخدام معجــون 
أســنان يحتــوي علــى الفلورايــد بكميــة ضئيلــة 

ــة األرز . بحجــم حب

يجــب أال تزيــد كميــة المعجــون المحتــوي 
علــى الفلورايــد علــى حجــم حبــة البــازالء.

معجون أسنان األطفال :
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تغيير فرشاة األسنان:
ُينصــح بتغييرهــا كل ثاثــة أو أربعــة 
شــعيراتها،  اهتــراء  عنــد  أو  أشــهر، 
وذلــك للحفــاظ علــى فعاليتهــا فــي 
التنظيــف وعــدم إيــذاء أنســجة اللثة.

مدة تنظيف األسنان:
يجــب تنظيف األســنان مرتين باليوم 
مــرة،  كل  فــي  دقيقتيــن  ولمــدة 
األســنان  تنظيــف  بعــدم  وُينصــح 
الحمضيــات  تنــاول  بعــد  مباشــرة 

المينــا. طبقــة  علــى  للمحافظــة 

ُينصــح بمراجعــة  متــى 
األســنان؟ طبيــب 

ُينصــح بزيــارة الطبيب كل ســتة أشــهر، 
وتعتمــد دوريــة الزيــارة تبًعــا الحتيــاج 
ثاثــة  كل  تكــون  فقــد  الشــخص، 
ــا إلــى ســنتين. أشــهر وقــد تصــل أحياًن
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إرشادات 
للمحافظة على 
فرشاة األسنان :
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إرشادات للمحافظة على فرشاة األسنان :
ــد 	  ــا مــن شــخص آلخــر، ممــا يزي ــن؛ ألن ذلــك يســبب انتقــال البكتري تجنــب مشــاركة فرشــاة األســنان مــع اآلخري

ــن بنقــص المناعــة ــد المصابي ــة بالعــدوى، خاصــة عن فرصــة اإلصاب
غسل فرشاة األسنان جيًدا بالماء بعد االنتهاء من استخدامها	 
وضــع الفرشــاة بشــكل طولــي بعــد تنظيفهــا؛ لتســريع جفافهــا، وإذا كانــت موضوعــة بالقــرب من الُفــرش األخرى 	 

فينصــح بمراعــاة إبعــاد رؤوســها عــن بعــض تجنًبــا النتقــال البكتريــا بينها
تجنــب تغطيــة الفرشــاة دون حاجــة ــــ كوضعهــا فــي الحقيبــة مثــًا ــــ وعــدم حفظهــا فــي أماكــن مغلقــة؛ ألن 	 

ــا البيئــة الرطبــة تزيــد نمــو البكتري
تجنب تعقيم فرشاة األسنان عن طريق وضعها في غسالة الصحون أو المايكروويف؛ ألن ذلك قد يتلفها	 
ال توجــد دراســات تثبــت أن نقــع الفرشــاة فــي غســول الفــم أو المعقــم الخــاص بفــرش األســنان لــه فوائــد 	 

إضافيــة أو أضــرار علــى صحــة الفــم
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إرشادات 
للمصابين 

بنقص المناعة :

يجــب أن يبتعــد المصابــون بنقــص المناعــة عــن كل مــا قــد يعرضهــم للعــدوى، وهنا ال بد من استشــارة 
طبيــب األســنان المتخصــص الــذي قــد ينصــح باســتخدام بعــض أنــواع غســول الفــم أو فــرش األســنان 

االســفنجية وغيرها.
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خطوات تنظيف األسنان :
ــة  تختلــف طريقــة تنظيــف األســنان بالفرشــاة حســب حال
الشــخص وعمــره، وبإمــكان طبيــب األســنان المســاعدة 
ينصــح  عــام  وبشــكل  المناســبة،  الطريقــة  شــرح  علــى 

التالــي: باســتخدام فرشــاة األســنان بالشــكل 
وضــع الفرشــاة علــى األســنان بزاويــة 45 درجــة، بحيــث . 1

تامــس شــعيرات الفرشــاة طــرف اللثــة واألســنان
تنظيــف كل 2 أو 3 أســنان مًعــا برفــق ذهاًبــا وإياًبــا مــن . 2

جهــة اللثــة إلــى نهايــة الســن، وهكــذا لبقيــة األســنان
تنظيــف األســنان الخلفيــة )األضــراس( بوضــع الفرشــاة . 3

بزاويــة 45 درجــة أيًضــا ذهاًبــا وإياًبــا وبحركــة دائريــة 
ــة ــع األســطح الداخلي ــى جمي عل

تنظيــف الجهــة الداخليــة مــن األســنان باســتخدام رأس . 4
الفرشــاة، وتحريــك الفرشــاة بشــكل طولــي لألعلــى 

واألســفل
اللســان . 5 تنظيــف  ثــم  األســنان،  أطــراف  تنظيــف 

األســنان بفرشــاة  أو  بــه،  الخاصــة  الفرشــاة  باســتخدام 
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فرشاة األسنان 
الكهربائية :



17

فرشاة األسنان الكهربائية :
تســاعد فرشــاة األســنان الكهربائيــة علــى المحافظــة علــى صحــة اللثــة واألســنان، ويعتبرهــا البعــض وســيلة أســهل 
وأفضــل مــن الفرشــاة اليدويــة؛ حيــث إنــه ُيكتفــى فقــط بتمريرها على ســطح األســنان وهي تــؤدي عملية التنظيف.

استخدام األطفال للفرشاة الكهربائية:
يســتمتع معظــم األطفــال باســتخدام الفرشــاة الكهربائيــة لســهولة اســتخدامها؛ ممــا يجعلهــا محفزة لهــم ليهتموا 

بأســنانهم، وعلــى الرغــم مــن كونهــا باهظــة الثمــن إال أن مميزاتهــا تجعلهــا تســتحق االقتناء.



18

طريقة استخدام الفرشاة الكهربائية :
التأكد من شحن فرشاة األسنان؛ حيث إن العديد منها بها مؤشر مضيء لمعرفة مستوى الشحن. 1
يكتفى بوضع معجون األسنان على رأس الفرشاة، واإلمساك بها بزاوية 45 درجة مثل الفرشاة اليدوية. 2
ليــس مــن الضــروري الضغــط والتنظيــف بشــدة؛ ألن الفرشــاة تقــوم بهــذه المهمــة، وبعــض األنــواع بهــا أجهــزة . 3

استشــعار تنبــه الشــخص عنــد المبالغــة فــي الضغــط
البــدء بســطح األســنان الخارجــي، وتوجيــه رأس الفرشــاة ببــطء مــن ســن إلــى ســن مــع إبقــاء الفرشــاة علــى كل . 4

ســن لبضــع ثــواٍن قبــل االنتقــال إلــى اآلخــر
تفريش سطح اللثة برفق. 5
توجيه الفرشاة الكهربائية على جميع أسطح األسنان. 6

مدة تنظيف األسنان بالفرشاة الكهربائية :
يجب االستمرار بالتنظيف لمدة دقيقتين حتى باستخدام الفرشاة الكهربائية.

مؤقت الفرشاة الكهربائية :
تحتــوي بعــض األنــواع علــى مؤقــت؛ حيــث تســتمر فــي العمــل لمــدة دقيقتيــن ثــم تتوقــف لتنبــه المســتخدم 

بالمــدة الكافيــة لتنظيــف األســنان.
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ساهم معنا من أجل ابتسامة أجمل ألبناء طيبة الطيبة
البنك األول :

اسم الحسابرقم الحسابم
1SA5950000000010717782009جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA3750000000010717782017جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1550000000010717782025جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA9050000000010717782033جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6850000000010717782041جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA1850000000010717782068جمعية األسنان بالمدينة البرامج

مصرف اإلنماء:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA0705000068206161711000جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA7705000068206161711001جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA5005000068206161711002جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA2305000068206161711003جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA9305000068206161711004جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA6605000068206161711005جمعية األسنان بالمدينة البرامج
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بنك البالد:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA6015000999129353480008جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA5415000999129353480019جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1015000999129353480035جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA3215000999129353480027جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6315000999129353480051جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA8515000999129353480043جمعية األسنان بالمدينة البرامج

البنك األهلي:
اسم الحسابرقم الحسابم
جمعية األسنان بالمدينة عام133700000513403
جمعية األسنان بالمدينة زكاة233700000513501
جمعية األسنان بالمدينة صدقه333700000513610
جمعية األسنان بالمدينة الوقف433700000513708
جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج533700000513904
جمعية األسنان بالمدينة البرامج633700000513806
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