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 پوسیدگی دندان 

پوسیدگی دندان می تواند یک اخطار برای عدم 

رعایت بهداشت دهان و دندان باشد، این 

عفونی قابل انتقال است پوسیدگی  یک عامل 

میکروب ها فعالیت خود را در سطح دندان آغاز 

می کنند و کم کم به ساختمان دندان نفوذ پیدا 

 می کنند و به آن آسیب میرسانند.

 عوامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان
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نپوسیدگی دندا  

 
  



 

  

در صورتی که ریشه ی دندان دچار آسیب دیدگی 

 شده باشد ممکن است به عصب کشی نیاز باشد.

در صورتیکه آسیب وارد شده بر دندان بسیار زیاد باشد 

و دندان قابل ترمیم نباشد دندانپزشک روش کشیدن 

 را انتخاب می کند.

 

 

 

دانشکده دندانپزشکیکتابخانه   

98 بهمن  

   

 درمان پوسیدگی دندان

روش درمان تا حد زیادی به شدت پوسیدگی و میزان 

پیشرفت آن بستگی دارد پزشک بعد از بررسی دقیق 

مناسب ترین درمان را انتخاب می کند. در صورتی که 

پوسیدگی دندان در مراحل اولیه باشد دندانپزشک روی 

زند تا از پیشرفت پوسیدگی  آن محلول فلورائد می

 جلوگیری کند.

در صورتی که پوسیدگی دندان باعث از بین رفتن 

مینای دندان شده باشد دندانپزشک ابتدا قسمت نرم 

دندان در محل پوسیدگی را از دندان جدا می کند و 

 سپس با مواد مخصوص حفره ایجاد شده را پر می کند.

 

 

 

 

 

 

 دندانپیشگیری از پوسیدگی 

اولین قدم برای پیشگیری از پوسیدگی دندان تغذیه ی 

مناسب است. دومین قدم برای این منظور رعایت 

بهداشت دهان و دندان و استفاده مرتب از مسواک و نخ 

دندان می باشد. دندان های آسیا دارای شیارهایی 

هستند که به راحتی با مسواک زدن تمیز نمی شوند به 

غذایی و میکروب ها به راحتی در این همین دلیل مواد 

نقاط جای میگیرند، برای جلوگیری از پوسیدگی این 

نقاط می توان از مواد شیارپوش) فیشورسیلنت ( 

استفاده کرد. همچنین می توان با مراجع به دندانپزشک 

به طور مرتب، شستشوی دهان، نوشیدن آب تصفیه 

 ندانشده، جلوگیری از خوردن تنقالت از پوسیدگی د

 پیشگیری نمود.

 

 


