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 پوسیدگی دندان 

پَسیسگی زًساى هی تَاًس یک اذطاض تطای عسم 

ضعایت تْساشت زّاى ٍ زًساى تاشس، ایي 

عفًَی قاتل اًتقال است پَسیسگی  یک عاهل 

هیکطٍب ّا فعالیت ذَز ضا زض سطح زًساى آغاظ 

هی کٌٌس ٍ کن کن تِ ساذتواى زًساى ًفَش 

 پیسا هی کٌٌس ٍ تِ آى آسیة هیطساًٌس.

 عوامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان

. هَاز قٌسی یا 2. تایس زًساى زض زّاى تاشس 1

اى ّط هازُ ای کِ تِ قٌس تثسیل هی شَز هاًٌس ً

 . ظهاى4. هیکطٍب 3

 

 

 

 

 

 

 

 

نپوسیدگی دندا  

 
  



 

  

زض صَضتی کِ ضیشِ ی زًساى زچاض آسیة زیسگی 

 شسُ تاشس هوکي است تِ عصة کشی ًیاظ تاشس.

زض صَضتیکِ آسیة ٍاضز شسُ تط زًساى تسیاض ظیاز 

تاشس ٍ زًساى قاتل تطهین ًثاشس زًساًپعشک ضٍش 

 کشیسى ضا اًتراب هی کٌس.

 

 

 

زاًشکسُ زًساًپعشکیکتاتراًِ   

98 تْوي  

   

 درمان پوسیدگی دندان

ضٍش زضهاى تا حس ظیازی تِ شست پَسیسگی ٍ هیعاى 

پیشطفت آى تستگی زاضز پعشک تعس اظ تطضسی زقیق 

هٌاسة تطیي زضهاى ضا اًتراب هی کٌس. زض صَضتی کِ 

پَسیسگی زًساى زض هطاحل اٍلیِ تاشس زًساًپعشک 

ظًس تا اظ پیشطفت  ضٍی آى هحلَل فلَضائس هی

 پَسیسگی جلَگیطی کٌس.

زض صَضتی کِ پَسیسگی زًساى تاعث اظ تیي ضفتي 

هیٌای زًساى شسُ تاشس زًساًپعشک اتتسا قسوت ًطم 

زًساى زض هحل پَسیسگی ضا اظ زًساى جسا هی کٌس ٍ 

سپس تا هَاز هرصَص حفطُ ایجاز شسُ ضا پط هی 

 کٌس.

 

 

 

 

 

 

 دندانپیشگیری از پوسیدگی 

اٍلیي قسم تطای پیشگیطی اظ پَسیسگی زًساى تغصیِ ی 

هٌاسة است. زٍهیي قسم تطای ایي هٌظَض ضعایت 

تْساشت زّاى ٍ زًساى ٍ استفازُ هطتة اظ هسَاک ٍ ًد 

زًساى هی تاشس. زًساى ّای آسیا زاضای شیاضّایی 

ّستٌس کِ تِ ضاحتی تا هسَاک ظزى تویع ًوی شًَس تِ 

غصایی ٍ هیکطٍب ّا تِ ضاحتی زض ایي ّویي زلیل هَاز 

ًقاط جای هیگیطًس، تطای جلَگیطی اظ پَسیسگی ایي 

ًقاط هی تَاى اظ هَاز شیاضپَش) فیشَضسیلٌت ( 

استفازُ کطز. ّوچٌیي هی تَاى تا هطاجع تِ 

زًساًپعشک تِ طَض هطتة، شستشَی زّاى، ًَشیسى 

آب تصفیِ شسُ، جلَگیطی اظ ذَضزى تٌقالت اظ 

 ًساى پیشگیطی ًوَز.پَسیسگی ز

 

 


