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اگر اصاًل دندان ندارید باز هم برای جلوگیری از          
 مشکالت  لثه ای بهداشت دهان را رعایت کنید.

با یک مسواک نرم و کمی خمیردندان، لثه ها و            
سطح روی زبان را بشویید و پس از آن، لثه ها را             

 با انگشت ماساژ دهید.

هر چه سریعتر برای گذاشتن دندان مصنوعی اقدام        
 کنید

 

 

 

 

خشکی دهان یکی از مشکالت طی است که مووجو             
شود جویدن و قورت دادن غذا سخت شود و مزه غذا  می

 را کمتر احساس کنیم.

 

 

 

         با افزایش سن به طور طبیعی ترشح آب دهوان کوم
 میشود

             مصرف داروهای مدر )زدیاد کننده ادرار( و داروهوای
 آرام بخش نیز دهان را خشک میکند.

                 گرفتگی بینی و نفس کشیدن با دهوان بوه خصوو
 هنگام خواب موج  خشکی دهان میشود

  های خشکی دهان است. کشیدن سیگار نیز یکی از علت 

 

 

  بیماری دهان و دندان در سنین باال

ابتال به بیماری های لثه باعث لق شدن دنودان هوا و از                 

دست رفتن آنها می شود. به همین دلیل است که اغولو               

سالمندان بدون دندان هستند و از دنودان مصونووعوی               

استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین دالیول از دسوت               

رفتن دندان ها در سالمندان، ابتال به بیومواری دیوابوت              

است. دیابت باعث می شود سیستم دفاعی بدن عملکرد          

ضعیفی در ناحیه لثه داشته باشد. به همین دلیل ایون             

افراد مبتال به دیابت بیشتر در معرض ابتال به بیومواری          

های لثه هستند. بیماری های پرودنتال اغلو  هویو              

عالئمی ندارند اما رفته رفته باعث افتادن دندان ها می 

 شوند.

سال است مراجعوه      55افرادی که سن آنها بیشتر از       

ساالنه به دندانپزشکی را نباید فراموش کنند. در این 

افراد مراجعه به دندانپزشکی هر شش ماه یوکوبوار            

الزامی است. به خصو  افرادی کوه دخوانویوات              

مصرف می کنند بیشتر در معرض ابتال به بیماری          

 های دهان و دندان هستند. 

 

 در موارد حتماً به دندانپزشک مراجعه کنیم:

اگر دندان مصنوعی شل است *  

 * اگر دندان مصنوعی به لثه فشار می آورد

 * اگر در هر قسمت از دهان زخم به وجود آمده است

 * اگر قسمتی از دندان مصنوعی شکسته است

 * اگر نمی توانید با دهان مصنوعی غذا بخورید

* اگر بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان 

 احساس می کنید لثه شما برجسته است

 بی دندانی:

 خشکی دهان:

 
 علت خشکی دهان چیست:



 

 

دندانهای مصنوعی نیز مانند دندانهای طبیعی نیازمونود مسوواک            

های مصنوعی تمیز نشود، ممکن       زدن و مراقبت هستند. اگر دندان      

 است باعث ایجاد عفونت های مختلف مانند، برفک دهوان شوود              

بعد از هر وعده غذایی دندان باید از دهان خارج و ابتدا با آب                 -۱

شسته شود سپس با مسواک و خمیردندان تمام سطوح، بخصو            

سطحی که در تماس با مخاط دهان است از خورده هوای موواد                

 غذایی باقی مانده تمیز شود.

روش مناس  دیگر برای تمیز کردن  دنودان اسوتوفواده از                    -۲

مسواک به همراه صابون غیر معطر و یا مایع ظرفشویوی اسوت ،                

توجه داشته باشید از پودرهای ساینده به هی  وجه برای تومویوز               

 کردن دست دندان استفاده نکنید.

بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از  دهان ،لثه ها و زبوان                  -۳

خود را با یک مسواک نرم بشویید سپس لثه ها را با انگشت ماساژ              

 دهید.

شبها دندان های مصنوعی را از  دهان خارج کرده و در یوک                 -۴

های مصنوعی در    ظرف آب یا آب نمک تمیز قرار دهید. اگر دندان        

هوا خشک شود یا در آب خیلی داغ قرارداده شود خراب خوواهود         

 شد.

در هنگام تمیز کردن دندان مصنوعی، ظرف آبی را کوه توا            -۵

نیمه پر است  زیر دست خود قرار دهید تا در صورتی که دندان           

مصنوعی از دستتان افتاد صدمه نبیند. در موقع شستن توصیه           

می شود که آن را بین انگشت شست و اشاره خود موحوکوم                

 بگیرید و مسواک بزنید.

با توصیه دندان پزشک می توان از قور  هوای پواک               -6

کننده برای برطرف کردن رنگ و جرم پروتز ،روزی یکبوار           

 استفاده کرد.

بسیاری از سالمندان عالوه بر دندان های طبیعی، تعدادی دنودان           

روکش شده دندان کاشته شده  و یا دندان مصنوعی ثابتی که بوه              

وسیله گیره به دندانهای کناری وصل شده باشد دارند.تمیز کردن           

و مسواک  نخ کشیدن   این دندانها نیز مانند دندان طبیعی است. اما          

زدن این دندانها باید با دقت و توجه بیشتری انجوام شوود زیورا                 

 احتمال گیر کردن خرده های غذا در بین دندان ها بیشتر است.

 

 
حداقل روزی دو بار مسواک بزنید بهتر از مسواک زدن بعد از         -۱

 خوردن غذا باشد.

بعد از مسواک زدن مسواک را با آب بشویید تا بقایای خمویور               -۲
 دنوودان بووه مووواد غووذایووی داخوول آن نوومووانوود.                         

هر چند وقت یکبار مسواک را عوض کنید مسواکی که موهای         -۳
آن خمیده یا نامنظم شده و یا رنگ آن تغییر کرده بواشود اصوال                 

 مناس  نیست.  

 پس از مسواک زدن لثه های خود را با انگشت ماساژ دهید. -۴

در صورت پوسیدگی دندان هر چه سریعتر برای درمان آن بوه          -5
 دندانپزشک مراجعه کنید.

حتی اگر هی  مشکلی ندارید سال یک بار برای معوایونوه بوه             -۶
 دندانپزشک مراجعه کنید.

روزی یکبار با استفاده از نخ دندان سطح بین دندانها را تومویوز                 -۷
کنید، نخ دندان را قبل از مسواک زدن استفاده کنویود در ایون                 

 صورت الی دندانها طی مسواک زدن بهتر شسته میشود. 

اصول صحیح مسواک زدن و کشیدن نخ دنودان را رعوایوت                 -۸
کنیدشیار بین دندان محل مناس  برای گیر کردن مواد غذایی و           
تشکیل جرم دندانی است  تمیز کردن این ناحیه از دنودانوهوا در             

 پیشگیری از بیماری های لثه بسیار موثر است.

 

 

 

ای از      بهداشت دهان و دندان در سالمندان سالمت دهان آییونوه          

سالمت کل و بخش جدایی ناپذیر از سالمت عمومی بدن اسوت             

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در دوره سالمندی یک عامل            

خطر مهم برای سالمت عمومی بدن است مراقبت از دندان ها و            

 رعایت بهداشت دهان اهمیت زیادی دارد زیرا 

ها ، در جویدن است. اگر بتوانیم غذا را    مهمترین کار دندان -۱

به خوبی بجویم از خوردن غذا بیشتر لذت خواهیم برد. اگر غذا 

خوب جویده شود هضم غذا راحت تر انوجوام موی شوود و                  

 مشووکووالت گوووارشووی کوومووتووری خووواهوویووم داشووت.            

همه دوست دارند که دندانهای سالم و دهوان خووشوبوو          -۲

داشته باشند. بوی بد دهان عالوه بر اینکه مووجو  دوری               

شود برای خودمان نیز آزار دهنده است هرچند          اطرافیان می 

بسیاری از بیماری ها مثل گلودرد، سینوزیت و بیماریوهوای     

تواند موج  بوی بد دهان شوند، اما یوکوی از               داخلی می 

دالیل بوی بد دهان باقی ماندن ذرات غذا در بین دنودان             

ها و رشد میکروب ها روی آن است. اولین اقودام بورای                

برطرف کردن بوی بد دهان پیشگیری از خرابی دندان ها          

 و عفونت های لثه است.

با رعایت بهداشت دهان و دندان، دچار عفونت هوای     -۳

لثه و دندان نمی شویم. این نوع عفونت ها را نباید کوم              

اهمیت دانست زیرا عفونت های لثه و دندان بوعود از              

دهان محدود نمی شود و ممکن است از طریق خوون       

به سایر قسمت های بدن مثل قل  برسود و بواعوث            

 آسی   آن ها  شوند.

در هر سنی با داشتن دندان طبیعی یا مصنوعی و یا           

 بدون دندان باید بهداشت دهان را رعایت کنیم 
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 بهداشت دهان و دندان در سالمندان

 چگونه باید از دندان های طبیعی مراقبت کرد؟؟

 مراقبت از دندان های مصنوعی:


