من فوائد تنظيف ألاسنان
حعلمىا مىر العفىلت اهمُت جىؽُف الاسىان .فاسخخدام الفسشاة واملعجىن لخىؽُف الاسىان ًىمُا ًللل
مً جساكم البكخيرًا في ظبلت املُىا ( ،)Enamelوٍمىع ؼهىز الثلىب وامساض اللثت وٍىفس لىا اسىان بُضاء
وابدسامت جمُلت .ولكً لِس هرا فلغ! فلد اجضح ان هىاك العدًد مً املصاًا الاخسي والغير مخىكعت
والتي جحدر بسبب جىؽُف الاسىان.
الوقاية من الامراض التنفسية:
للىهلت الاولى ال جىجد عالكت واضحت بين امساض الجهاش الخىفس ي وجىؽُف الاسىان ولكً بحسب ما جبدًه
بعض الدزاساث ،هىاك ازجباظا وزُلا ما بين الازىين .فمسض الاوسداد السئىي املصمً ( )COPDوالالتهاب
السئىي ًحدزان عىدما جخترق البكخيرًا الجهاش الخىفس ي السفلي ،اما امساض اللثت هي عدوي ٌسببها جساكم
البكخيرًا حىل السً .في ًىاًس  3122اهدشسث دزاست زبعذ بين امساض اللثت وامساض الجهاش الخىفس ي،
وجبين في الدزاست ان الاشخاص اللرًً ٌعاهىن مً التهاب اللثت جعىز لديهم التهاب في الجهاش الخىفس ي
بشكل ملحىػ جدا.
الحفاظ على حمل صحي وسليم:
خالل فترة الحمل ًيبغي الىؽس في الىؽام الغرائي ،ضغغ الدم ،الىشن ،مسخىي اليشاط واملصٍد مً الامىز
لً هخعسق اليها هىا .لكً صحت الفم واللثت ال حسدثنى اًضا مً هره اللائمت .اذ ان اليساء الحىامل جملً
الى جعىٍس والخعسض اللتهاباث اللثت البسُعت التي جدسم عادة بخىزم واحمساز في اللثت ،والاهخمام بدىؽُف
الاسىان ًمىع الخىزم البسُغ مً ان ًخعىز المساض في اللثت.
امساض اللثت هي اكثر مً تهُج او اهصعاج مؤكذ ،فهي كد حعد خعس مً املمكً ان ٌسبب اضساز جسدًت
عىد الام والعفل .ففي دزاست اجسٍذ على  561امساة وجد ان اليساء اللىاحي لديهً امساض في اللثت اكثر
عسضت للىالدة املبكسة ووالدة اظفال ذوي وشن مىخفض.

املساعدة على تخفيف الوزن:
بعد جىؽُف الاسىان كد ال حشعس بسغبت في جىاول كىب مً العصير العاشج .اذ ان زائحت الىعىاع املىعشت
التي ًضفيها جىؽُف الاسىان في الفم ،كد ججعلك ال جسغبين بدىاول اي ظعام او شساب بعد الخىؽُف .لرا
فخىؽُف الاسىان كبل الىىم ًمىعك مً جىاول الىجباث الخفُفت التي ال داعي لها خالل ساعاث املساء.
فعملُت جىؽُف الاسىان كد جبدو كاشازة زوجُيُت للجسم بان عملُت جىاول الععام كد اهتهذ .باالضافت الى
ان اللُام بالخىؽُف كد ًحسق بعض السعساث الحسازٍت ،فخىؽُف الاسىان مسجين في الُىم ملدة دكُلخين
في كل مسة ،كد جحسق ما ًلازب  40111سعسة حسازٍت في السىت ،اي اهىا هفلد جلسٍبا كُلىغسام في السىت
فلغ مً خالل جفسَش الاسىان.
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