جعرف على  01عادات خاطئة قد ثدمر أسنانك
وأهذ جبحث عن أسىان حمُلت في صحت حُدة ،اهدبه زبما جلع املحظىز وجدمس ما كصدث إصالحه.
ً
ووشسث صحُفت "دًلي مُل" هصائح هلال عن ظبِب أسىان للحفاػ على ألاسىان وججىب العاداث التي كد
جضس صحتها.
 .1الفسشاة إلالكتروهُت
إذا لم حسخخدم الفسشاة الكهسبائُت بالعسٍلت الصحُحت فإنها لن جكىن مفُدة ،وألافضل :المس ألاسىان
بأظساف الشعيراث وال جضغغ ،وخرها معك لعبِب ألاسىان واسأله بشأنها.
 .2معجىن الخبُِض
ٌسخعمل الكثيرون معاحين جبُِض ألاسىان ولكنها كد جأحي بىدُجت عكسُت زم جصبح ألاسىان داكىت أكثر
وحساست على املدي البعُد من الاسخخدام.
 .3شعف ألاسىان
ال جضع املاء بعد جىظُف ألاسىان بالفسشاة واملعجىن مباشسة ،ألهه ًرهب بالفلىزاًد وٍللل من فعالُت
املعجىن .إذا شعسث أهك بحاحت لشعف خازج فمك فعلُك بغسىل فم ال ًحخىي على كحىل ،بشسط أن
ال جأكل وال حشسب لىصف ساعت بعد حغسُل الفم وألاسىان.
 .4اسخخدام الفسشاة
ً
ً
ال جضغغ على ألاسىان كثيرا أزىاء جفسَشها .وابدأ من أماكن مخخلفت ألن املكان ألاخير دائما ًحصل على
اهخمام أكل في كل مسة بسبب امللل.
 .5غسىل الفم
إن اسخخدام غسىل الفم املحخىي على كحىل ًمكن أن ٌسبب السسظان .وأزبدذ الدزاساث أن
ً
الاسخخدام املفسط لثالر مساث ًىمُا ٌعسض الصحت للخعس.
 .6الخُىط
علُك اسخخدام الخُىط بسفم أزىاء جمسٍسها بين ألاسىان وإال فإهك سخدمس اللثت.
 .7الخىكُذ
ً
الخىكُذ مهم حدا .ال جىظف أسىاهك بالفسشاة بعد أكلك الععام املحخىي على ألاحماض ،والفىاكه
ً
مباشسة .اهخظس  33دكُلت أو اسخخدم غسىال فُه فلىزاًد إلشالت الحىامض.

 .8معجىن ألاسىان
ً ً
أضحى مفهىم معجىن ألاسىان "الشامل" شائعا حدا .لكىه كد ًكىن وزاء جفخذ ألاسىان وأمساض اللثت إذا
ً
ً
كان خالُا من الفلىزاًد ،الري زبذ علمُا أهه ًلاوم خساب ألاسىان.
 .9الفسشاة الخشىت
زبما ال جحخاج الفسشاة الخشىت إلى هصُحت لالبخعاد عنها ملا حسببه من جدمير لألسىان.
 .13مدة الخفسَش
أشازث إحدي إلاحصائُاث إلى أن  %43من الىاس ال ًمضىن  45زاهُت في جفسَش أسىانهم ،لكن هرا لِس
ً
كافُا .زبما ًحخاج جىظُف ألاسىان إلى دكُلخين على ألاكل.
املصدز :العسبُت
مدوهت حامعت الفالح  ...باملعسفت هصىع الفسق

