
كيیفيیة االحفاظظ على صحة االفم  
 

تنظيیف  لة لرعايیة االفم هھھھو ررووتيین بسيیط منأأفضل ووسيی
يیوميیا باستخداامم ٬، مرتيین تيینددقيیق بالفرشاةة لمدةةااألسنانن 

٬، ووتنظيیف ما بيین )Fluoride( معجونن أأسنانن بالفلورراايید
ططب  فحوصاتتاالجيیدةة٬، وو تناوولل االطعاممااألسنانن٬، ووعاددااتت 

منع ذذلك على  كلنتظمة. يیمكن أأنن يیساعد االمااألسنانن 
معظم مشاكل ااألسنانن.  

 
لزجة ررقيیقة من االبكتيیريیا ) هھھھو ططبقة Plaqueاالبالكك (
إإذذاا لم يیتم ووباستمراارر على االلثة ووااألسنانن٬، تكونن االتي ت

االلثة.تهھيیج وواالتهھابب إإززاالتهھ فإنهھ يیتسبب في   
 

االعظامم فإنن  عيیسرشكل إإذذاا لم يیتم عالجج أأمرااضض االلثة ب
تصبح وويیمكن أأنن ف قد تتعرضض للتلاالتي تدعم ااألسنانن 

ثر أأسبابب أأمرااضض االلثة أأكووتعد . االسليیمة مفككةااألسنانن 
االبالكك  تإإذذاا تركووفقداانن ااألسنانن لدىى االبالغيین. 

)Plaque (من كثرةة يیمكن أأنن تتصلب  ٬،على ااألسنانن
سنانن ااألططبيیب بوااسطة إإال إإززاالتهھ  يیمكن ذيي الاالجيیر٬، وواال

.يصحاال ااالختصاصي أأوو   
 

 االتهھابب االلثة ووأأأأمرااضض االلثة عاددةة ما تظهھر 
)gingivitis (توررمم االلثة االتي تنزفف في شكل ااحمراارر وو

شعر وويی. االفرشاةة أأوو االخيیطباستعمالل يیتم تنظيیفهھا عندما 
أأنن لثاتهھم تنزفف عندما يیالحظونن بالقلق كثيیر من االناسس 

من وو. وواالخيیط تنظيیف ااألسنانن بالفرشاةة وننجنبيیتووغالبا ما 
 بة هھھھذهه االحالةفعالل لمحارراالتنظيیف االاالمهھم أأنن تستمر في 

.االمرضيیة  
 

ااستخداامم أأفضل ااستثمارر في صحة االفم هھھھو فرشاةة وويیعد 
أأكثر هھا أأناالفرشاةة أأثبتت هھھھذهه فقد ألسنانن االكهھربائيیة. اا

فرشاةة ) مقاررنة بPlaque( فعاليیة في إإززاالة االبالكك
كما أأنن بعض ااألنوااعع مزووددةة بحساساتت ااألسنانن االيیدوويیة. 

بشكل قاسس  االفرشاةة تستخدمم اانك الللتأكيید على ضغط 
لغايیة.ل  

 
لديینا عدةة أأنوااعع من  )٬،Carisbrookeكارريیسبرووكك ( في

يیمكن لطبيیب ااألسنانن أأوو ااالختصاصي ووتلك االفرشاةة 
االمزيید من االمساعدةة يیقدمم لك االصحي االخاصص بك أأنن 

على كل حالل تناسبك٬، ووةة ااختيیارر ووااحدبشأنن وواالمعلوماتت 
و صغيیر لفرشاةة ااألسنانن االكهھربائيیة هھھھأأسس ااختيیارر رريیعد 

كثر فائدةة.ااأل  
 

في  هھتم شرحتنظيیف أأسنانك٬، بعضهھا هھھھناكك ططرقق مختلفة ل
سنانن أأوو ااألططبيیب يیقدمم لك . ووسوفف هھھھذهه االنشرةة

االمزيید من االنصائح حولل كيیفيیة ااالختصاصي االصحي 
من االمهھم أأنن تحضر فرشاةة ااألسنانن ووفعالل. االتنظيیف اال

لهھذاا ااالختصاصي االصحي ززيیاررةة عند االخاصة بك 
االغرضض.  

 
االطرقق للحصولل على أأقصى ااستفاددةة من بعض فيیما يیلي 

ررووتيین تنظيیف ااألسنانن بالفرشاةة:  

• لى ااألقل٬، تيین علمدةة ددقيیقنظف أأسنانك بالفرشاةة  
معجونن ااألسنانن باستخداامم  مرتيین في االيیومم

. )Fluoride( بالفلورراايید  
• قد تي وواالاالخلفيیة ألسنانن باإإيیالء ااهھھھتمامم خاصص  

.) أأكثرPlaqueتحتويي على بالكك (  
• ااستخدمم فرشاةة أأسنانن ذذااتت شعيیرااتت متوسطة.  

حتى لطيیف االتدليیك االفرشاةة مع نظف أأسنانك بال
االلثة أأوو ااألسنانن.ال تضر   

• تغيیيیر فرشاةة ااألسنانن  
أأشهھر.  3االخاصة بك كل 

االمتآكلة تزيیل شعيیرااتت اال
أأقل. )Plaque( بالكك  

• بالفرشاةة لسانك نظف  
على إإنعاشش لمساعدةة ل

أأنفاسك.  
• إإلى ااألمامم باستخداامم ن االخلف نظف بالفرشاةة م 

ة.لطيیفووحركة ووااسعة   
 
 

االيیدوويیة:كيیفيیة ااستخداامم االفرشاةة   
 

فرشاةة ااألسنانن االخاصة بك  تحملهھھھل 
بعض االنصائح: فيیما يیليبشكل صحيیح؟   

• فرشاةة ااألسنانن االخاصة اامسك ب 
خط من ددررجة  45زااوويیة ببك 
االلثة.  

• أأسنانن بالفرشاةة  3أأوو  2نظف  
فرشاةة حركك في كل مرةة. 

ألسنانن.ااحافة باتجاهه االلثة ااألسنانن من   
•  لتنظيیف عموددييبشكل فرشاةة ااألسنانن اامسك  

.ةخلف ااألسنانن االعليیا وواالسفلى ااألماميی  
• بطرفف سفل ألعلى ووأل االتدليیك االلطيیفااستخدمم  

فرشاةة ااألسنانن االخاصة بك.  



نظر في ااستخداامم فرشاةة ااألسنانن االصحة االفم٬، 
االكهھربائيیة.  

ئيیة بالكك ااألسنانن االكهھرباةة فرشاأأنوااعع معظم تزيیل 
)Plaqueكما يیحتويي فرشاةة ااألسنانن االيیدوويیة. ) مقاررنة ب

مايیة ااألسنانن على حتساعد مدمجة ميیزااتت على مبعضهھا 
ووااللثة.  

 
االكهھربائيیة:الستخداامم فرشاةة ااألسنانن   

• .سن إإلى آآخر فرشاةة ااألسنانن منووجهھ ررأأسس    
• مقابل كل ببساططة حركك ررأأسس فرشاةة ااألسنانن  

 لحركةبالسماحح مع االبضع ثواانن٬، سن 
االتنظيیف. توفيیرلاالميیكانيیكيیة للفرشاةة   

• على ططولل خط االلثة. بلطف ررأأسس فرشاةة ووجهھ   
• فمك .لااتبع االمنحنى االطبيیعي    
• نعش طولل لسانك لتبفرشاةة االررأأسس حركك  

أأنفاسك.  
 

:للفم نصائح سريیعة لصحة أأفضل  
• في ااستخداامم أأفضل ووسيیلة لرعايیة االفم تتمثل  

 لفلورراايیدباوومعجونن ااألسنانن فرشاةة 
)Fluoride( رتيین في االيیومم بانتظامم.م  

• في االفم يیمكن أأنن يیساعد أأيیضا ااستخداامم غسولل  
أأنفاسك.إإنعاشش وو )Plaque( االبالككمكافحة   

• في ااستخداامم فرشاةة ااألسنانن اانظر فم٬، اال صحةل 
ااألسنانن ةة فرشاأأنوااعع معظم تزيیل االكهھربائيیة. 

فرشاةة ) مقاررنة بPlaque(االكهھربائيیة بالكك 
االتقنيیة تأكد من ااستخداامم  ااألسنانن االيیدوويیة.

االمناسبة.  
• من ددررجة  45زااوويیة باامسك فرشاةة ااألسنانن  

.ط االلثةخ  
 

لمزيید من االنصائح حولل تنظيیف ااألسنانن بالفرشاةة 
فريیق ااألسنانن. إإلىوواالخيیط٬، تحدثث   

 
 
 

 


