
 

 

 

 
 

 

 

 شیرین غذاهای سایر و شیرینیجات کیک، مصرف بیسکوئیت، کردن محدود شیرین، غذاهای مصرف میزان کاهش .1

 احتیاط  مغزها مصرف در دارند مصنوعی دندان که کسانی.ماست و میوه ها، مغزها مثل مغذی های وعده میان از مختلفی انواع مصرف .2

 کنند. 

 و عمومی بهداشت از حمایت باعث تا کنید مصرف را )گوشت، غالت لبنیات، ها، میوه سبزیجات،(غذایی گروههای تمام .3

 .گردد دهان بهداشت

 .کند کمک میشود دندان پوسیدگی باعث که کاهش اسید به تا کنید استفاده پنیر یا شیر حاوی غذاهای از .4

 .هویج و سیب مثل کنید استفاده ترد و تازه غذایی مواد از .5
 

 (.بنوشید آب داروها مصرف از عد)ب.بنوشید آب روزانه .1

 .دارید نگه مرطوم را دهان آب، گهگاه مصرف با .2

  .کنید پرهیز میوه یا چای با شکر و قند مصرف از .3

 .کنید محدود را دار کافئین های مصرف نوشیدنی .4

 .کنید محدود را )میوه صنعتی آب مثل(شیرین و اسیدی های نوشیدنی مصرف .5
 

 و لثه دندانها، کننده تخریب مواد سایر و اسید ،الک دندانیپدر  موجود های باکتری که شود می باعث دهان ضعیف بهداشت .1

  .کنند تولید را اطراف استخوانهای

  .شود می دهانی بیماریهای از پیشگیری باعث های دندانی پالک روزانه کردن خارج .2

 زبان، لثه ها، از دندانی هایک الپ فیزیکی کردن روش خارج صرفه ترین با و موثرترین فلوراید حاوی خمیردندان با زدن مسواک .3

  دندانها

  .است مصنوعی دندانهای یا

 .شود می دندان مینای کردن تقویت و مجدد کردن مینرالیزه طریق از دندانهای طبیعی از حفاظت باعث فلوراید .4

 بزنید، مسواک  شب و صبح .1

 .کنید زبان استفاده و لثه ها روی بر نرم مسواک  از .2

 .کنید استفاده فلوراید حاوی خمیردندان از نخود یک اندازه به .3

   اجازه عمل این  .نشوئید مسواک زدن از بعد را امکان دهانتان صورت در ولی کنید خارج دهان از را خمیردندان بقیه .4

 .شود وارد ها دندان به موثر طور به فلوراید که دهد می

 .بخورید غذا خوب  

 .بنوشید خوب 

 .کنید تمیز را دندانها خوب 

 .دهید انجام فعالیت خوب 

 .بمانید باقی خوب 
 



  شد ریخته هم به مسواک پره های هرگاه .1

  یکبار ماه سه هر .2

 برفک مثل حاد عفونت یک از بعد .3

 .کنید استفاده دندانها بین از غذا های مانده قی با خروج جهت دندانها بین احتیاط با زدن مسواک  و دندان نخ از .4

 
 

 .شود عفونتهای قارچی می خطر ایجاد باعث مصنوعی دندان از استفاده

  :مرتبط هستند زیر موارد با قارچی های عفونت

 دندان رزین تخریب مصنوعی، دندان روی مصنوعی، پالکهای دندان کردن تمیز بد خواب، هنگام مصنوعی دندان از استفاده

 .دیابت مانند موجود قبل از فاکتورهای غذایی، مصنوعی،رژیم

 زیر خوبی به سپس و شود برداشته سطوح تمام از ها تاپالک کنید تمیز مایع صابون ک و مسوا با را مصنوعی دندان روزانه  

 .آب بشویید

 .شود مصنوعی دندان سطح به آسیب رسیدن باعث تواند می چون نکنید استفاده دندان خمیر از 

 باعث مصنوعی دندان افتادن صورت در تا دهید قرار آب کاسه ای از دستتان زیر در و دارید نگه قت د با را مصنوعی دندان 

 .نشود آن شکستن

  .خارج شود  دهان از پالکها تا کنید تمیز مسواک  با را زبان و لثه ها 

 .شود می لثه بافت استراحت باعث کار این .دهید قرار سرد آب در و کنید خارج دهان از را مصنوعی دندان شب طول در 

 .کند می دهان رطوبت حفظ به بزاق،کمک سالم جریان و زبان و گونه تالعض تقویت جهت ورزش

 الف( )شکل  .کنند ورزش صورت تالعض تا .دهید تکان اطراف به را دهان و بکشید گونه ها داخل به را هوا

 ورزش کنند. )شکل ب ( زبان عضات تا دهید حرکت گونه ها اطراف در را زبان

 

 



 

 
 

 ج( شکل .شود ) بزاق جریان بهبود  باعث تا دهید ماساژ چرخشی حرکات با را صورت اطراف

  .شوید لب و صورت حرکات با » اوووو « و » اییییی « عضات ورزش باعث لبها،

 .می شود تنفسی هوای شدن تازه باعث زبان و دهان شستن

 

 .دارید مصنوعی دندان صورتیکه در حتی کنید مراجعه دندانپزشک به مرتب طور به

 .کنید محافظت مناسب پوشش و کاله و آفتابی آفتاب ، عینک ضد کرم از استفاده با خورشید نور مقابل در بدن از

 .کنید استفاده کننده شیرین مواد قد فا داروهای از امکان صورت در

 .انجام دهید خوردن زمین خطر کاهش جهت تعادلی ورزشهای

  .نجوید تنباکو یا نکشید سیگار نکنید، مصرف الکل

      توسط افراد سنین این در دهان بهداشتی های مراقبت به نیاز کاهش تصور سالمندی، در دهان بهداشت حفظ در اصلی مشکل

 .دارند نگه زیبا و سالم را خود اصلی دندانهای که شود نهادینه جامعه افراد بین در موضوع این باید .باشد یم المندس

 

 :منابع

1- Alzheimer’s Australia. Dementia language guidelines. Available at 

https://fightdementia.org.au/sites/ default/files/full-language-guidelines.pdf (Viewed 12 

December 2014). 
 


