
الغسوالت الفموية



الغسوالت الفموية

ي محاليل معدة للتطبيق الموضعي فعبارة عنهي•
اش الفمإنعلتعزيز الصحة الفموية، و الحفرة الفموية

مواد الروائح غير المستحبة، وقد تحتوي علىوإزالة
.دوائية لعالج اآلفات الفموية

نتجات تحتل المرتبة الثانية بعد المعاجين من بين م•
العناية بالفم

هي ذات دور هام في الحاالت التي يتعذر فيها •
التفريش



األهداف واالستعماالت
:في العيادة السنية: أوالا •

ث نسبة حدوإنقاصمن أجل : الجراحيبل العمل الغسل ق•
الجراحيللعمل التاليالتجرثم الدموي 

قفوباألمواجالتقليحجهاز الستعمالالسابقالغسل•
.إنقاص التجرثم:الصوتية

.اإلجراءاتلتسهيل: عند أخذ الطبعة•
الفم فيالفلموضع عمليةتسهيل: التصوير الشعاعي•

.وإنعاش الفملغسل: عالجيسنيبعد إجراء •

.لغسل وإنعاش الفم: بعد رفع الضماد اللثوي•



ا • :المريض في المنزل –ثانيا

.الجراحيللعمل التاليةالعناية.1•

األهداف واالستعماالت



األهداف واالستعماالت

:مرضية مثلحاالتأثناء وذلك :المعالجة .2•



قالع



فطور فموية



حاد تموتي تقرحيالتهاب لثة 



:وذلك للغاية التالية•

الفضالتإزالة •

.المصابةاللثة آالمتسكين•

.وااللتئامتساعد على الشفاء •



األهداف واالستعماالت

:  أهداف صحية.3•

ا الغسليكونعندما الطريةالفضالتإزالة  ا قويا .نشطا

ا  ا تمنح رائحة وإحساسا .الفمويةللحفرة منعشا

أسبابه لبخر الفم عندما تكونالمؤقتالكبح فيتساهم 

.فمويةموضعية



األهداف واالستعماالت

الغسوالتإن استعمال : من النخور الوقاية.4•

وفلور–الصوديومفلور) على الحاويةالفموية

.ى النخور علالسيطرةفيفعاليتهاأثبت قد(القصدير



محدودية الغسل إلىاإلشارةبد من ال: مالحظة•

خولالدي ال يستطيعأن الغسول الفموي حيث الفمو

سيطرة وبالتالي يقتصر دوره في الياللثوللميزاب

عل اللويحة فوق اللثوية 



:الفموية غسوالتأنواع ال

ا الغسوالت–أوالا • بل قمن ) الفموية المحضرة ذاتيا

:(المريض

كربوناتبيمحاليلأو الملحيةالمحاليلنعتبر أن يمكن•

باقيأكثر من معقولةعمليةمحاليلالصودا 

قيقوتحوالفعاليةالثمن ناحيةمن الغسوالت األخرى

ا ، الفمويةالنظافة  ه هذالطبيبيصفما وكثيرا

كون ممكن أن تألنهابعد المعالجة الغسوالت للمرضى 

.الجراحيللعمل التاليةالعنايةفيمفيدة



ر من أكبتركيزالملحيلمحلول عندما يكون ل: آلية عملها•
اليا خفيالموجود الفيزيولوجيالملحيالمحلول تركيز
عن ياالخالانجذاب السائل إلى خارج سنالحظفإننا الجسم
داخل )الضغطمن أجل موازنة الحلوليةالقوةطريق
هذا األمر يحدث نقص في الوذمة(وخارجها الخاليا

أن حيثالمريضتاريخمراجعة يجب إلى أنه نشيرهنا -•
على يحتويخال من الملح أو غذاءلديهالذي المريض

ى مرض)ال نعطيه غسوالت ملحيةمن الملحقليلة كميات
(حملي مثالا ، انسمام الضغط



ا • ا الغسوالت–ثانيا المباعة )الفموية المحضرة تجاريا

:(األسواقفي 

:  نوعينعلى وهي

دوائيةعالجيةفمويةغسوالت-•

صحيةفمويةغسوالت-•



:المشتركةالمكونات الرئيسية 

حيةالصبين األنواعمشتركة برئيسيةمكونات هناك•

:على حد سواء ، هذه المكونات والعالجية

التنظيفتسهل : السطحيةالفعاليةالمواد ذات -1

.األخرىالمكونات انحاللقابليةوتساعد على 

(وسأوكاليبت)ومشتقاتهاالعطرةالزيوت: المنكهات -2

.لحجم اناحيةمن األكبرالمئويةالنسبة يشكل: الماء -3



.نخرمحدثة للغيريةاصطناعمحليات: التحليةمواد -4

أو ةالفمويمن لون النسج تغيرالأن يجب: ملونات -5

.تصبغها



:من أجل اإليتيليالكحول يستعمل: الكحول -6

العطريةالزيوتانحاللقابليةزيادة•

السطحيالتوتر إقاللعلى يعمل•

ا يحدثألنه %10يجب أال تتجاوز نسبته  تخريشا

للنسج، وفي هذه النسبة ال يكون مضاد للجراثيم



:المكونات الفعالة-7•

تركيبيفتدخل التيأهم المواد الفعالة فيما يلي إلىنشير•
:الدوائيةالفمويةالغسوالت

الفلور•

الرباعيةاألمونيومركبات م•

الفينوليةمركبات ال•

يود، ماء أكسجيني: المؤكسدةمواد ال•

الكلورهيكسيدين•



الفلور

الفموي الغسولمنه أن نفهمإن ذكر كلمة فلور •

.يمضادة للنخر السنخاصيةله سيكون

ا المطبقةإن أكثر أنواع الفلور • لقصديرافلور :موضعيا

.الصوديومفلور –الحمضيفلور فوسفات –



الفلور

يففعالية أظهرت قد على الفلور الحاويةإن المضامض •
كالاألشمع باالشتراكالنخور، خاصة عند استعمالها إنقاص 
(نمعاجي–أقراص–مفلورة مياه)للمعالجة بالفلور األخرى

:أهم خصائص هذا العامل •

.صديرالقإلى معدن للجراثيمالمضادة الفعاليةأن تعزى يمكن•

تخزينفترة أقلهذه المادة لها •

لى عالتصبغالطعم وخطوط -:أما تأثيراتها الجانبية فهي •
األسنان



المركبات الفينولية

المنتج الوحيد الذي تمت دراسته من هذه الفئة هو•

تقة الليسترين وهو خليط من ثالثة زيوت عطرية مش

أوكاليبتول-المنتول-التيمول:  من الفينول

مضاف إليها مادة ميتيل سياليسيالت•



جرثوميةالالخليةل جدار يتعزى إلى تبد: آلية تأثيرها •

اءوالقضعلى الجرثوم السيطرةيسهلمما يخربه)

(عليه

غتصب–طعم مر –حرقةحس : تأثيرات الجانبية •

أسنان محتمل 

المركبات الفينولية





المواد المؤكسدة
:األوكسجينيالماء •

ألنهالجراثيممن للعديدأنه سام جيدبشكل معروفعامل مطهر •
قويةمؤكسدةبخواص يتمتع

تقاتالمشمن وغيرهاألكسجينيأن الماء فعاليتهفيالعامل المهم •
لد أن تويمكنها) األكسيد شاردة فوق : مثللألكسجيناإلرجاعية

.  السميةشديدةالهيدروكسيلجذور 

:الفعالة هتأثيرات•

خليةالجدار فيأكسدة الشحوم طريقعن الخلويةاألغشيةتخريب-1

.  الجرثوميةتمزق الكرومزومات -2

دريلالسلفاهيأكسدة زمرة طريقعن الجرثوميةاألنزيماتتثبيط-3



:األوكسجينيالماء 

:تأثيرات الجانبية•

ا بسباللثة واتخاذها تلين-1• ا اسفنجيا ب الطبيعة قواما
الحامضية له

الذوقيةالحليماتبسبب أكسدةتشكل اللسان المشعر -2•

.سطوح الجذور المكشوفة حساسيةفرط -3•

نه السنية ألمن السطوح المعدنيةاألمالحانخساف-4•
لسهولة يؤديحمض عند إضافة الماء مما يتشكل

.وانسحالها السنيةتآكل السطوح 



اليود

ختلفة مسواغاتفياستعمل فقد، للجراثيمقاتلله فعل •
.المخاطيةواألغشيةالجلد لتطهير

كما - G+ , Gللجراثيمكقاتلتأثيرهبسبب استثنائياليود•
أثيراتيبدي تكما والفيروساتللفطوركقاتليؤثرأنه

.لألبواغقاتلة

– Iodine: مثل لليودالعضويةالمشتقاتإن •
Povidone بيةالجانمن المشاكل العديدعلى تغلبتقد

اسيةحسوإثارة تخريشبشكل واضح لليود فقد أنقصت 
المخاطيةواألغشيةالجلد 



الكلورهيكسيدين
: آلية تأثيره •

بةالقشيرة المكتستشكل فينقصإحداث طريقعن -•

.إلى سطح السنالجراثيمالتصاقوتثبيط-•
.الجرثوميةالخليةجدار تبدلوإلى -•

منتجات البينمن أكثر فعاليةدينسيالكلورهيكأنيبدو •
:من حيثالواردة 

فيانخفاضإلى : األمدقصيرةاشارت الدراسات •
ا %62حواليبلغتاللثوي وااللتهاباللويحة وسطيا

.طويلةتخزينتتمتع بمدة •





تخفض قداألسنانمكونات المعجون إن: مالحظة•

ل على فإننا للحصولذلك. دينسيالكلورهيكفعالية

مع كغسولعدم استعماله األعظمي يجبالتأثير

حتى أومستقلاستعماله بشكل يجبإنما التفريش

ه بعد إذا أردنا استعمالمائيةمضمضة يسبقهأن يجب

.التفريش



الكلورهيكسيدين

:لتأثيرات الجانبية ا•

.األسنانتصبغ-1•

.الصغاراألطفالردود عند توسف-2•

وزيادة %0.2تركيزتبدل الطعم عند استعمال -3•

الترسبات المتكلسةفي 

.النكفيةالغدةفيعرضيانتباج -4•



والفمويةالعنايةمراقبة

وسائط الكشف عن اللويحة



مراقبة العناية الفموية

أكد تعني هذه المرحلة متابعة العمل مع المريض للت•

ي من إتقانه تقنيات العناية الفموية ومساعدته ف

حة، اكتشاف نقاط الضعف في السيطرة على اللوي

.ةوتالفي ذلك للتأكد من السيطرة الكاملة للويح

من المفيد في هذه المرحلة االستعانة بأحد المواد •

الكاشفة للويحة



:وسائط الكشف عن اللويحة

ويحة، تستخدم وسائل الكشف لتعريف المريض بالل•

وسائطالهذهتعتمد، وتفيد كأداة مثقفة ومحرضة فعالة

جيبنفسوأأزرقأوأحمربلوناللويحةتلوينعلى

حة الوسائط يجب أن تكون مرافقة لتعليمات الصهذه •
ية ذوي الصحة الفمواألطفال عندسيما الفموية وال 

السيئة





:وسائط الكشف عن اللويحة

لويحةالكثير من المشعرات الفموية يتطلب تلوين ال•

:توجد بعدة أشكال•

حبوب يقوم المريض بمضغها•

رشاة محلول يقوم طبيب األسنان بتطبيقه بوساطة ف•
صغيرة

لالستخدام المنزلي ينصح باستخدام الحبوب •

ل ألنه في حين يفضل طبيب األسنان استخدام المحلو•
أسرع وأبسط



:وسائط الكشف عن اللويحة

شاءوالغاللسانساعاتعدةتلوناللويحةكواشفكل•
إلىضالمريتنبيهعلينايجبلذلكوالشفاهالمخاطي
فياستخدامهاحالوفي،النومقبلاستعمالهاضرورة

علىموافقكاناذاالمريضسؤاليجبالعيادة
.التصبغاتهذهحدوث

بالفازلينالشفاهدهنيجبكلعلى•

تألقلىعتعتمدالتيالكواشفاستعماليمكنوكبديل•
اللويحة





اريتروزين

األمريكيةوالدواءالغذاءمنظمةقبلمنبهمسموح•
شديدةرقابةتطبقالتيالمنظماتمنبأنهاالمعروف

وموادواألدويةالغذائيةالموادفيباستخدامهيسمح•

التجميل

فيواسعبشكلتستعملالتيالكاشفةالحبوبفيوطبعا•
بلعللمريضيمكنعليهبناءالفمويةالصحةمراقبةمجال

حاليوفاليودتحتويأنهاالوحيدةالمشكلةولكنالحبوب

استخدامهايمكنالاليودعلىحساسيةوجود



يةالبنفسجوالبلوراتالقاعديفوكسين

فيلتنحأنهاإالالماءفياالنحاللقليلةالمادتينكال•

جيدبشكلالكحول

تسببالإمكانيةبسببالمادتينهاتيناستخدامتراجع•

السرطاناتحدوثفي



مواد ملونة متألقة

هي مواد ملونة تتألق عند التعرض للضوء األزرق•

وهي عكس كل الملونات ال يمكن رؤيتها بالضوء 

العادي


