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 Iطرق وتقنيات العناية بالصحة الفموية 

 instruction Oral hygiene 
  

  مقدمة: مقدمة: . . 11  ..22

الجرثومية   اللويحة  السيطرة على  الجرثومية  تعني  اللويحة  السيطرة على  الهادفة      ppllaaqquuee  ccoonnttrroollتعني  التدابير  الهادفة  مجموعة  التدابير  اللويحة فوق  اللويحة فوق      زالةزالةإإلى  لى  إإمجموعة 

  ..سطوح االسنان واللثة املجاورة، وبالتالي التأثير على تشكل القلح وكبح االلتهاب اللثوي في مراحله املبكرةسطوح االسنان واللثة املجاورة، وبالتالي التأثير على تشكل القلح وكبح االلتهاب اللثوي في مراحله املبكرة

    العناية املهنية من قبل الطبيب العناية املهنية من قبل الطبيب من قبل املريض، و من قبل املريض، و     العناية الفموية املنزليةالعناية الفموية املنزليةتتكون السيطرة على اللويحة من  تتكون السيطرة على اللويحة من                

في  القلح واللويحة  البيت، ونقصد  في  إزالته لوحده  املريض من  يتمكن  ما ال  الدورية إلزالة  الزيارات  في عبر  القلح واللويحة  البيت، ونقصد  في  إزالته لوحده  املريض من  يتمكن  ما ال  الدورية إلزالة  الزيارات  عبر 

  املسافات بين السنية واللويحة تحت اللثوية. املسافات بين السنية واللويحة تحت اللثوية. 

  . . عملية وقائية وعالجيةعملية وقائية وعالجيةالسيطرة على اللويحة السيطرة على اللويحة               

  

طرق ضبط أمراض اللويحة الجرثومية السنية:  طرق ضبط أمراض اللويحة الجرثومية السنية:  . . 22. . 22   

فرشاة األسنان، فرشاة األسنان،   --و آلي(: و آلي(: . ميكانيكي )يدوي أ. ميكانيكي )يدوي أ11   

الخيط السني، الخيط السني،   - -                                                                      

استعمال الفلورايد إلحباط االنحالل املعدني وإعادة التمعدن، استعمال الفلورايد إلحباط االنحالل املعدني وإعادة التمعدن،   - - . كيميائي: . كيميائي: 22   

استعمال العوامل املضادة للبكتريا )الغسوالت الفموية(.استعمال العوامل املضادة للبكتريا )الغسوالت الفموية(.    --                               

. إتباع نظام غذائي صحيح. . إتباع نظام غذائي صحيح. 33   

استعمال املادة السادة. استعمال املادة السادة. . . 44   

. تعزيز ثقافة الصحة الفموية.. تعزيز ثقافة الصحة الفموية.55   

. إقامة مراكز صحية سنية تقدم فيها خدمات تشخيصية، وقائية وترميمية. . إقامة مراكز صحية سنية تقدم فيها خدمات تشخيصية، وقائية وترميمية. 66   

  

: : وسائل معرفة القابلية للنخر عند املريضوسائل معرفة القابلية للنخر عند املريض. . 11. . 22. . 22   

  mmuuttaannssتوجد وسائل مخبرية تعطي عدد البكتريا املوجودة في اللعاب، فإذا كان تعداد )توجد وسائل مخبرية تعطي عدد البكتريا املوجودة في اللعاب، فإذا كان تعداد )    --

ssttrreeppttooccooccccii.نستنتج القابلية العالية لإلصابة بالنخر السني عند املريض والعكس صحيح ،
ً
، نستنتج القابلية العالية لإلصابة بالنخر السني عند املريض والعكس صحيح.( عاليا
ً
  ( عاليا

  تحليل النظام الغذائي )كمية السكريات املتناولة وتكرار تناولها(.تحليل النظام الغذائي )كمية السكريات املتناولة وتكرار تناولها(.  --
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الى مجموعة التدابير التي يقوم بها الطبيب ليمكن املريض من  الى مجموعة التدابير التي يقوم بها الطبيب ليمكن املريض من    " توعية املريض "" توعية املريض "ويشير مصطلح ويشير مصطلح   

  ..السيطرة على اللويحة الجرثومية، أي اتقان ما يجب عليه ان يقوم به منزلياالسيطرة على اللويحة الجرثومية، أي اتقان ما يجب عليه ان يقوم به منزليا

    

اقبةثالث مراحلثالث مراحلتقسم التوعية الى تقسم التوعية الى   . . 33  ..22 اقبة: تحريض وتعليم ومر   .  .  : تحريض وتعليم ومر

  

  MMoottiivvaattiioonn  املرحلة األولى: التحريضاملرحلة األولى: التحريض. . 11. . 33. . 22

ع ع يقتن يقتن لى إقناع املريض بأهمية العناية الفموية املنزلية وضرورتها، ومن الهام ان لى إقناع املريض بأهمية العناية الفموية املنزلية وضرورتها، ومن الهام ان إإ  تهدف هذه املرحلةتهدف هذه املرحلة

  سنانه.سنانه.أأاملريض بأهمية العناية الفموية قبل تعليمه كيف ينظف املريض بأهمية العناية الفموية قبل تعليمه كيف ينظف 

    

بعوامل عديدة: العمر، املستوى الثقافي، خطورة وشدة  بعوامل عديدة: العمر، املستوى الثقافي، خطورة وشدة    تتعلق كمية املعلومات املقدمة للمريضتتعلق كمية املعلومات املقدمة للمريض  

  الخبرات السابقة للمريض في مجال العناية الفموية.الخبرات السابقة للمريض في مجال العناية الفموية.  صابة، الحالة الصحية العامة،صابة، الحالة الصحية العامة،إل إل اا

 

      ((DDeemmoonnssttrraattiioonnأو العرض  أو العرض  ))  EEdduuccaattiioonnاملرحلة الثانية: تعليم املرحلة الثانية: تعليم . . 22. . 33. . 22

  

    بأسنانه ومختلف املسائل املتعلقة بإتقانبأسنانه ومختلف املسائل املتعلقة بإتقانيقوم الطبيب في هذه املرحلة بتعليم املريض كيف يعتني يقوم الطبيب في هذه املرحلة بتعليم املريض كيف يعتني 

)خيوط  )خيوط    بين السنية بين السنية سنان أو بوسائل العناية الفموية سنان أو بوسائل العناية الفموية سنان، سواء بفرشاة األ سنان، سواء بفرشاة األ تنظيف األ تنظيف األ   تقنياتتقنيات

  ..واالجابة على جميع أسئلة املريض في هذا املجالواالجابة على جميع أسئلة املريض في هذا املجال    ،،سنية، ...(سنية، ...(

    

سنستعرض فيما يلي أهم القضايا  سنستعرض فيما يلي أهم القضايا    ،،يضاح املتاحة يضاح املتاحة ستعانة في هذه املرحلة بوسائل اإل ستعانة في هذه املرحلة بوسائل اإل إل إل من الهام امن الهام ا

  .  .  طلوب إيصالها الى املريضطلوب إيصالها الى املريضاملامل

  

      ::. فرشاة األسنان. فرشاة األسنان11. . 22. . 33.  .  22                        

  الوسيلة األساسية للسيطرة على اللويحة السنية تعتمد على رؤوس األشعار في حك اللويحة وإزالتها. الوسيلة األساسية للسيطرة على اللويحة السنية تعتمد على رؤوس األشعار في حك اللويحة وإزالتها.                       

  

        األفضل؟األفضل؟ماهي الفرشاة ماهي الفرشاة يسأل املريض باستمرار:  يسأل املريض باستمرار:                        
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  :  :  bbrriissttlleess  ddeessiiggnnتصميم األشعار تصميم األشعار . . 1 1 . . 11. . 22. . 33. . 22    

    

  . . ccuutt--eennddأذى أقل من النهايات الحادة   أذى أقل من النهايات الحادة     eenndd  rroouunnddeedd  bbrriissttlleessتسبب نهايات األشعار املدورة تسبب نهايات األشعار املدورة   

  

  : : املسألة الهامة هي القوة املطبقة أثناء التفريشاملسألة الهامة هي القوة املطبقة أثناء التفريش

غ(، فالقوى الشديدة راضة للثة ومحرضة على غ(، فالقوى الشديدة راضة للثة ومحرضة على   200200نيوتن )حوالي نيوتن )حوالي   22تتجاوز  تتجاوز    يجب أن تكون معتدلة اليجب أن تكون معتدلة ال

  االنحسار اللثوي وساحلة لألسنان.االنحسار اللثوي وساحلة لألسنان.

  سنانه؟سنانه؟أأمتى يستبدل املريض فرشاة  متى يستبدل املريض فرشاة  

 سنان عندما تنحني أشعارها، وذلك سنان عندما تنحني أشعارها، وذلك أل أل نبه املريض الى ضرورة استبدال فرشاة ا نبه املريض الى ضرورة استبدال فرشاة ا نن
ً
 حفاظا
ً
على فعاليتها،  على فعاليتها،    حفاظا

  ، كما تضعف إمكانيتها على دخول املسافات بين السني.  ، كما تضعف إمكانيتها على دخول املسافات بين السني.  فجسم الشعرة ال ينظففجسم الشعرة ال ينظف

، مما يستدعي ، مما يستدعي االستعمالاالستعمالتصّنع العديد من الشركات فراش ي بخط ملون، يزول اللون بعد فترة من  تصّنع العديد من الشركات فراش ي بخط ملون، يزول اللون بعد فترة من  

  تبديل الفرشاة.  تبديل الفرشاة.  

  

  ppoowweerreedd  ttooootthhbbrruusshhالفرشاة اآللية الفرشاة اآللية 

 أفضل إلى  فعاليتها فعاليتها معظمها اآلن بحركة دورانية أو اهتزازية، معظمها اآلن بحركة دورانية أو اهتزازية،   سنان آلية،سنان آلية،أأسواق فراش ي سواق فراش ي أل أل توجد في اتوجد في ا  
ً
 أفضل إلى  عموما
ً
عموما

  .   .   mmaannuuaall  ttooootthhbbrruusshh  فراش ي اليدويةفراش ي اليدويةمن المن ال    حد ماحد ما

ودراسات عديدة حديثة تشير إلى أفضلية الفرشاة اآللية في إزالة اللويحة والسيطرة على االلتهاب ودراسات عديدة حديثة تشير إلى أفضلية الفرشاة اآللية في إزالة اللويحة والسيطرة على االلتهاب   

      اللثوي خاصة في املسافات بين السنية.  اللثوي خاصة في املسافات بين السنية.  

    ::تستطب خاصة عندتستطب خاصة عندالناس استعمالها، ولكنها الناس استعمالها، ولكنها     لذلك يمكن لجميعلذلك يمكن لجميع  

  .   .   ألي سبب كانألي سبب كان  بمهارات يدوية ضعيفةبمهارات يدوية ضعيفةأشخاص أشخاص       --          

  .  .  جسديا أو عقلياجسديا أو عقليا  املعاقيناملعاقين      --          

  .  .  االطفالاالطفالوكذلك عند  وكذلك عند    --          

  . . بأجهزة تقويميةبأجهزة تقويميةواملرض ى واملرض ى   --          

  أيهما أفضل الفرشاة اليدوية أم اآللية؟أيهما أفضل الفرشاة اليدوية أم اآللية؟

  لألسباب التالية: لألسباب التالية:     الية الفرشاة اآلليةالية الفرشاة اآلليةأفضلية وفعأفضلية وفعأشارت العديد من الدراسات إلى  أشارت العديد من الدراسات إلى  

  أدت إلى تحسين الصحة الفموية بفترة زمنية أقصر.  أدت إلى تحسين الصحة الفموية بفترة زمنية أقصر.    ••

  أكثر فعالية في إزالة اللويحة السنية مع غياب التعليمات ولشرح حول كيفية تفريش األسنان.  أكثر فعالية في إزالة اللويحة السنية مع غياب التعليمات ولشرح حول كيفية تفريش األسنان.    ••

  أكثر فعالية في إزالة اللويحة في املسافات بين السنية، واملنطقة تحت اللثوية. أكثر فعالية في إزالة اللويحة في املسافات بين السنية، واملنطقة تحت اللثوية.   ••

  . . ssttaaiinnssأكثر فعالية في إزالة التصبغات  أكثر فعالية في إزالة التصبغات    ••

  أسرع، فهي تؤدي نفس العمل في فترة زمنية أقل. أسرع، فهي تؤدي نفس العمل في فترة زمنية أقل.   ••

  ظم األفراد ارتياحا أكبر في التعامل مع الفرشاة اآللية.  ظم األفراد ارتياحا أكبر في التعامل مع الفرشاة اآللية.  أبدى معأبدى مع  ••

  القوة املطبقة هي أكبر مع الفرشاة اليدوية.  القوة املطبقة هي أكبر مع الفرشاة اليدوية.    ••
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: : سنانسنانأل أل طرق تفريش اطرق تفريش ا   

        

  سنان،  سنان،  أل أل طرق عديدة لتفريش اطرق عديدة لتفريش ا  توجدتوجد  

” ال يعتمد تحسين الصحة الفموية على تطوير طريقة تفريش أسنان أفضل، ” ال يعتمد تحسين الصحة الفموية على تطوير طريقة تفريش أسنان أفضل، ffrraannddsseenn  18961896كتب  كتب    ••

  يعتمد على أداء الشخص واهتمامه ومثابرته باستخدام أي طريقة تفريش مقبولة” يعتمد على أداء الشخص واهتمامه ومثابرته باستخدام أي طريقة تفريش مقبولة” بقدر ما بقدر ما 

  

  ::BBaassss  mmeetthhooddطريقة باس طريقة باس         

  

، حيث  ، حيث  هي طريقة فعالة، واسعة االنتشار، تساعد جزئيا على إزالة اللويحة من املنطقة تحت اللثويةهي طريقة فعالة، واسعة االنتشار، تساعد جزئيا على إزالة اللويحة من املنطقة تحت اللثوية  ••

  ملم تحت اللثة.  ملم تحت اللثة.    0،20،2يمكن أن تصل فعالية التنظيف في هذه الطريقة إلى عمق يمكن أن تصل فعالية التنظيف في هذه الطريقة إلى عمق 

   لكن ال ينصح بها في حالة تراجع لثوي معمم، ألنها محرضةلكن ال ينصح بها في حالة تراجع لثوي معمم، ألنها محرضة  ••
ً
 قليال
ً
  . . ((OO`̀LLeeaarryy  11998800))  نحسار نحسار ال ال على اعلى ا    قليال

طباقية بطريقة مماثلة لطرائق التفريش االخرى بضغط االشعار بقوة على السطوح  طباقية بطريقة مماثلة لطرائق التفريش االخرى بضغط االشعار بقوة على السطوح  إل إل السطوح االسطوح ا  تنظفتنظف  ••

  مام الى الخلف.       مام الى الخلف.       فقية من األ فقية من األ أأالطاحنة والتفريش بحركات قصيرة الطاحنة والتفريش بحركات قصيرة 

  

مع املحور الطولي لألسنان باالتجاه الذروي، وادخل  مع املحور الطولي لألسنان باالتجاه الذروي، وادخل    4545شعار بمالمسة حافة اللثة وبزاوية شعار بمالمسة حافة اللثة وبزاوية ضع األ ضع األ   ••

  نهايات االشعار في امليازيب اللثوية وفوق اللثة الحرة  نهايات االشعار في امليازيب اللثوية وفوق اللثة الحرة  

مام الى الخلف بدون تحرير نهاية مام الى الخلف بدون تحرير نهاية أل أل الفرشاة حركة اهتزازية صغيرة من االفرشاة حركة اهتزازية صغيرة من ا    وحركوحركطبق ضغطا خفيفا  طبق ضغطا خفيفا    ••

  شعار من مكانها. شعار من مكانها. أل أل اا

  طباق. طباق. إل إل انتقل من منطقة الى أخرى وحافظ باستمرار على وضع الفرشاة املوازي ملستوى اانتقل من منطقة الى أخرى وحافظ باستمرار على وضع الفرشاة املوازي ملستوى ا  ••

  

  mmooddiiffiieedd  BBaassss  mmeetthhooddطريقة باس املعدلة طريقة باس املعدلة   ••

  يتلو الحركات السابقة اإلهتزازية حركة باتجاه السطح الطاحن  يتلو الحركات السابقة اإلهتزازية حركة باتجاه السطح الطاحن    ••

  

        ssttiillllmmaann  mmeetthhoodd::: : طريقة ستيلمانطريقة ستيلمان        

  

بالنسبة للمحور الطولي للسن بحيث يكون نصفها فوق  بالنسبة للمحور الطولي للسن بحيث يكون نصفها فوق    4545الذروي بزاويةالذروي بزاويةتوضع الفرشاة مائلة باالتجاه توضع الفرشاة مائلة باالتجاه   ••

اللثة ونصفها فوق سطوح االسنان، نحرك الفرشاة بحركة اهتزازية خفيفة من الخلف الى االمام وفي  اللثة ونصفها فوق سطوح االسنان، نحرك الفرشاة بحركة اهتزازية خفيفة من الخلف الى االمام وفي  

الوقت نفسه يتم تحريك الفرشاة باالتجاه التاجي، اذن تجمع طريقة ستيلمان بين الحركات االهتزازية  الوقت نفسه يتم تحريك الفرشاة باالتجاه التاجي، اذن تجمع طريقة ستيلمان بين الحركات االهتزازية  

لى لى إإضافة  ضافة  شعار باإل شعار باإل شعار الفرشاة. انها طريقة صعبة التعلم، تستخدم فيها جوانب األ شعار الفرشاة. انها طريقة صعبة التعلم، تستخدم فيها جوانب األ والعمودية أل والعمودية أل 

  نهاياتها، ال تهدف للدخول ضمن امليازيب اللثوية.  نهاياتها، ال تهدف للدخول ضمن امليازيب اللثوية.  
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  : : rroollll  tteecchhnniiqquuee: : الطريقة العمودية املعدلةالطريقة العمودية املعدلة    

    

السنية بشكل جيد، وهي السنية بشكل جيد، وهي طريقة نسبيا سهلة التعلم، واسعة االنتشار، فعالة، تنظف املسافات بين  طريقة نسبيا سهلة التعلم، واسعة االنتشار، فعالة، تنظف املسافات بين                  ••

  نحسار اللثوي املعمم. نحسار اللثوي املعمم. إل إل نحسار اللثوي، لذلك تستطب في حالة انحسار اللثوي، لذلك تستطب في حالة اإل إل غير محرضة على ا غير محرضة على ا 

مامية وتتم الحركة باتجاه مامية وتتم الحركة باتجاه سنان األ سنان األ توضع الفرشاة بشكل عمودي لدى تفريش السطوح اللسانية لأل توضع الفرشاة بشكل عمودي لدى تفريش السطوح اللسانية لأل   ••

  الحد القاطع.الحد القاطع.

    توضع على اللثة امللتصقة بحيثتوضع على اللثة امللتصقة بحيث  ،،مع املحور الطولي للسنمع املحور الطولي للسن  4040  --  3030توجه اشعار الفرشاة ذرويا بزاوية توجه اشعار الفرشاة ذرويا بزاوية     --

          وليس نهاياتها. وليس نهاياتها. ة ة شعار على اللثة امللتصقشعار على اللثة امللتصقأل أل جوانب اجوانب ا  تكون تكون 

الطاحن مع فتل الفرشاة حول محورها الطولي الى ان تصبح  الطاحن مع فتل الفرشاة حول محورها الطولي الى ان تصبح  باالتجاه  باالتجاه  تزاح الفرشاة بحركة عمودية تزاح الفرشاة بحركة عمودية     --

  طباق  طباق  إل إل مع سطح السن عند مستوى امع سطح السن عند مستوى امة مة قائقائ  االشعار بزاويةاالشعار بزاوية

  الحركة دوما من اللثة باتجاه السن. الحركة دوما من اللثة باتجاه السن.   واتجاهواتجاه  --

  

  :   :   cciirrccuullaarr  ssccrruubb  mmeetthhooddالطريقة الدورانية الطريقة الدورانية   

  

  طريقة جيدة، فعالة، سهلة التعلم، وغير محرضة على االنحسار اللثوي. طريقة جيدة، فعالة، سهلة التعلم، وغير محرضة على االنحسار اللثوي.   ••

مع املحور الطولي مع املحور الطولي   درجة(درجة(  0000أو أكثر )حتى أو أكثر )حتى   4545بزاوية بزاوية   وسطح السن وسطح السن   توضع أشعار الفرشاة على اللثة توضع أشعار الفرشاة على اللثة   ••

  من اللثة باتجاه السن. من اللثة باتجاه السن. ( ( ملمملم  44  ––2 2 تجاه الذروي، ثم نقوم بحركة دورانية صغيرة )بقطر تجاه الذروي، ثم نقوم بحركة دورانية صغيرة )بقطر إلإلللسن باللسن با

طريقة  طريقة    هتزازية في املكان املتبعة فيهتزازية في املكان املتبعة فيإل إل هذه الحركة الدورانية أكثر فعالية من الحركة ا هذه الحركة الدورانية أكثر فعالية من الحركة ا وربما كانت مثل وربما كانت مثل     ••

  باس.باس.

  

مامية أو السطوح الدهليزية لألسنان، لذلك من  مامية أو السطوح الدهليزية لألسنان، لذلك من  سنان األ سنان األ سنان عند الكثيرين على األ سنان عند الكثيرين على األ يقتصر تفريش األ يقتصر تفريش األ       

مامية منها والخلفية،  مامية منها والخلفية،  سنان، األ سنان، األ أل أل جميع سطوح ا جميع سطوح ا   لى تفريشلى تفريشإإالضروري توجيه املرض ى أثناء التوعية الضروري توجيه املرض ى أثناء التوعية 

  ولضمان تحقيق ذلك نوص ي املريض اتباع منهج وتسلسل معين كي ال ينس ى بعض الجهات.   ولضمان تحقيق ذلك نوص ي املريض اتباع منهج وتسلسل معين كي ال ينس ى بعض الجهات.   

  

  

ربما كان الخطأ الرئيس ي الذي يرتكبه معظم املرض ى هو التفريش ملدة قصيرة ال تتعدى نصف دقيقة،  ربما كان الخطأ الرئيس ي الذي يرتكبه معظم املرض ى هو التفريش ملدة قصيرة ال تتعدى نصف دقيقة،    ••

  وهذا غير كاف للسيطرة على اللويحة الجرثومية  وهذا غير كاف للسيطرة على اللويحة الجرثومية  

  سنان ملدة ثالث دقائق بطريقة وقوة وفرشاة مناسبة. سنان ملدة ثالث دقائق بطريقة وقوة وفرشاة مناسبة. تفريش األ تفريش األ   لى ضرورةلى ضرورةإإوتشير العديد من الدراسات  وتشير العديد من الدراسات      ••
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عين إلى اإلبقاء على اللويحة في مراحل تشكلها األولى مع قدرات إمراضية  عين إلى اإلبقاء على اللويحة في مراحل تشكلها األولى مع قدرات إمراضية  يهدف تفريش األسنان بتواتر ميهدف تفريش األسنان بتواتر م  ••

  متدنية.  متدنية.  

سنان مرتين يوميا صباحا ومساء يعتبر  سنان مرتين يوميا صباحا ومساء يعتبر  أل أل يفضل تفريش األسنان بعد كل وجبة طعام، ولكن تفريش ايفضل تفريش األسنان بعد كل وجبة طعام، ولكن تفريش ا  ••

  كافيا للسيطرة على اللويحة.كافيا للسيطرة على اللويحة.

   حول السني فال بدحول السني فال بد  أو املصابين باملرضأو املصابين باملرض  عند املرض ى ذوي االستعداد العاليعند املرض ى ذوي االستعداد العالي  ••
ً
 حتما
ً
من تعزيز العناية من تعزيز العناية     حتما

  . . الفموية بما فيها استخدام وسائل التنظيف بين السنيةالفموية بما فيها استخدام وسائل التنظيف بين السنية

    

 

  العناية بفرشاة األسنان: العناية بفرشاة األسنان: 

  

إذ تشكل  إذ تشكل    إن العناية بفرشاة األسنان وتخزينها بشكل جيد ال يقل أهمية في الحفاظ على صحة الفم إن العناية بفرشاة األسنان وتخزينها بشكل جيد ال يقل أهمية في الحفاظ على صحة الفم 

 لنمو ا
ً
 مالئما

ً
 لنمو االفرشاة مكانا

ً
 مالئما

ً
  لبكتيريا. لبكتيريا. الفرشاة مكانا

 باملاء فور االنتهاء من تنظيف األسنان إلزالة بقايا املعجون والطعام.    --
ً
 باملاء فور االنتهاء من تنظيف األسنان إلزالة بقايا املعجون والطعام.  نظف الفرشاة جيدا
ً
  نظف الفرشاة جيدا

  يمكن استخدام مطهر الفم في التنظيف. يمكن استخدام مطهر الفم في التنظيف.       --  

  أحفظ الفرشاة بشكل قائم ورأسها لألعلى فذلك يتيح الفرصة لتجف في الهواء. أحفظ الفرشاة بشكل قائم ورأسها لألعلى فذلك يتيح الفرصة لتجف في الهواء.   --

مغلقة فالرطوبة في هذه األماكن توفر بيئة خصبة  مغلقة فالرطوبة في هذه األماكن توفر بيئة خصبة  يفضل عدم حفظ الفرشاة مغطاة أو داخل علبة يفضل عدم حفظ الفرشاة مغطاة أو داخل علبة   --

  لنمو البكتيريا.لنمو البكتيريا.

  أشهر، وبوتيرة أكبر بالنسبة لألطفال. أشهر، وبوتيرة أكبر بالنسبة لألطفال.   44--33يجب أن تستبدل الفرشاة كل  يجب أن تستبدل الفرشاة كل    --

أحد أهم األمور التي يغفل عنها الكثيرون: استبدال الفرشاة بعد الشفاء من حاالت البرد واألنفلونزا  أحد أهم األمور التي يغفل عنها الكثيرون: استبدال الفرشاة بعد الشفاء من حاالت البرد واألنفلونزا  

  بشكل كبير مسببة عودة االلتهاب بشكل كبير مسببة عودة االلتهاب   ععيا تتجميا تتجموالتهابات الحلق والفم، ألن البكتير والتهابات الحلق والفم، ألن البكتير 

  

  فرشاة األمواج فوق الصوتية:فرشاة األمواج فوق الصوتية:

  

توصل علماء من جامعة واشنطن األمريكية إلى اختراع فرشاة أسنان تعمل باملوجات فوق الصوتية وهى توصل علماء من جامعة واشنطن األمريكية إلى اختراع فرشاة أسنان تعمل باملوجات فوق الصوتية وهى       

  طريقة جديدة للعناية الشخصية باألسنان. طريقة جديدة للعناية الشخصية باألسنان. 

  األسنان واللثة كما هو الحال مع األنواع األخرى.األسنان واللثة كما هو الحال مع األنواع األخرى.فرشاة شخصية ال تحتك أجزاؤها مباشرة مع ميناء فرشاة شخصية ال تحتك أجزاؤها مباشرة مع ميناء 

  في املائة مقارنة بالفرشاة الكهربائيةفي املائة مقارنة بالفرشاة الكهربائية  2020تقلل اآلالم واالنزعاج بنسبة تقلل اآلالم واالنزعاج بنسبة       

أطلق عليها اسم "التريو" تتميز بقدرتها على توليد اهتزازات بواسطة املوجات فوق الصوتية تعمل على أطلق عليها اسم "التريو" تتميز بقدرتها على توليد اهتزازات بواسطة املوجات فوق الصوتية تعمل على 

  بذبة في الثانية  بذبة في الثانية  ألف ذألف ذ  2020تحريك فقاعات املاء بتردد عال قد يبلغ تحريك فقاعات املاء بتردد عال قد يبلغ 

  

  التعليمات:التعليمات:
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كم من الوقت يجب ان انظف اسناني مع فرشاة األسنان فوق الصوتية؟ هل استخدام هذه الفرشاة  كم من الوقت يجب ان انظف اسناني مع فرشاة األسنان فوق الصوتية؟ هل استخدام هذه الفرشاة  

  على فترة طويلة خطير؟ على فترة طويلة خطير؟ 

استخدام فرشاة األمواج فوق الصوتية آمنة تماما ألي فترة استعمال. يمكنكم استخدام عدة دقائق يوميا  استخدام فرشاة األمواج فوق الصوتية آمنة تماما ألي فترة استعمال. يمكنكم استخدام عدة دقائق يوميا  

  صحتكم. صحتكم. لسنوات. ال يوجد أي خطر على  لسنوات. ال يوجد أي خطر على  

  

 


