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 2طرق وتقنيات العناية بالصحة الفموية 

 instruction Oral hygiene 
  

  الوسائل املتممة لعملية تفريش األسنان الوسائل املتممة لعملية تفريش األسنان 

 

تشكل املسافات بين السنية مأوى للجراثيم اللويحة السنية والبقايا الطعامية، ال تتمكن فراش ي األسنان  

الوصول لهذه املسافات وتنظيفها بشكل فًعال لذلك تم ايجاد العديد من الوسائل املساعدة  العادية من 

 لتنظيف هذه املناطق وتأمين الوقاية الالزمة من األمراض السنية واللثوية املختلفة. 

الخيوط السنية، األوتاد املثلثية، الفرشاة بين السنية، املخروط املطاطي املنشط، أهم هذه الوسائل: 

لي. ا
ّ
 لتنظيف اال

 وتكون األسنان في حالة تماس.  املالصقة،حيث تمأل املسافة  اللثوية،هي الحليمة   :الكوة

 أنواع الكوة كما هو موضح بالصورة التالية: 

A - النوعI: .تمأل الحليمة السنية املسافة املالصقة  

B -  النوعII:  .تراجع الحليمة طفيف إلى معتدل 

C-   النوعIII:  .تراجع شديد أو ضياع كامل للحليمة 

 ينصح باستعمال الخيط السني إلزالة اللويحة الجرثومية وبقايا الطعام من املسافات بين السنية.   :  Iفي النوع

ينصح باستخدام أداة أخرى أكثر فعالية في إزالة اللويحات الجرثومية من املسافات بين   :II،  IIIفي النوع 

 املثلثية.  واألوتادأو الفراش ي بين السنية  superflossمثل الخيط املمتاز   السنية، 

   :   Dental flossesالخيوط السنية   

 لتنظيف املسافات بين السنية عن طريق االحتكاك مع األسنان إلزالة  
ً
هي خيطان نايلون مصنوعة خصيصا

 ملم.  5 – 2سماكة هذه الخيط بين  السنية،اللويحة 
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 السنية:وظائف الخيوط  

 الطعامية من املسافات بين السنية.  والفضالتزالة اللويحة السنية  ا (1

 الجرثومية.  والفضالتتلميع السطوح السنية في أثناء ازالة اللويحة السنية  (2

 تطبيق مساج للحليمات بين السنية.  (3

  –حواف الحشوات السنية الزائدة   –ترسبات الحشوات السنية الزائدة  عن:املساعدة في التحري  (4

السريرية للتيجان  قوة نقاط التماس عند ترميم األسنان أو عند التجربة   –النخور بين السنية 

 . والجسور 

 تحسين الصحة الفموية.  (5

 اللثوي. النزف  إنقاص (6

 للمسافات بين السنية.  وتنظيفيةيمكن من خاللها نقل مواد عالجية  (7

 السنية: نماذج الخيوط 

فائقة   رفيعة، الثخانة، متوسطة    سميكة، (1  النعومة.

  للي.قابلة للي وغير قابلة  (2

  قابلة للمط وغير قابلة للمط. (3

 مشمعة وغير مشمعة.  (4

 انتقاء الخيوط السنية يعتمد على العاملين اآلتيين:  

 قوة نقاط التماس.  (1

 خشونة السطوح السنية.  (2

 رغم فعالية الخيوط السنية توجد عدة مأخذ عليها تحد من استعمالها:

 تحتاج إلى مهارة قد ال يمتلكها الكثير من املرض ى  (1

 تحتاج إلى وقت كبير  (2
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 اطئ أن يؤذي اللثة ما بين السنية يمكن استعمالها الخ (3

 

 

 

 : يمكن استعمالكما 

 :  threaders floss مقواة خيوط سنية  

 لتنظيف تحت الدمى  (1

 عندما يكون تماس األسنان شديدا ال يسمح بمرور الخيوط السنية العادية (2

 لتنظيف ما بين أسالك التقويم  (3

 طاحنة.  -لسانية ولثوية - نقوم بحركات دهليزية

 : super floss الخيط املمتاز

 بديل جيد عن الخيط السني التقليدي. (1

 ثالث أجزاء:  يتوفر على شكل قطع وتتكون كل قطعة من  (2

 جزء بالستيكي قاس قادر على الدخول أسفل الدمى  

 منطقة اسفنجية فعالة في إزالة اللويحة 

 تقليدي الطرف االخر عبارة عن خيط سني  

 

 مالحظات هامة حول الخيوط السنية:

ان الخيوط السنية املشمعة أو غير املشمعة متساوية الفعالية في تنظيف السطوح املالصقة، وان   

عوامل املريض الشخصية مثل التماسات والتعويضات وارتصاف األسنان واملهارة اليدوية ستحدد 

 بها املريض ذو السطوح املالصقة الخشنة. نمط الخيوط املستعملة، فالخيوط املشمعة قد ينصح
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 تم عرض خيوط مغلفة بالتيفال   
ً
، مؤخرا

ً
ان الخيوط املنكهة والخيوط املغلفة بالصودا متوفرة أيضا

 وخيوط سنية مفلورة. 

رض الحليمات   وتجنباستعماله بحذر  ويجبيحتاج استعمال الخيوط السنية الى مهارة يدوية،  

اللثوية، ويمكن تجنب الضرر عن طريق الشرح للمريض عن طريق االستخدام الصحيح، والتدريب  

 من الخيط فقط
ً
 ،على السيطرة، ويجب ابقاء األيدي قريبة من بعضها، ونستعمل منطقة قصيرة جدا

 . ويجب زلق الخيط الى األمام والخلف بين مناطق التماس عند الضغط باالتجاه الذروي

 لدى املرض ى الذين لديهم تعويضات ثابتة )تيجان  
ً
يجب أخذ الحيطة عند سحب الخيط وخاصة

وجسور( ألن سحب الخيط باتجاه اطباقي مباشر يمكن أن يشكل خطورة شديدة على بقاء  

التعويضات عندما تكون التماسات شديدة، يمكن للمريض أن يخفف من هذه املشكلة اما بسحبه  

حرتين للخيط عبر املسافة بين السنية، أو بسحبه الخيط عبر التماس بصورة  احدى النهايتين ال 

 جانبية أكثر منها إطباقيه.

عند االستعمال ُيضغط الخيط على السن ويلف بشكل خفيف حوله، ثم يتحرك الخيط الى األعلى  

 واملحدبة. واألسفل على سطح السن، ويتم بذلك ازالة اللويحة من السطوح املنبسطة 

  اليها، يمكن أللياف التنظيف أن تصل  واليمكن للمشاكل أن تنشأ عندما تكون السطوح مقعرة،  

 ومثل هذه السطوح تتطلب أدوات أخرى. 

 : wooden or plastic toothpicksالبالستيكية األوتاد املثلثية الخشبية أو 

  ويمكن استخدامها في املسافات بين السنية الواسعة 
ً
نسبيا

في الكوى حيث ال تمأل الحليمة اللثوية املسافة بين   خاصة

ستعمل لتنظيف املناطق بين  
ُ
السنية بسبب تراجع اللثة. ت

 لتمسيدالسنية حيث سطوح األسنان منكشفة واللثة بين السنية منحسرة. وتستعمل  
ً
اللثة التحتية بين   أيضا

 تساعد الى حد ما الخيوط السنية في ازالة اللويحة.  وهيالسنية، 
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إن الغاية من التصميم املثلثي هي سهولة االنزالق بين األسنان. يدخل الوتد في املنطقة املالصقة من الناحية  

 ويتحرك با  ورأسالدهليزية بحيث يستند السطح املستوي لقاعدة املثلث على اللثة، 
ً
 تاجيا

ً
تجاه  الوتد متجها

 لساني. –دهليزي 

 ال يجوز استخدام األوتاد وهي جافة بل يجب ترطيبها حتى ال تتسبب بأذية للنسج اللثوية.  •

ال يستطب استعمال هذه األوتاد في حالة الزرعات السنية ألنها تسبب تخريش مادة التيتانيوم املوجودة في  •

 الزرعة. 

 حليمة اللثوية )بين السنية(. يؤدي استخدامها بشكل مديد الى ضياع غير ردود في ال •

 : Interdental brushesالفراش ي بين السنية 

بسبب   الجرثومية، تعد الوسيلة األفضل في تنظيف السطوح املالصقة من اللويحة  •

 للوقت باملقارنة مع الخيوط السنية.  وتوفيرهااستخدامها   وسهولةفعاليتها العالية 

تستعمل الفرشاة بين السنية لتنظيف املسافات بين األسنان، وحول التشعبات   •

التعويضية الثابتة ذات املسافات الكافية    واألجهزةالجذرية، واألطواق التقويمية، 

الستخدام هذه الفرشاة ولتنشيط النسيج اللثوي، ولتطبيق العوامل الكيميائية  

 العالجية.

تفضل الفرشاة بين السنية على الخيط السني لتنظيف املناطق بين السنية حيث   •

 حيث يوجد تقعرات على الجذر.  اللثوية، أوتراجعت الحليمة  

 ولكن ما يحد من استعمالها حاجتها الى مسافات بين سنية واسعة. •

يتحدد القياس املالئم للفرشاة بين السنية بانتقاء قطر الشعيرات  •

سافة بين السنية على أن تكون أكبر بقليل من املسافة حسب سعة امل

 الواجب تنظيفها. 

 تستعمل بحركات دهليزية لسانية بشكل مساير لسطح اللثة. •

 مختلفة مخروطي أو أسطواني. واحجام تتوفر بأشكال  •

قبل االستعمال، يجب ترطيب الفرشاة، ثم إدخالها بزاوية متقاربة ملحيط اللثة الطبيعي، وتستخدم  •

يجب أخذ الحذر لتجنب أذى   الطعامية،ات من الداخل إلى الخارج إلزاحة اللويحة السنية والبقايا  حرك 

السن أو النسج املرنة من الجزء املركزي السلكي للفرشاة. وفي حال استعمال الفرشاة بين السنية لتنظيف  
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فقط باستعمال الفراش ي  الدعامات املزروعة، يجب االنتباه لتفادي تخريش سطح التيتانيوم. لذلك ينصح 

 املصنوعة من االسفنج أو من البالستيك املغطي للسلك املعدني.

 

 

 

 

 :  stimulator Rubber or plastic tipملخروط املطاطي أو البالستيكي املنشط ا

يتألف الرأس املنشط بين السني من رأس بالستيكي أو مطاطي، مخروطي الشكل  

متصل بقبضة، أو بنهاية فرشاة أسنان. يمكن استعماله للتنشيط اللثوي وتدليك  

اللويحة السنية والبقايا من مناطق   وإلزاحة  فيها،اللثة وتعزيز الدوران الدموي 

 ية املفتوحة، وبمحاذاة الحافة اللثوية. التشعبات الجذرية املنكشفة، والكوة بين السن

درجة مئوية على املحور الطولي للسن ويسير بموازاة الحافة اللثوية مع ضغط  90يوضع الرأس بزاوية  •

 باتجاه دهليزي 
ً
 وخارجا

ً
لساني يسمح   –معتدل. في منطقة الكوة املفتوحة، يتحرك الرأس داخال

 وتكييف أفضل وأسهل.  استعمال الرأس املتصل بساق ذي زاوية بتداخل

 لتجنب أذى النسج الرخوة، يجب تحذير املريض لتفادي إدخال الرأس في املنطقة تحت اللثوية. •

 :interdental cleaning poweredالتنظيف بين السني اآللي 

تتوفر في األسواق هذه األيام أدوات تنظيف بين سنية ألية وهي ذات فعالية مساوية  

العادية في إزالة اللويحة والتقليل من االلتهاب اللثوي ولكنها طبعا  للخيوط السنية 

منة وغير مؤذية.
ّ
   أسهل بكثير في االستعمال كما أنها ا

خيط سني ألي: قدمت بعض الشركات فرشاة ألية مع رأس قابل للتبديل   

 يحتوي على خيط ألي مع حامل يعمل باالهتزاز على السطوح املالصقة. 

 لية: تعمل بحركة دورانية ضمن املسافة بين السنية. فرشاة بين سنية أ 

 :  Tongue scrapersمنظفات اللسان 
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هي فرشاة عريضة ورفيعة مصنوعة من البالستيك املرن أو من مادة الستانلس ستيل  

سم، وتستعمل لكشط اللسان وذلك من اجل ازالة التركمات املتوضعة   25طولها حوالي 

على ظهر اللسان بفعل التدخين، وال ينصح باستعمالها بشكل يومي، ألن ذلك يؤدي الى  

ان، يمكن تكرار استعمالها فقط عند املرض ى الذين  أذية مزمنة للحليمات الذوقية للس

ان منظفات اللسان تتركب من مواد بالستيكية طرية يمكن استعمالها   لديهم أورام خبيثة. 

 ألنها ذات حواف  
ً
بشكل يومي ولكن بشكل لطيف وحريص، يجب عدم استعمال منظفات اللسان املعدنية أبدا

للسان في أثناء عملية التنظيف يجب ايقاف منظفات اللسان  مالحظة أي ألم أو نزف في ا حادة، في حال

 واستشارة طبيب األسنان. 

 

اقبة:    املرحلة الثالثة: املرحلة الثالثة:  اقبة:    مرحلة املر   مرحلة املر

تعني هذه املرحلة متابعة العمل مع املريض للتأكد من اتقانه تقنيات العناية الفموية ومساعدته الكتشاف  تعني هذه املرحلة متابعة العمل مع املريض للتأكد من اتقانه تقنيات العناية الفموية ومساعدته الكتشاف  

، من  ، من  ةةالسيطرة على اللويحة الجرثوميالسيطرة على اللويحة الجرثومينقاط الضعف في عمله، وتالفي ذلك، الى ان نتأكد من اتقانه  نقاط الضعف في عمله، وتالفي ذلك، الى ان نتأكد من اتقانه  

  . . ddiisscclloossiinngg  aaggeennttssاملفيد في هذه املرحلة االستعانة بإحدى املواد الكاشفة للويحة املفيد في هذه املرحلة االستعانة بإحدى املواد الكاشفة للويحة 

  

بعد اقناع املريض وتعليمه استعمال وسائل العناية الفموية، نعطيه حبة ملونة كاشفة للويحة حمراء  بعد اقناع املريض وتعليمه استعمال وسائل العناية الفموية، نعطيه حبة ملونة كاشفة للويحة حمراء      ••

بلعها، ويسعى بلسانه لتلوين السطوح السنية  بلعها، ويسعى بلسانه لتلوين السطوح السنية  اللون، يمضغ املريض الحبة ملدة دقيقة واحدة دون ان ياللون، يمضغ املريض الحبة ملدة دقيقة واحدة دون ان ي

كافة، ثم يبصق ويغسل فمه، ونعطيه مرآة ليرى بنفسه مدى تراكم اللويحة ودرجة نظافة فمه، وبذلك كافة، ثم يبصق ويغسل فمه، ونعطيه مرآة ليرى بنفسه مدى تراكم اللويحة ودرجة نظافة فمه، وبذلك 

  سنانه في الجلسة القادمة. سنانه في الجلسة القادمة. أأولى من توعية املريض، ونطلب منه احضار فرشاة ولى من توعية املريض، ونطلب منه احضار فرشاة أل أل تنتهي الجلسة ا تنتهي الجلسة ا 

  

  الشكل التالي: الشكل التالي: يجري العمل في الجلسة الثانية على يجري العمل في الجلسة الثانية على   ••

  

  نعطي املريض في البداية حبة كاشفة للويحة. نعطي املريض في البداية حبة كاشفة للويحة.     - -       

سنانه، فاذا كانت جيدة فالتوعية قد انتهت، وإذا كانت غير مقبولة نتابع العمل  سنانه، فاذا كانت جيدة فالتوعية قد انتهت، وإذا كانت غير مقبولة نتابع العمل  أأنراقب مع املريض نظافة نراقب مع املريض نظافة     - -       

  مع املريض. مع املريض. 

سنانه التي قد تكون منتهية  سنانه التي قد تكون منتهية  أأنتقص ى ونبحث عن نقطة الضعف في عناية املريض الفموية، فنفحص فرشاة  نتقص ى ونبحث عن نقطة الضعف في عناية املريض الفموية، فنفحص فرشاة      - -       

الصالحية، ونسأله عن عدد مرات التفريش اليومية ومدة التفريش التي مارسها، ونراقب طريقة تفريش الصالحية، ونسأله عن عدد مرات التفريش اليومية ومدة التفريش التي مارسها، ونراقب طريقة تفريش 

نقطة الضعف في نقطة الضعف في   لى ان نتمكن من معرفة لى ان نتمكن من معرفة إإأسنانه امامنا في العيادة، وهكذا نتابع البحث والتقص ي أسنانه امامنا في العيادة، وهكذا نتابع البحث والتقص ي 

خطاءه السابقة،  خطاءه السابقة،  أأمامنا متالفيا  مامنا متالفيا  أأسنانه سنانه أأالعناية الفموية عند املريض، فننبه املريض لها وندعه يفرش  العناية الفموية عند املريض، فننبه املريض لها وندعه يفرش  

  سنانه فيما لو اتبع التعليمات. سنانه فيما لو اتبع التعليمات. أأثم نعطيه حبة كاشفة ليرى بنفسه على املرآة نظافة  ثم نعطيه حبة كاشفة ليرى بنفسه على املرآة نظافة  
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ى ان يتمكن املريض من اتقان السيطرة على اللويحة الجرثومية، وقد يستغرق ذلك عدة  ى ان يتمكن املريض من اتقان السيطرة على اللويحة الجرثومية، وقد يستغرق ذلك عدة  إلإلوهكذا نتابع  وهكذا نتابع    ••

  جلسات. جلسات. 

يختلف عدد جلسات التوعية من مريض الى آخر حسب قناعته وتجاوبه مع جهودنا، وحسب مهارته في يختلف عدد جلسات التوعية من مريض الى آخر حسب قناعته وتجاوبه مع جهودنا، وحسب مهارته في   ••

  استخدام وسائل العناية الفموية املختلفة. استخدام وسائل العناية الفموية املختلفة. 

قت آلخر من تعزيز عناية املريض الفموية، ان  قت آلخر من تعزيز عناية املريض الفموية، ان  التوعية ليست مرة واحدة في العمر، فال بد من و التوعية ليست مرة واحدة في العمر، فال بد من و     ••

  مراقبة اللويحة واجراء التوعية ان لزم االمر واحدة من مهمات الزيارات الدورية.مراقبة اللويحة واجراء التوعية ان لزم االمر واحدة من مهمات الزيارات الدورية.
 

 


