
 شظُطّات ِک شهّظ دىضان نياسب

 شهّظ دىضان:

 نُاد ٍای ةاقّهاىضً از دىضان سعُح کظدن تهّع ةظای کٌ است ای فظآهردً دىضان شهّظ گفت  تُانةٌ ظُر کلی نی
 ٍادىضان ه ٍا لحٌ زفغ دٍان، ةُی کاستو دىضان، نّيای کظدن سفّض ه ةظاق ٍا،آن ةٌ چستيضً نُاد ساِظ ه غطاِی

 .رهدنی کار ةٌ دٍان در تازگی ٍهچيّو
  
  

 اىُاع شهّظ دىضان ٍا:
شهّظ دىضان ٍا از لساظ صکل ػاٍظی فظآهردً نی تُاىيض ةٌ اصکال نصتلفی ناىيض اىُاع ژلٌ ای، ناِؽ، شهّظی ه غّظً هدُد 

ةازار نُدُد است کٌ  داصتٌ ةاصيض. انظهزً ةا پّضظفت تکيُلُژی اىُاع نصتلف شهّظ دىضان از لساظ فظنُالسُّن ه کاراِی در
 ٍا در ذِل اصارً نی گظدد.ةٌ چيض نُرد از آن

(: در ای شهّظ دىضان ٍا از تظکّتات فلُراِض ةٌ  Anti Caries Toothpasteشهّظ دىضان ضض پُسّضگی: ) -1
ض ِا ؾيُان نادً ضضپُسّضگی استفادً نی صُد اِو نادً ةا اضافٌ صضن ةٌ نّيای دىضان ةاؾث استسکام دىضان ٍا، کي

نتُقف صضن فظآِيض پُسّضگی دىضان ٍا ه افعاِش نقاهنت آىَا در ةظاةظ نُاد تُلّض صضً از ةاکتظی نضظ درهن 
 دٍان نی گظدىض.

(: در اِو ىُع دىضان ٍا کٌ ةَتظ است آن را شهّظ  Antitartar Toothpasteشهّظ دىضان ٍای ضض دظم: ) -2
ٍا( استفادً نی صُد کٌ صُد از نُادی )ناىيض اىُاع پّظهفسفاتدىضان نصظُص پّضگّظی از تضکّل دظم ىانّضً نی

 قادر ٍستيض فظآِيض تضکّل رسُةات ه چستّضن آىَا ةظ رهی دىضان ٍا کيضتظ ىهاِض.
(: در اِو ىُع شهّظ دىضان ٍا از نُاد ضض نّکظهةی Antiplaque Toothpaste شهّظ دىضان ضض پالک: ) -3

 تاشّظ اىضاشتو اِذاد پالک استفادً نی گظدد. )ناىيض تظی کلُزان ( ةٌ نيؼُر ةٌ
 هدُد زساس ٍایدىضان افظاد از ةؿضی در  :for sensitivity ( Toothpaste شهّظ دىضان ضض زساسّت: ) -4

ٍا ِا تظش ه ِا نُاد سظد ه گظم ازساس در د اِذاد نی صُد اِو ىُع شهّظ دىضان صّظِو غطاٍای شُردن ةا کٌ دارد
 کاٍش نی دٍض.اِو زساسّت را 

شهّظ دىضان ةچٌ: اِو ىُع شهّظ دىضان ٍا نياسب استفادً کُدکان ةُدً کٌ دارای فظنُالسُّن شاص ه هادض  -5
دردٌ ساىتی گظاد )دای شضک ه شيک ه دهراز ىُر نستقّم آفتاب(  27تا  18ٍای ػاٍظی ةاِض در دنای هِژگی

 ىگَضاری صُد.
  
  

 شظُطّات ِک شهّظ دىضان شُب:
ای قضرت پاک کييضگی نياسب ةُدً ه ٍّچ گُىٌ آسّتی ةظای نّيای دىضان، لحٌ، الٌِ ٍای نصاظی ه ِا دٍان دار -1

 اِذاد ىکظدً ه ةا پُست ه نصاط دٍان سازگار ةاصض.



دارای ةافت ىظم ه ِکيُاشت ةُدً در اجظ فضار نؿهُلی ه در دنای اتاق ةٌ رازتی از تُّپ شارج صضً ه ةظ رهی  -2
 صُد.نسُاک پصش 

 دارای ةستٌ ةيضی نياسب ه سالم ةاصض. -3 -3
 در نضت زنان نظظف از لساظ فّعِکی، صّهّاِی پاِضار ةُدً ه تغّّظی در صکل ػاٍظی آن پضِضار ىگظدد. -4
  

 ةستٌ ةيضی ه ىضاىٌ گطاری:
اِو ةستٌ ةيضی ىتاِض گظدد کٌ در صظاِط نؿهُلی ٍای لّهّيت ِا آلُنّيُّم ةستٌ ةيضی نیشهّظ دىضان نؿهُالو در تُّپ

ٍّچ گُىٌ تاجّظ سُِی ةظ رهی فظآهردً اِذاد ىهاِض. ةٌ ؾيُان نحال ىتاِض در اجظ تهاس شهّظ دىضان ةا دضار لُلٌ زىگ 
 زدگی ه ... اِذاد صُد. اِو ةستٌ ةيضی ةاِض سالم، ةضهن ىضت، تظک ه سُراخ ةاصض.

  
 تُطٌّ ٍا:

زتهاو در آن ر ا ةستٌ تا ناىؽ شضک صضن ه آلُدگی فظآهردً گظدد.ةؿض از ٍظ ةار استفادً از شهّظ دىضان  -1  

 ةؿض از ٍظ هؾضً غطاِی ةا کهک نسُاک ه شهّظ دىضان نياسب ه ةٌ نّعان کافی دىضاىَا را تهّع صُد. -2

د کُدکان ةاِض رهش طسّر استفادً از شهّظ دىضان را فظا گظفتٌ ه ةٌ ىسُی کٌ ةؿض از استفادً آن را از دٍان شُ -3
 ةّظهن ةظِعىض تا ةلؿّضن آن ةٌ زضاقل ةظسض.

 در کُدکان ةٌ نيؼُر پّضگّظی از ؾُارض ىانعلُب زتهاو از شهّظ دىضان نصظُص اِو گظهً سيی استفادً گظدد. -4
  ةٌ نيؼُر دستّاةی ىتاِخ ةَتظ در استفادً از شهّظ دىضان ٍاِی ناىيض ضض دظم، ضض پالک، -5

 .ىهاِّض نضُت دىضاىپعصک ةا غّظً ه زساسّت ضض
در ٍيگام نظظف شهّظ دىضان ةٌ اظالؾات نيضرج در رهی فظآهردً ه چگُىگی نظظف طسّر آن تُدٌ ىهاِّض ه از  -6

  ةلؿّضن شهّظ دىضان شُدداری ىهائّض.
 


