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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

AĞIZ VE DİȘ BAKIMI

Sayın Hastalarımız;
Ağız, vücudumuza hastalıkların giriș yollarından
bir tanesidir. Bu yüzden hastalıkları engelleme,
ağız-diș sağlığının korunması konusunda düzenli
bakım büyük önem tașır. Diș fırçalamakla
yaptığımız bu bakterileri dișin üzerinden sürekli
olarak uzaklaștırmaktır.

Dișlerin iç yüzeyleri , özellikle ön bölgeler dar
olduğundan fırça dik olarak sokularak fırçalanmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, bakteri plağı ve yiyecek
artıklarının yoğun olduğu dișlerin arka yüzleri, arka
dișler ve dil de temizlenmelidir. Genellikle sadece ön
dișlerin ön yüzeyleri fırçalandığından çürükler daha
çok arka bölgelerde olușmakta , diș tașları ise çok
az fırçalanan alt ön bölgede olmaktadır.

Diș Fırçası Seçimi;
Küçükbașlı, sık kıllı, kıl uçları yuvarlatılmıș, düz
kesimli kıl demetleri olan fırçalar seçilmelidir. Bu
fırçalar Diș Hekiminiz aksini belirtmediği sürece
orta sert olmalıdır.
Dișler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı
olmasına rağmen sadece yanlıș bir teknikle
uygulayacağınız bir fırçadan bile büyük zarar
görebilir.

Bir Diș Fırçasını Ne Kadar Kullanabilirim?
Genelde 3–4 ay kullanılabilir. Diș fırçasının bozulduğunu kıl demetlerinin birbirinden ayrılmasından, dağılmasından ve eğilmesinden
anlayabilirsiniz. Sert kıllı fırçalar dișlerinize zarar verebilir. Çocuklar ise
henüz doğru fırçalamayı tam
olarak uygulayamadıklarından
daha çabuk fırça eskitirler.

En Doğru Diș Fırçalama
Tekniği Hangisidir?
Öncelikle fırça 45 derecelik bir
açıyla dișe yaklaștırılmalı ve
dișetinden dișe doğru bir
süpürme hareketiyle ișlem
tamamlanır.

Uygun Bir Teknik Kullanılmazsa Dișler Zarar
Görür Mü?
Evet. Dișler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı
olmasına rağmen yanlıș bir teknikle uygulayacağınız
bir fırçadan bile büyük zarar görebilir. Hem dișin üst
kısmında, hem de kökü kaplayan tabakada așınmalara, dișetlerinde de çekilmelere yol açabilir. Bu
durumda dișler çürüğe daha yatkın hale gelir. Dișleri
așındıracak kadar büyük bir kuvvetle diș fırçalamaktan kaçınılmalı ve yumușak hareketlerle fırça oynatılmalıdır.

Fırçadan Bașka Diș Temizlik Araçları Var mıdır?
Bunlar, elektrikli fırça, diș ipliği, kürdan, ara yüz
fırçası, su püskürteci (water - pic),misvak gibi
araçlardır.
Elektrikli fırça ve su püskürteci ülkemizde
giderek yaygınlașmaktadır.

Diș İpliği (Diș ipi):
Diș ipi
Diș aralarını temizlemede sık
kullanılan yararlı biraraçtır. Yanlıș kullanımı diș
etine zararlı olmaktadır. Diș hekiminden doğru
kullanımını öğrenildikten sonra uygulanmalıdır.
Kürdan:
Yemek yerken diș arasına giren bir et parçasını
kürdanla çıkarabilirsiniz; fakat yemek daima aynı
yere kaçıyorsa bu, iki diș arasında normal temas
olmadığını gösterir. Böyle durumlar kürdan kullanmayı gerektirir. Kürdan uçlarının özel olarak
düzlenmiș olması, ayrıca sterilize edilmesi gerekir.
Bu nedenle eczanede satılanlar tercih edilmelidir.
Diș Macunu Nasıl Olmalıdır?
Diș macunu, dișlerimizin gündelik ihtiyacı olan
flor dozunu alması için idealdir. Diș macunu
seçenekleri çoktur: Dișlerde istenmeyen lekelere
yol açabilecek, mikro çiziklere neden olacak
yoğun içerikli bir diș macunu seçmeyin.
Ara Yüz Temizleyicileri Ne İșe Yarar?
Diș fırçasının ulașamadığı alanlarda dișler arasındaki ve dișetinin altındaki artıkları temizlemek için
kullanılır. Bu alıșkanlığa sahip değilseniz bașlamak için geç kalmıș sayılmazsınız.
Diș İpi Kullanırken Șu Noktalara Dikkat
Etmelisiniz:
- İlk kullanımda kolay kullanım amacıyla mumlu
diș ipleri tercih edilir. Ayrıca florlu diș ipleri de
tercih edilebilir.
- Diș ipi her iki elimizin orta parmağına dolanarak
ve baș ve ișaret parmağımızın yardımıyla kullanılır.
- Diș ipini dișlerinizin arasından yavaș hareketlerle
ve kontrollü olarak geçirin. Dișetini yaralayacak
sert ve ani hareketlerden kaçınmalısınız.
- Dișin üzerinde ipi, c harfi çizecek șekilde
ileri-geri yukarı-așağı hareket ettirerek ara yüzü
temizleyebilirsiniz.

