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نشرة معلومات عن األسنان

تنظيف األسنان بالفرشاة
متى ينبغي أن يبدأ طفلك بتنظيف أسنانه بالفرشاة؟

مبجرد ظهور السن األولى، في حوالي الستة أشهر من العمر، يتعني أن ينظف الطفل أسنانه بواسطة فرشاة  •
أسنان أطفال ناعمة، لكن من دون معجون أسنان.

أسهل وسيلة لتنظيف أسنان الطفل الصغير بالفرشاة هي بوجود الطفل بوضع اجللوس أو االستلقاء في  •
حضنك مع دعم رأسه، ثم تنظيف أسنانه برفق.

أما الطفل األكبر سناً فقفي أو اركعي خلفه أمام املغسلة أو املرآة وادعمي رأسه وانظري مباشرة داخل فمه.   •

متى يجب أن تبدأي باستخدام معجون  األسنان؟
من حوالي سن 18 شهراً يتعني تنظيف األسنان مرتني يومياً بكمية صغيرة جداً من معجون أسنان يحتوي  •

على نسبة فلوريد منخفضة )لألطفال(، وذلك بواسطة فرشاة أسنان ناعمة لألطفال.

يتعني على الطفل بصق املعجون بعد االنتهاء وليس بلعه أو مضمضته باملاء. •

ميكن البدء باستخدام معجون األسنان في موعد أبكر بناءً على مشورة طبيب األسنان. •

يتعني دائماً استخدام معجون األسنان حتت إشراف شخص بالغ. •

للتأكد من تنظيف األسنان بصورة صحيحة، يتعني على الوالدين مساعدة أطفالهم في تنظيف أسنانهم  •
حلني بلوغهم 8 سنوات من العمر. 

ملاذا يتعني احملافظة على صحة األسنان واللثة؟
ال يولد األطفال وهم يحملون جراثيم تسبب تسوس األسنان؛ بل إن هذه اجلراثيم ميكن أن تنتقل إلى فم الطفل  •

بواسطة اللهايات والقناني واملالعق.  

يُنصح البالغون باحملافظة على صحة أسنانهم ولثاتهم بتنظيف أسنانهم مبعجون أسنان يحتوي على  •
الفلوريد.



SHPN (COHS) 100206   Page 2/2

Arabic / Tooth Brushing / April 2011

نشرة معلومات عن األسنان

طريقة تنظيف األسنان بالفرشاة
من اجلهة اخلارجية

استخدمي الفرشاة بحركة دائرية. •

ابدأي من جهة ثم انتقلي تدريجياً حتى نهاية اجلهة األخرى.  •

األسنان العليا من اجلهة الداخلية 
نظفي كل سن واحرصي على تنظيف األسنان صعوداً إلى اللثة. •

األسنان السفلى من اجلهة الداخلية
نظفي كل سن واحرصي على تنظيف األسنان نزوالً إلى اللثة •

أسطح أسنان املضغ
حّفي برفق أسطح أسنان املضغ العليا والسفلى. ابدأي من جهة ثم انتقلي تدريجياً حتى نهاية اجلهة األخرى. •

خدمات الترجمة
إذا احتجت ملساعدة مترجم في االتصال باخلدمات املذكورة أعاله أو في الترجمة، فُيرجى االتصال بخدمة الترجمة 

اخلطية والشفهية )TIS( على الرقم 50 14 13. 
للحصول على معلومات عن الصحة بلغات متعددة يرجى تفّقد املوقع اإللكتروني 
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