
 6مراقبت از دندان 
مقدمه :  

 به عنوان آسيب پذيرترين دندان 6دندانهای شش به عنوان آسيب پذيرترين دندانها شناخته شده انداز نظر تمام پژوهشگران دندان 

 بشمار می آيد. 

 %63بطوريکه در سن شش سالگی              

 %75 سالگی                            7در سن 

 %   دچار پوسيدگی می شوند93 سالگی                            8در سن 
 

 

 چرا به اين دندان، (دندان شش) مي گويند؟
 سالگی رويش می کند و از طرفی اگر از خط وسط فکين به 6چون اولين دندان آسيای بزرگ دايمی است که معموًال در سن 

طرف عقب دندانها را شمارش کنيم در رديف ششم قرار گرفته است. تعداد آنها چهار عدد (دوعدد در فک باال و دو عدد در فک 

پايين) قراردارد وجود اين دندان تاثير مهمی در طبيعی نگه داشتن اسکلت و نهايتًا زيبايی چهره دارد.از دست دادن اين دندان 

فکين شده و ممکن است درمان های پرهزينه و طوالنی مثل عمل  موجب اختالل در رديف شدن دندانها و گاهی ناهنجاری

جراحی و ارتودنسی را ايجاب نمايد. 

               
 6داليل آسيب پذيري دندان 

) چون رويش اين دندان همزمان با وجود دندانهای شيری در حفره دهان می باشد، اکثر والدين آن را با دندان شيری اشتباه 1

 گرفته و برای بهداشت و نگهداری آن اهميتی قايل نيستند. در حقيقت اين دندان چوب همنشينی با کوچکتر از خود را می خورد.

) مينا که قسمت خارجی ساختمان دندانها را می پوشاند در اين سن کمتر تکامل يافته و مقاومت چندانی در برابر ميکروبهای 2

 پوسيدگی زای دهان ندارد.

 ) در اين سنين کودکان تمايل فراوانی به مصرف مواد قندی و شکالتهای چسبنده دارند.3

 ) بعلت نداشتن مهارت و دقت کافی در مسواک کردن، بهداشت دندانها بخوبی رعايت نمی شود.4

 جايگاه خوبی برای گيرکردن که و فرورفتگی های عميق وجود دارد،ها) چون در سطح جونده اين دندانها معموًال شيار5
 افزايش ميزان تعداد پوسيدگی ها خواهد شد. موادغذايی و موادقندی خواهدبود که اين خود باعث

يا آسيای بزرگ اول پشت دندان های شيری عموما والدين  6يش دندان بعلت رو
بهداشت آن ينکه آنها دندان شيری می باشند اهميتی به پوسيدگی و با فرض ا

.آنهای دهند و متاسفانه در سنين پايين گاه چاره ای نمی ماند جز کشيدن نم
يدن دندانها،جوين دندان بسيار مهم بوده و رشد مناسب استخوان،رويش مرتب ا

.را بر عهده دارد...غذا و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 6توصيه هاي الزم جهت حفظ دندان 

 – کودکان خود را هر شش ماه يکبار برای معاينه و مشاوره به نزد دندانپزشک ببريد. 1

 بار 3 – در مورد اهميت دندانها با آنها صحبت کرده و به طرق مختلف آنها را به مسواک زدن تشويق نماييد.(حداقل روزی 2

 بعد از هر نوبت غذا)

 فلورايد همکاری خوبی داشته باشند زيرا  سديم -  آنها را ترغيب نماييد تا با مربی بهداشت مدرسه در امر استفاده از دهانشويه3

  فلورايد موجب استحکام ساختمان دندان وباال رفتن مقاومت در برابر پوسيدگی می شود. سديمدهانشويه

در صورت وجود پوسيدگی به توصيه دندانپزشک   – چون کشيدن اين دندان باعث جابجايی ديگر دندانهای دايمی می شود4

 معالج عمل کرده و تا حد ممکن سعی شود آن را نگهداشته و از کشيدن آن خودداری نماييد.

  – اگر دندانهای شش کودکانتان شيار و فرورفتگی عميق دارد به توصيه دندانپزشک آن را پر نماييد.(فيشورسيالنت تراپی)5
 

 )يشورسيالنتف(يارهای دندانی توسط شيارپوش مسدود کردن ش                                            
 
 

نكات مهم: 
  را دندان شيری حساب نکنيد.6به علت سن رويش ، دندان  -١

  را با دقت بيشتری مسواک کنيد.6در موقع مسواک زدن دندانها، دندان  -٢

  را فلورايدتراپی کنيد6به موقع دندان  -٣

  را فيشورسيالنت کنيد.6 به موفع دندان  -۴

  را ترميم کنيد.6در صورت پوسيدگی حتما دندان  -۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


