
منہ اور دانت۔ ان کی      
حفاظت   کيسے اور   

کيونکر ضروری ہے؟    

منہ اور دانتوں کی حفاظت    
ضروری ہے؟   کيوں

کيوںکہ ان کو صاف رکهنے سے ہمارا فائدہ ہے۔ سب سے       
دانت کی   پہلے تو تکليف کم ہو جائے گی، دانت کا دردجو  

 بيماریوں سے پيدا ہوتا ہے کم ہو جائے گا اور ان کا عالج بهی   
کم کروانا پڑے گا ۔   

اس کے عالوہ کسی بهی قسم کی مرمت جو ہم دانتوں کی      
یا نئے دانت لگواتے ہيں چاہے وہ کتنے ہی   کرواتے ہيں

مہنگے اور بہترین کيوں نہ ہوں کبهی بهی ہمارے اصلی دانتوں  
نہ تو کارکردگی ميں، نہ حسن کے    : کی طرح نہيں ہو سکتے 

لحاظ سے اور نہ ہی پائيداری ميں۔   
اس ليے اس اشتہار پر جو مشورے دیے گئے ہيں ان کو       

استعمال ميں الئيں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہيں ہے تب بهی      
سال ميں ایک بار دندان ساز کے پاس ضرور جائيں۔    

منہ کی کو ن سی اہم بيماریاں ہيں 
جن کے ليے احتياط ضروری ہے؟  

دانتوں ميں سوراخ  
  کی وجہ سے ہوتی ہے جو   یہ ایک ایسی بيماری ہے جو جراثيم  

کهانے ميں شامل چينی کو استعمال کر کے ایک تيزاب بنا دیتے ہيں        
کی بناوٹ کو کها جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔    جو دانتوں 

اس سے بچاؤ کے ليے خاص طور پر کهانوں کے دوران ميٹهی       
اشياء کا استعما ل کم کر دیں، اور متعدد بار دانتوں کو فلورائيڈ        

پيسٹ کے ساته صاف کریں تا کہ جراثيم ختم ہو جائيں اور فلورین     
زیادہ مضبوطی پائيں۔   کے عمل سے دانتوں کی 

پائيوریا  
یہ ایک ایسی بيماری ہے جو مسوڑهوں کو لگتی ہے۔ شروع ميں    

مسوڑهے سوج جاتے ہيں اور خون بہتا ہے۔ اگر بيماری پر قابو نہ       
پایا جائےتو پهر دانت کے نيچے کی ہڈی جس پر دانت لگے ہوتے  
ہيں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو دانتوں کے ہلنے کا سبب بنتی 

ہےاور آخر کار دانت گر جاتے ہيں۔    
اس سے بچنے کے ليے منہ کی بہترین صفائی اور سگریٹ نوشی    

سے پرہيز کرنا ضروری ہے ۔    

منہ کا سرطان   
اس سے بچنے کے ليےبہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پيدا ہونے    

سگریٹ، شراب نوشی یا دانتوں کی خراب   : کے سبب کو روکا جائے   
شروع ہی     حالت یا مصنوعی دانت غلط لگانا۔ باقائدہ معائنے سے زخم

ميں جانچا جا سکتا ہےاور اس سے عالج ميں بہتری ہو سکتی ہے۔   



مسوڑهوں سے خون کيوں 
بہتا ہے؟

  عام طور پر اس ليے خون بہتا ہے کہ وہ سوج جاتے ہيں  
اور یہ وجہ ان کی بيماری کا باعث بنتی ہے۔ اگر خون ایک     

نہ ہو تو ہر کهانے کے بعد تين منٹ تک     ہفتے کے اندر بند
صحيح طرح سدانت برش کریں، یہ ضروری ہے کہ دانتوں     

کے ڈاکٹر کو دکهائيں۔  

کهانے کون سے ایسے ہيں جو 
کيڑوں کے ليے زیادہ مفيد ہوتے 

ہيں؟

وہ کهانے جن ميں چينی کی مقدار زیادہ ہو، چاہے وہ قدرتی   
ہوں یا مصنوعی۔ خاص طور پر کهانوں کے درميان اس کے     
استعمال کو کنٹرول کرنا چاہيے ٹافياں، پيسٹری وغيرہ، ٹهنڈے       
مشروبات، فروٹ جوس، دليہ، چاکليٹ، آئسکریم، چٹنی، شہد       

۔  وغيرہ

دانت صاف کرنا کس عمر سے 
ضروری ہو جاتا ہے؟

، یہ ضروری ہو   ) ماہ کی عمر6(جب پہلی دفعہ دانت نکلتے ہيں  
جاتا ہے کہ ان کا خيال رکها جائےاور صافکيا جائے، ایک پٹی        

روزانہ کی مقدار       فلور ین کی دوا ميں بهگو کر انگلی پر لگا کر   
کا استعمال کریں۔   

کی عمر سے بچے کو خالی    )  ماہ12(یہ مناسب ہے کہ ایک سال  
برش سے دانت صاف کرنے کی عادت ڈاليں یعنی بغير پيسٹ کے۔    

سال سکے بعد یہ ضروری ہے کہ دن ميں ایک بار برش پر       ٣
   ppm 500جس ميں(تهوڑی سی مقدار ميں بچوں کی پيسٹ  

یعنی ایک مٹر کے دانے کے حجم سےبهی کم۔    )فلورین کے ہوں 
سال کی عمر ميں دن ميں دو دفعہ دانت صاف کرنا ضروری ہو        6

 7جاتا ہے۔ یہ عادت پکی اور ساری عمر کے ليے ہونی چاہيے۔     
سال تک یہ ضروری ہے کہ خود بڑے اس کی نگرانی کریں تاکہ       

برش اور پيسٹ کے صحيح استعمال کی جانچ ہو سکے۔     

دانت کس طرح صاف کرنے چاہيئيں؟
دانت تين منٹ تک صاف کرنے چاہيں، تمام حصے صاف کریں      

کاٹنے والے حصے، وہ حصے جو ہونٹوں کے ساته لگتے ہيں   (
، اور خاص طور پر وہ جگہ   )اور وہ جو زبان کے ساته لگتے ہيں  

جو مسوڑهوں کے نزدیک ہوتی ہے۔  
زبان پر برش کرنے سے ہم جراثيم کا خاتمہ کرتے ہيں اور سانس      
بہتر ہو جاتی ہے۔یہ ضروری ہے کہ ایسی پيسٹ کا استعمال کریں،       

جو ڈیٹرجنٹ کی مدد سے دانت صاف کرے اور اس کے عالوہ       
کی جو    ان کو مضبوط بناتا ہے۔ فلورین    اس ميں فلور ین ہو جو 

مقدار استعمال کرنی چاہيے وہ ایک مٹر کے برابرہونی چاہيے؛       
ضروری نہيں کہ زیادہ مقدار استعمال کریں۔ بچوں کے ليے بچوں      

کی پيسٹ استعمال کریں جس ميں فلورین کی مقدار کم ہوتی ہے      
تقریبًا( ppm اور خيال رکهيں کہ اس کو نگل نہ ليں۔     )    500

دن ميں کتنی بار دانت صاف کرنا 
ضروری ہے؟

یہ مفيد ہے کہ ہر کهانے کے بعد دانت صاف کریں۔ انٹرنيشنل   
ڈینٹل فيڈریشن کے مطابق ضروری ہے کہ فلورین پيسٹ سے      

 سال    6دن ميں کم از کم دو بار دانت برش کریں، اور یہ عمل   
سے شروع کرنا چاہيے۔   

دن ميں کتنی بار دانت صاف کرنا 
ضروری ہے؟

یہ مفيد ہے کہ ہر کهانے کے بعد دانت صاف کریں۔   
انٹرنيشنل ڈینٹل فيڈریشن کے مطابق ضروری ہے کہ فلورین        
پيسٹ سے دن ميں کم از کم دو بار دانت برش کریں، اور یہ   

 سال سے شروع کرنا چاہيے۔     6عمل 

دانتوں کا برش کيسا ہونا چاہيے؟

صفائی کے قاعدے کے مطابق ہر فرد کو اپنا برش استعمال کرنا           
 ماہ بعد اسے تبدیل کرنا چاہيے۔    3چاہيے اور اس کے عالوہ ہر   

برش کے کونے بند ہونے چاہيئيں تاکہ صفائی صحيح طرح ہو   
سکے، ليکن استعمال کے ساته ساته تار کهل جاتے ہيں اور برش       

صحيح طرح س صاف کرنا چهوڑ دیتا ہے۔     
مختصرًا برش اپنا اپنا ہونا چاہيے اور اچهی حالت ميں ہونا چاہيے۔    

فلور کيا کرتا ہے؟
  فلورین اگر دانتوں پر لگایا جائےتو جراثيم کے خالف قوت مزاحمت        
بڑه جاتی ہے اور اسکے عالوہ یہ معدنيات کو پهر سے بنانے ميں    

کيڑا لگنے سے جو شروع      بهی مؤثر ہے، یعنی اس سے دانتوں ميں 
کے زخم ہوتے ہيں وہ صحيح ہو جاتے ہيں۔ یہ صورت پيدا کرنے   
کے ليے ضروری ہے کہ دن ميں کم از کم دو بار برش کریں اور      

پيسٹ برش پر لگا کر صفائی کریں۔    بہترین طریقہ یہ ہے کہ فلورین 
ہوتا ہے جيسے غرارے کرنے والی دوا     وہ پراڈکٹ جن ميں فلورین

یا دانتوں کے ليے پيسٹ، ان کو نگلنے سے اجتناب کرنا چاہيے،  
 سال سے کم عمر ک بچوں ميں نگلنے سے دانتوں پر    3جيسے کہ  

نشان پڑ جاتے ہيں جو کبهی بهی نہيں مٹتے۔


