
 
 ماهگی 6سن   چه زمانی است؟های شیری دندانزمان رویش اولین  .1

     

 سالگی 5/2تا  2  ؟شودهای شیری تکمیل میدر چه زمانی دندان .2

 

  سالگی 6ی است؟ های دائمی از سنزمان رویش اولین دندان .3

 

  سالگی در پشت دندان آسیای دوم شیری  6 یابد؟اولین دندان آسیای دائمی در چه سنی و در کجای دهان رویش می .4

 

    اولین آسیای بزرگ دائمی ؟سالگی معروف است 6کدام دندان به دندان  .5

 

 مسواک انگشتی یا پارچه مرطوب با ابتدای رویش اولین دندان شیری؟ دندان کودک را از چه سنی باید آغاز کردبهداشت دهان و .6

 

ه کردحفظ را های دائمی جای الزم را برای رویش دندان کنند؟سالمتی کودک بازی میهای شیری از چه لحاظ نقش مهمی در دندان .7
  .لم صحیح و زیبایی صورت نقش دارنددر جویدن غذا، تکو 

 

  دقیقه 5تا  2 شود؟تولید اسید چند دقیقه بعد از خوردن مواد قندی شروع می .8

 

   های غذاییوعدههمراه با ؟  باشدبهترین زمان مصرف مواد قندی چه زمانی می .9

 

   .شودباعث سایش دندان می آب پرتقال مسواک کرد چیست؟ :های اسیدی مانندعلت اینکه نباید بعداز مصرف نوشیدنی .11

 

     گاز گرفتن لب شود؟ها میکدام عادت غلط در کودکان باعث کج شدن دندان .11

 

جذب فلوراید و  ههای اولیکند شدن روند پوسیدگیدندان در برابر پوسیدگی و  استحکامفلوراید باعث  نقش فلوراید برای دندان چیست؟ .12
     .شودبه سطح دندان می

 

 ثر است؟ؤمصرف فلوراید به کدام شکل باعث ورود به ساختمان دندان شده و در محکم شدن ساختمان دندان م .13

 شویه، خمیردندان، ژل و وارنیش فلوراید.دهان

 
  خمیردندان حاوی فلوراید باشد؟موضعی استفاده از فلوراید میهای از روش یککدام .14

 
 7/1-2/1  میزان مناسب فلوراید آب آشامیدنی چه مقدار است؟ .15

 

   آب آشامیدنی؟ ثرترین روش برای پوسیدگی دندانی باشدؤتواند م........... می افزودن فلوراید به .16



 

 فلوراید را در مقابل پوسیدگی مقاوم سازد؟تقویت کند و آن شناسید که بتواند جنس دندان را ای را میچه ماده .17

 

 ppm2؟ باشد چه مقدار یک منطقه بیشتر از در  فلور میزان شود که فلوروزیس زمانی ایجاد می .18

 

 .شودمی پا سنگ مانند و نرم دندان مینای در فلوروزیس خیلی شدید چه مشکلی پیش می آید؟ .19

 

 ساعت  باید پرهیز شود. 24مسواک و نخ دندان تا   ،ساعت2تا ازخوردن و آشامیدن بعد از استفاده از وارنیش چه کار باید انجام داد؟  .21

 

 سالگی 14تا  3 گیرد؟تجویز وارنیش فلوراید در چه محدوده سنی صورت می .21

 

فت افزایش مقاومت دندان به پوسیدگی، کند شدن روند پیشر ،سطح دندان جذب فلوراید به وارنیش باعثوارنیش فلوراید چه مزایایی دارد؟  .22

 های اولیهپوسیدگی

 

 .باشدقرمز رنگ  و محکم ،سفت، لثه صورتی رنگ ؟چیستمشخصات لثه سالم  .23

 

 ها و لثه پاک کردن پالک میکروبی از روی دندانچیست؟ هدف اصلی از مسواک کردن  .24

 

 موهای مسواک منظم و مرتب باشد. کیفیت: -2از نایلون نرم و سر موهای آن گرد باشد.  جنس: -1شرایط یک مسواک خوب چیست؟  .25

دسته آن به سلیقه  شکل مسواک: -3اگر موهای آن خمیده و نامنظم شود و رنگ موهای آن تغییر کند باید مسواک را تعویض نمود. 

 .کندهای خلفی را بهتر تمیز میسطوح دندان باشد، دسته مسواک کمی خمیده اگرباشد. البته افراد می

 

  .شودسبب مقاوم تر شدن دندان در برابر پوسیدگی میها دارند؟ های فلوراید چه مزیتی بر دیگر خمیردندانمیردندانخ .26

 

 سال 3زیر  شود؟ینمتوصیه برای کودک استفاده از خمیر دندان در چند سالگی  .27

 

فرم  ،ها، فکینعوارضی در رشد دندانسبب  ؟شودمیچه مشکلی  سالگی باعث 4مکیدن انگشت یا پستانک به مدت طوالنی و بعد از  .28

 .شودمیهای جلو جفت شدن دندانو  صورت



 

 شود.بررسی سالهو یک ماهه 6 هر صورت باید انجام گیرد؟ها به چهاز انجام فیشورسیلنت)شیار پوش( بررسی دندانپس .29

 

 سالگی  2.5 پدر و مادر صوزت گیرد؟ز کدام سن باید مسواک کردن کودکان توسط ا .31

 

 ماهگی 9 ؟تأخیر رویش داشته باشد باید کودک ارجاع شود گیماه چندهای کودک تا اگر دندان .31

 

 ساعت  باید پرهیز شود. 24ساعت و  مسواک و نخ دندان تا  2تا  ازخوردن و آشامیدنبعد از استفاده از وارنیش چه کار باید انجام داد؟  .32

 

 دقیقه 4تا  3زدن چقدر است؟ برای مسواکال زمان ایده .33

 

اق و حرکات که در زمان خواب، جریان بزدلیل اینشب قبل از خواب به (1زدن چه زمانی است؟ هترین زمان مسواکب .34

صبح قبل و بعد از  (2 شوند.ها مستعد پوسیدگی مییابد و دندانکردن محیط دهان کاهش میزبان و گونه جهت تمیز

 صبحانه

 

 

 

 


