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 پوسیدگی دندان لزوما با درد همراه است :تصور نادرست

درد نگیرد، پس هیچ مشکلی از نظر  شانکنند اگر دندانشاید شما هم جزو آن گروه از افرادی باشید که تصور می

طور نیست چون درد ناشی از مشکالت دندان دهد که همیشه ایننشان می دهان و دندان ندارند. اما واقعیت به ما

مرور شود، عصب دندان هم بهمی کند و درد دندان شروعکند. وقتی پوسیدگی دندان پیشرفت میزمان بروز می مروربه

 بنابراین، اگر پیش از آنکه درد دندان شروع شود به دندانپزشک مراجعه کنید .گیردزمان تحت تاثیر این روند قرار می

نباشید دندانتان را درمان ریشه  ده برطرف کند و دیگر مجبورشاید بتواند مشکل شما را فقط با یک ُپر کردن سا

تر باشد، قطعا به هزینه بیشتری هم برای درمان نیاز خواهد پیشرفته کشی( کنید. از طرفی هرچه مشکل دندان)عصب

 .همین دلیل است که مراجعه منظم به دندانپزشک اهمیت زیادی دارد داشت.به

  شونددندان می خوردگیواقعیت: قندها باعث کرم

واسطه خود دندان شوند اما این مشکل به خوردگیتوانند باعث ایجاد حفره و تخریب دندان یا به اصطالح کرمقندها می

 ها یا ترکیبات قندی مورد استفاده برای شیرین کردننباتبه ترکیبات درون آب افتد. مشکل هم فقطقندها اتفاق نمی

ها، ها، حبوبات، میوهمانند نان شود. درواقع، قندهای موجود در مواد غذایی مختلفچای یا قهوه محدود نمی

 گیریدهند که باعث شکلهای درون دهان انجام میانفعاالتی را با باکتری زمینی و بسیاری از مواد دیگر، فعل وسیب

دندان و استفاده از استفاده از نخ یل است که مسواک زدن،شود. به همین دلکننده دندان میاسیدهای مضر و تخریب

روز از  بار در ۱بار در روز مسواک بزنید و حداقل  ۲باالیی دارد. شما باید حداقل  باکتریال واقعا اهمیتشویه آنتیدهان

 .شویه استفاده کنیددندان و یک بار هم در روز از دهاننخ

ها دهان شما شروع خواهد شد. ابتدا پالک های دندان درخوردگی دندان یا حفرهکرماگر این کارها را جدی نگیرید، روند 

ها از مدتی، همراه با افزایش استفاده از ترکیبات کربوهیدراتی، همین پالک ها شکل خواهند گرفت و پسروی دندان

ن شما خواهند شد. وقتی که این دندا مرور زمان نیز این اسیدها باعث ایجاد حفره دراسید تبدیل خواهند شد. به به



 توانند به درون حفره نفوذ کنند و دیگر با کمک مسواک وها میآید، باکتریمی وجودخوردگی در دندان بهحفره یا کرم

 .دندان هم قابل جداسازی نیستندنخ

از ذهن نیست. در ضمن پیچیده و دور  قدرها همها آنخوردگی در دندانگیری حفره یا کرمبینید که روند شکلپس می

دندان مناسب نیستند، خوردن ماکارونی یا پاستا بدون جدی گرفتن  ها براینباتطور که آبمشخص شد همان

 .داشت ها خواهدشویه نیز عواقب ناخوشایندی برای دنداندندان و دهانمسواک، نخ فرآیندهای

  خوردگی دندان شوندفره یا کرمتوانند باعث ایجاد حهای بدون قند نمینوشابه :تصور نادرست

تر شدن شرایط دهان شود، اسیدی توانند دندان را تخریب کنند بلکه هر ترکیبی که باعثفقط قندها نیستند که می

های گازدار، حتی انواع بدون قند و رژیمی، باز هم در همین نوشابه تواند با چنین تخریبی همراه باشد. پس همهمی

 .گیرندب قرار میترکیبات مخر گروه از

معمولی و قندی وضعیت بهتری دارند. اما  های بدون قند یا رژیمی نسبت به انواعگفته بعضی از متخصصان، نوشابهبه

 هاپایینی دارند و همین ویژگی باعث فرسایش دندان pHها، کم یا زیاد، نوشابه واقعیت این است که درنهایت همه

خوردگی در دندان دور از ذهن کرم ها یاگیری حفرهها شروع شود، دیگر شکلخواهد شد. وقتی که فرسایش دندان

 .نیست

  خوردگی دندان شروع شود، دیگر راه برگشتی نیستگیری حفره یا کرمواقعیت: وقتی که شکل

مواد تواند بخشی از امالح یا می ها وجود دارد،گویند که آن بخش از مینای دندان که روی سطح دندانمتخصصان می

توان روند تخریب مینای روی دندان را آهسته کرد یا حتی بیاورد. پس می دستاش را دوباره بهدادهدستمعدنی از

دیدگی دندان دیگر آسیب ها و پوسیدگی دندان از مینای دندان عبور کنند،ساخت. اما وقتی که باکتری متوقفش

ای در دندان پیشروی کنند که با مسواک جداسازی نشوند، هانداز ها بهکه باکتریپذیر نیست؛ یعنی همینبرگشت

بدون مراجعه به دندانپزشک  خوردگی دندان پس از شروع این روند دیگربرگشتی وجود ندارد. حفره یا کرم دیگر راه

 .نیاز خواهید داشت پذیر نیست و شما حتما به مداخله دندانپزشکترمیم

  خوردگی هستندحفره یا کرم های روی دندان حتمالکه :تصور نادرست

شود اما پوسیدگی دندان شروع می آید که روندطور نیست. گاهی اوقات پیش میدهد که لزوما اینواقعیت نشان می

شود. وقتی هم که این اتفاق رخ وسخت میدندان دوباره سفت گردد. در این مرحله، مینای رویبعد متوقف می

مواجه هستید، درحالی  خوردگی دندانکنید که با حفره یا کرمکند و شما فکر میمیدندان تغییر  دهد، رنگ مینایمی

 .طور نیستکه لزوما این

  خوردگی به درمان ریشه دندان یا چیزی بدتر ختم خواهد شدواقعیت: درمان نکردن حفره یا کرم

نهایت مجبور خواهید شد که اوقات در دیدگی شود و این مشکل توسط دندانپزشک برطرف نگردد،اگر دندان دچار آسیب

کنید. دلیلش هم این است که پوسیدگی دندان نهایتا به عصب دندان  سخت و دشواری را در دندانپزشکی سپری

دندان را انتخاب کند که  ، دندانپزشک باید روش درمان ریشهعصب از بین خواهد رفت. در این وضعیت خواهد رسید و

دیده را بِِکشد. اگر در این شرایط هیچ آسیب صورت نیاز دندان که درگیرد یا اینبرای جداسازی عصب ُمرده انجام می

 .ختم نخواهد شد شود و قطعا به جای خوبی همخود رفع نمیخودیدندان انجام ندهید، ماجرا به کاری برای

  بله با حفره دندان مفید استآسپرین برای مقا :تصور نادرست

تواند به رفع مشکل دیده میدندان آسیب کنند که قرار دادن یک قرص آسپرین در دهان و در کناربعضی افراد تصور می

گویند که شاید ای ندارد جز سوزاندن بافت لثه. متخصصان میکاری نتیجه کمک کند. اما واقعیت این است که چنین

هیچ کمکی نخواهد کرد. پس اگر  ی درد در خود دندان همراه باشد اما در درازمدت به دندانکار با تسکین نسب این

که دچار مشکالت مربوط به عصب دندان دچار لثه مبتال هستید یا این درد دارید، احتماال به مشکالت مربوط بهدندان



 .ایدشده

 درد بالثه در مقابل تسکین دندان وزاندن بافتکنند که سرغم این توضیحات، همچنان بعضی از افراد تصور میعلی

اساسا برای چنین کاری ساخته نشده است و اگر شما چنین کار نادرستی  کمک آسپرین اهمیتی ندارد. اما آسپرین

شود که آسپرین باعث می مانده ازدهید و سپس برای درمان مشکل نزد دندانپزشک بروید، اسید باقی را انجام

 .تر انجام بگیردسخت رد نظر برای کار دندانپزشکی خیلیحسی ناحیه موبی

  ُپر کردن دندان، مشکل را برای همیشه برطرف خواهد کرد :تصور نادرست

مثال یک دهه یا حتی بیشتر( دوام بیاورند ) زمان زیادیتوانند برای مدتترکیبات مورد استفاده برای ُپر کردن دندان می

 مروربه هاطور که دندان طبیعی انساننیاز کنند. همانهمیشه از مشکالت دندان بی رایطور نیست که شما را باما این

 .پس از مدتی از بین بروند زمان فرسوده خواهد شد، پس عادی است که ترکیبات ُپرکننده دندان هم

  خوردگی شودواقعیت: دندان ُپرشده باز هم ممکن است دچار حفره یا کرم

راف تواند در اطبلکه پوسیدگی دندان می رکیبات ُپرکننده دندان فرسوده شوند و از بین بروند،تنها ممکن است که تنه

 فراموش نکنید که هیچ چیزی دائمی و همیشگی نیست، اما هرچه بهتر از .های ناحیه ُپرشده اتفاق بیفتدلبه

 .تان مراقبت کنید، دوام ترکیبات ُپرکننده هم بیشتر خواهد شدهایدندان

  خوردگی دندان فقط برای کودکان استحفره یا کرم :نادرست تصور

خوردگی دندان شوند و این قضیه کرم دهد که بزرگساالن هم مانند کودکان ممکن است دچار حفره یاواقعیت نشان می

های شیرین، بهداشت نامناسب دهان و متخصصان، عواملی مانند نوشیدنی گفتهفقط به کودکان محدود نیست. به

دیگر، بعضی از بزرگساالن  های دندان شوند. از طرفگیری حفرهتوانند در هر سنی باعث شکلحتی ژنتیک می ندان ود

های شوند. عادتکنند و مانع از فعالیت مطلوب بزاق دهان میمی باید داروهایی مصرف کنند که ذاتا دهان را خشک

ها نیز واقعا نقش از نوشابه ات روز و استفاده مداوم و هرروزهنادرست مانند خوراکی خوردن در طول تمام ساع ایتغذیه

 .مخربی در این زمینه دارند

ها یا زمان از بین رفتن آخرین دندان خوردگی دندان از زمان جوانه زدن اولینگیری حفره یا کرممتاسفانه خطر شکل

تن نظم و هوشیاری الزم برای مراقبت از دهان برای مقابله با این مشکل، داش ها همواره وجود دارد. کلید اصلیدندان

تواند کیفیت ها میمتعدد در دندان هایرسد، اما وجود حفرهدندان است. با پوسیدگی دندان قطعا دنیا به آخرش نمی و

 .زندگی را در هر سنی پایین بیاورد

 


