
 مسواک زدن با مسواک خشک یا مرطوب؟

 

 

گیرد. اما همین فعال ساده نمی مسواک زدن در نظر بسیاری از ما کاری ساده است که انجام آن وقت زیادی

دهد. شاید به ها کیفیت مسواک زدن را تا حد بسیار زیادی کاهش میآن نکردنهای بسیاری دارد که رعایت کاریریزه

مسواک زدن صحیح را یاد ندارند  پزشکی اعتقاد دارند بیشتر مردم مادلیل است که بسیاری از متخصصان دندان همین

 .زنندو درست مسواک نمی

های مسواک به دهان بردن مسواک، برس اید قبل ازها این است که آیا بهای زیر برای مسواک زدن دندانیکی از نکته

 .باید با مسواک کامال خشک، مسواک زدن را آغاز کنیم را زیر شیر آب بگیریم و مرطوب کنیم یا

پزشک شما هر کدام ممکن است دندان پزشکان اختالف نظر وجود دارد ونکته اینجاست که در این مورد، در میان دندان

اشاره  هاکدام از این دو روش مزایا و کاربرد خود را دارد که به شکل خالصه به آن صیه کند. اما هراز دو حالت فوق را تو

 :کنیممی

 :مزایای مسواک زدن با مسواک مرطوب

باشد، موهای مسواک اندکی  یابد. وقتی مسواک مرطوبها کاهش مینای دنداناثر سایشی مسواک روى می -١

 .شودسایش کمتر در مینا می با حرکات مداوم باعث تر شده و در نتیجه مسواکنرم

اگر موهای مسواک مرطوب باشد، خمیردندان با رطوبت موجود در مسواک مخلوط شده و اثرات شویندگی شیمیایی  -٢

 .شودتر شروع میخمیردندان زود

تر در رطوبت دهان ن زودخمیردندا به علت مخلوط شدن خمیردندان با رطوبت موجود در مسواک، فلوراید موجود در -٣

 .کندخمیردندان افزایش پیدا می شود. بنابراین مدت اثر بخشیحل می

 :مزایای مسواک زدن با مسواک خشک

 .ها حذف کندتواند پالک را از روى دندانتر میتر از مسواکمسواک خشک بهتر و موثر -١



شود. و دهان زودتر پر کف می کندزودتر کف مییکی از نکات منفی مرطوب بودن مسواک آن است که خمیردندان  -٢

شود. اما در صورت خشک بودن موهای مسواک، فرد ناچار می تر شدن زمان مسواک زدنچنین وضعیتی باعث کوتاه

 .گیردتر صورت میها کاملصرف مسواک زدن کند، بنابراین شستشوی دندان است زمان بیشتری را

بهداشت دهان را به طور منظم  شود که اصوالشک برای بیمارانی توصیه میبه طور کلی مسواک زدن با مسواک خ

روی دندانهای خود دارند. اما مسواک زدن با مسواک خیس برای افرادی  کنند بنابراین همیشه پالک فراوانیرعایت نمی

ین شستشوى همچن کنند وها استفاده میشود که اوال از مسواک متوسط یا زبر برای شستن دندانمی توصیه

 .کنندها را به طور منظم و کامل دنبال میدندان
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