
 کدام کار بهتر است زودتر انجام شود : نخ دندان و یا مسواک زدن!

معموال بهتر است ابتدا نخ دندان زده شود تا مواد غذایی و پالکی که بعد از نخ دندان زدن در بین فاصله دندانها تجمع می 

 یابد با مسواک کردن تمیز شود.

 از سطح دندانهایتان را تمیز نکرده اید! 53در صورت عدم نخ دندان کشیدن، شما %

 روش صحیح استفاده از نخ دندان

ه از نخ به طول تقریبی بیست سانتیمتر بریده و آن را به دور انگشتان میانی بپیچید، تا طول مناسبی از نخ برای ابتدا یک تک

 عبور از بین دندانها )در حدود دو سانتیمتر( حاصل آید و سپس نخ را با انگشتان سبابه و شصت بگیرید.

دیواره مقابل خارج کنید بطوریکه نخ به سطح کناری هر دو نخ را از یکطرف دیواره دندان وارد کرده و موقع خارج کردن از 

 دندان مجاور کشیده شود.

 دندانهای کودکان را نخ دندان بکشید

 نخ دندان کشیدن تاثیر زیادی در پیشگیری از پوسیدگی در میان دندان ها ایجاد می کند.

را  ار گرفتند ) سه تا پنج سالگی ( رد کردن نخ دندانبنابراین بهتر است والدین از زمانی که دندان ها در تماس با یکدیگر قر

 از ال به الی دندان های کودکشان آغاز کنند و حداقل این کار را دو بار در هفته انجام دهند.



 

 یکی از نکات مهم در بهداشت دندان تمیز کردن ناحیه تماس بین دندان ها توسط نخ دندان است.

اما گاهی بنا به دالیلی مثل وجود سیم ارتودنسی و یا دسترسی سخت نخ دندان به ناحیه مورد نظر این کار برای فرد دشوار 

 است.

ه که آب را با فشار به بین دندان ها و نواحی ای که دسترسی برای این موارد با دستگاه واتر جت به همین منظور ساخته شد

 مشکلی دارند اسپری کرده و فرد می تواند به راحتی قسمت های مختلف دندان ها را توسط آن تمیز کند.
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