سواالت دندانپزشکی
 -1هؼایٌات دّاى ٍدًذاى را ّزچٌذ ٍقت یکثار تایستی اًدام داد ؟
تْتز است در سال دٍ تار هؼایٌات رٍتیي دًذاًپششکی اًدام شَد ٍدر هَاقؼیکِ هشکل حادی در ًاحیِ دّاى ایداد شذُ تاشذ
ًیش تایستی هؼایٌِ گزدد
 -2آیا استفادُ اس خویز دًذاى ضزٍرت دارد ؟
خویز دًذاى حاٍی هَاردی است کِ تاػث هقاٍهت دًذاى درتزاتز پَسیذگی ( فلَرایذ ) هی شَد ٍ ّوچٌیي هَاد تزاق کٌٌذُ ٍ
تویش کٌٌذُ کِ تاػث تویشی ٍ درخشاًی دًذاًْا خَاّذ شذ .پس استفادُ اس خویز دًذاى تَصیِ هی شَدٍ .لی در هَاقؼیکِ
خویز دًذاى در دستزس ًثاشذ هسَاک سدى ًثایستی تؼطیل گزدد چَى ّذف اصلی حذف هَاد غذایی تاقیواًذُ رٍی دًذاى
ّا ٍ پالک تاکتزیای هس تاشذ.
 -3آیا قطزُ آّي تاػث خزاتی دًذاى هی شَد؟
قطزُ آّي کِ در کَدکاى هَرد استفادُ قزار هی گیزد اگز تِ ًحَصحیح استفادُ شَد ّیچ هشکلی تزای دًذاى ّا ایداد ًوی
کٌذ ٍلی اگز هَقغ استفادُ اس ایي شزتت ّا در تواس دًذاى ّا تاشذ تاػث تذ رًگی دًذاى ّا گزدیذُ ٍ ایٌطَر تصَر هی شَد
کِ دًذاى ّا پَسیذُ شذُ اًذ  .در حالیکِ تاػث پَسیذگی دًذاى ًوی گزددٍ صزفاً تاػث تذرًگی هی شَد.
 -4چزا استفادُ اس ًخ دًذاى تاػث خًَزیشی لثِ هی گزدد؟
چَى تٌْا هسَاک سدى تاػث تکویل سالهت دًذاى ّا ًوی گزدد ٍ .سطَح تیي دًذاى تایستی تَسط ًخ دًذاى تویش گزدد لذا
هدثَرین اسًخ دًذاى استفادُ کٌین ٍلی در استفادُ اس ًخ دًذاى تایستی دقت کٌین تا تِ صَرت صحیح اس ایي ٍسیلِ استفادُ
کٌین در صَرتیکِ غیز صحیح استفادُ شَد تاػث خًَزیشی اس لثِ ّا ٍ ّوچٌیي سخوی شذى لثِ ٍ دردًاک شذى آى شذُ ٍ ها
را اس ًخ دًذاى کشیذى هٌصزف خَاّذ کزد پس تایستی ًحَُ صحیح ًخ دًذاى کشیذ را اس تزٍشَر داخل تستِ ًخ دًذاى یا اس
دًذاى پششکاى سَال کٌین
 -5آیا خزهگیزی تاػث اس تیي رفتي هیٌای دًذاى هی گزدد؟
چیشی کِ در تیي هزدم رایح هی تاشذ ایي است کِ خزم گیزی ًکٌین چَى تاػث خزاتی دًذاى ٍ ضؼیت شذى آى هی شَد
درحالیکِ اس ًظز ػلوی ایٌطَر ًیست ٍدرهاى خزم گیزی تؼذاس درهاى ّای ارٍصاًسی کِ تَام تا درد هیثاشذ اٍلیي اقذام درهاًی
ّست چزا کِ تیشتزیي ػقة ًشیٌی لثِ ٍ استخَاى فک اس دٍر دًذاى خزم هی تاشذ .کِ ًْایتاً تاػث لقی دًذاى هی گزدد
ّوچٌیي تاػث سخوی شذى لثِ ٍ خَى ریشی اس آى شذُ ٍیکی اس ػلت ّای تَی تذى دّاى ًیش خزم دًذاًی هی تاشذ پس در
هَاردی کِ خزم دًذاًی تَسط دًذاًپششک تشخیص دادُ شَد حتواً تایستی درهاى خزهگیزی اًدام گزددّ ٍ .یچگًَِ ػارضِ
ای در صَرتیکِ تِ صَرت صحیح اًدام شَد رٍی دًذاى ًذارد.
 -6ػلت پَسیذگی دًذاى چیست؟
هؼوَال درایداد پَسیذگی ػَاهل هیشاتاى ( دًذاى ) – سهاى – هَاد قٌذی – هیکزٍتْا دخالت دارًذ ٍ درصَرتیکِ تْذاشت
دّاًی رػایت ًشَد هَاد قٌذی تَسط تاکتزیْا ( هیکزٍب ّا ) تدشیِ شذُ ٍاسیذ تَلیذ هی کٌذ ٍایي اسیذ رٍی هیٌای دًذاى
کِ اٍلیي سذ دفاػی دًذاى است اثز کزدُ ٍ تاػث تخزیة آى هی شَد ٍ تؼذ اس هیٌا تِ ػاج رسیذُ ٍ در صَرتیکِ درهاى ًشَد
تِ ػصة دًذاى رختِ کزدُ ٍتاػث درد شذیذ هی گزدد کِ ًیاس تِ درهاى ریشِ خَاّذ داشت پس تا رػایت صحیح تْذاشت
دّاى ٍدًذاى اس ایداد پَسیذگی خلَگیزی کٌین.

 -7آیادًذاى ّای شیزی ًیاس تِ هزاقثت دارًذ ؟
دًذاى ّا ی شیزی ًیش هثل دًذاى ّای دائوی ًیاس تِ هزاقثت دارًذ ٍ اس هاّْای اٍل تؼذ اس تَلذ تا شش سالگی فقط دًذاى ّا
شیزی ّستٌذ کِ سیثایی – خَیذى هَاد غذایی ٍ صحثت کزدى تَسط آًْا اًدام هی شَد ٍّوچٌیي فقط خا تزای رٍیش
دًذاى ّا ی دائوی ٍ تؼذ اس سي شش سالگی شزٍع تِ افتادى هی کٌٌذ کِ تَسط دًذاى ّای دائوی خایگشیي هی گزدًذ کِ تا
حذٍد  12سالگی اداهِ خَاّذ داشت پس درایي هذت اگز دًذاى ّای شیزی ًیاس تِ درهاى داشتِ تاشٌذ حتوا تایستی تَسط
دًذاًپششک درهاى هزتَطِ اًدام شَد.
ً -8قش فلَرایذ در سالهتی دًذاى ّا چیست؟
فلَرایذ تِ صَرت یک یَى در طثیؼت ٍخَد دارد ٍ در تیي هَاد غذایی ٍ آب یافت هی شَد ٍقتی در هداٍرت دًذاى قزار هی
گزدد ٍارد ساختواى دًذاى گزدیذُ ٍ ساختواى دًذاى ( تلَرّای هیٌای ) راهقاٍهتز کزد ُ ٍهاًغ پَسیذگی آى هی گزدد
ّوچٌیي تاػث کاّش فؼالیت هیکزٍب ّا ٍ سطح دًذاى ّا را ًیش لیش هی ًوایذ کِ در ًْایت ّوِ ایي هَارد تاػث هقاٍهت
تیشتز دًذاى شذُ اس پَسیذگی خلَگیزی هیٌوایذ.
 -9ػالئن تیواریْا ی لثِ چیست؟
در حالت طثیؼی رًگ لثِ صَرتی کوزًگ هی تاشذ ٍ درهَقغ غذا خَردى طثیؼی ٍ هسَاک سدى خًَزیشی ًذارد ٍلی
درهَاردیکِ لثِ دچار تیواری هی گزدد رًگ لثِ پزخَى ٍ تِ سوت قزهشی پیش هی رٍد ٍ تا کَچکتزیي تواس حتی غذا
خَردى ٍ هسَاک سدى دچار خًَزیشی هی گزدد ٍدرصَرت هشاّذُ چٌیي ػالئوی حتواً تایستی هؼایٌات تَسط دًذاًپششک ٍ
درهاى هزتَطِ اًدام گزدد.
 -11ػالئن تیواریْای پیشزفتِ پزیَدًٍتال چیست ؟
درصَرتیکِ تِ تیواری ّای لثِ ٍ خًَزیشی ٍخزم دًذاى تَخِ ًشَد ٍ درهاى ًگزددتا گذشت سهاى تاػث تخزیة اًساج
ًگْذاردُ دًذاى گزدیذُ ٍ ػالئوی ّوچَى لقی دًذاى آتسِ ّای هتؼذد ٍ در کلیشِ ّای رادیَگزافی تحلیل استخَاى
هشاّذُ هی گزدد کِ درایي هَاقغ درهاى ّای پیچیذُ ًیاس خَاّذ داشت پس تایذ تَخِ کٌیذ کِ پیشگیزی تْتز اس درهاى
است ٍ تا هؼایٌات هزتة ٍ درهاى ّا سادُ اس تیواریْای پیشزفتِ پزیَدًتال پیشگیزی کٌین

