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داخـل  قرار داده و خميـر دنـدان را بـه     مسواكروي خمير دندان  به اندازه يك نخود ابتدا دهان را با آب بشوئيد ، سپس

  . فرو كنيد موهاي مسواك
  

  
  

شـود و بـه    يك سمت دهـان شـروع مـي    قسمت عقبمسواك كردن از . دندانهاي باال و پايين بايد جداگانه مسواك شود

  .ه كليه دندانها مسواك زده ميشودترتيب كليه سطوح خارجي، داخلي و جوند

 

 

  

  

  

درجه نسبت به محور طولي دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار  ۴۵بايد موهاي مسواك با زاويه هنگام مسواك كردن 

  .گيرد

  
در محل بايـد صـورت بگيـرد و    ) حركات سريع و كوتاه( حركت لرزشيبعد از قرار دادن مسواك روي دندان و لثه، ابتدا 

چرخانـده شـود ايـن     از سمت لثه به طـرف سـطوح جونـده    سپس با حركت مچ دست، موهاي مسواك روي سطح دندان

  . گيردي هر دندان بايد انجام برا بار ۲۰تا  ۱۵حدود  حركت

  
  

 .دندانهاي فك باال را با حركت مسواك به سمت پايين تميز مي كنيم

 روش مسواك زدن فك باال و پايين

 .تميز مي كنيم باالرا با حركت مسواك به سمت  پايين  دندانهاي فك

مسواك را بايد طوري روي دندان و  

درجه  ۴۵لثه قرار داد كه با زاويه 

نسبت به محور طولي دندان و به 

  .سمت لثه باشد

خمير دندان را بايد به گونه اي بر 

روي مسواك قرار داد كه به داخل 

  .موهاي آن فرو رود
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سـطوح داخلـي   بـراي  تميز كردن سطوح داخلي دندانها هم مانند مسواك كردن سطوح خارجي آن صورت مي گيرد ولـي  

اين سطوح را  حركات باال و پايينقرار داد و با  به صورت عمود بر روي سطح داخلي دندانها، مسواك را بايد دندانهاي جلو

  تميز كرد 

  
ار دهيـد تـا موهـاي    براي مسواك كردن سطح جونده، موهاي مسواك را در تماس با سطوح جونده قرار داده و كمـي فشـ  

بكشيد تا بخوبي تميز  جلو و عقبسپس چند بار مسواك را به . مسواك به خوبي به داخل شيارهاي سطح جونده وارد شود

  .شود

  
را هـم بـا    زبـان  د، بهتر است هر چند روز يكبار روينشو هاي مواد غذايي و ميكروبها روي سطح زبان جمع مي چون خرده

تميزكردن زبان نقـش  . شود گيرد و به طرف جلو كشيده مي براي اينكار مسواك در عقب زبان قرار مي. مسواك تميز نمود

. پس از مسواك كردن دندانها و زبان بايد دهان چندين بار با آب شسـته شـود  . دارد بين بردن بوي بد دهان ازمهمي در 

توجه كنيـد كـه   . وقتي مسواك كردن دندانها تمام شد، مسواك را خوب بشوئيد و در جايي دور از آلودگي نگهداري كنيد

واي داخل جعبه زياد شده و رشد ميكروبها را تسريع هيچگاه مسواك خيس را در جعبه سر بسته نگذاريد؛ چون رطوبت ه

  .كند مي

 

 .سطح جونده دندانهاي فك باال و پايين را با عقب و جلو بردن مسواك تميز مي كنيم 

 .ا مسواك مي كنيمي فك باال و پايين ربا عمودي گرفتن مسواك و باال و پايين بردن آن سطح داخلي دندانهاي جلو


