
 :شايع ترين اورژانس هاي دندانپزشكي و روش درمان و كنترل موقتي آن ها در خانه

دهانتان را  چنانچه دندان شما فقط به غذاهاي سرد يا داغ يا شيرين حساس است، با آب ولرم :دندان درد

به آرامي دهانتان را با آب ولرم مسواك بزنيد و  ن مواد غذايي بين دندان ها را پاك كنيد وبشوييد و با نخ دندا

 .دندانتان به دندانپزشك مراجعه كنيد) كردن پر(در اولين فرصت براي ترميم

دقيقه  ۲۰را به مدت  )كمپرس سرد(اگر درد شما شديد است و يا همراه با تورم است، يك كيسه حاوي يخ اما

اين كار را متناوبا تا رسيدن به دندانپزشك تكرار  .دقيقه آن را برداريد ۲۰ه قرار دهيد و به مدت روي گون

 اگر نيمه شب است و به استراحت نياز. يك يا دو عدد آسپيرين بخوريد. بپرهيزيد از گرما دادن موضع. كنيد

و ترجيحاً روي مبل يا صندلي به  گيردداريد، به هنگام خواب سعي كنيد كه سر شما باالتر از بقيه بدنتان قرار 

 !دندانپزشك مراجعه خواهيد كرد در اولين فرصت به. حالت نيمه نشسته بخوابيد

اگر جسم خارجي قابل رويت است آن را با پنس دندانپزشكي بيرون  :فرو رفتن جسم خارجي در بين دندان ها

پس از بيرون آوردن  .با نخ دندان بيرون بياوريد اگر قادر به ديدن آن نيستيد سعي كنيد كه آن را بياوريد ولي

سعي نكنيد كه . باقيمانده اجسام خارج شوند جسم خارجي حتما آب را به شدت در دهانتان غرغره كنيد تا

 اگر عمق فرورفتگي جسم زياد است و نمي توانيد آن را خارج. بيرون بياوريد جسم خارجي را با جسم نوك تيز

 .اجعه كنيدكنيد به دندانپزشك مر

اين زخم هاي سطحي در سطح داخلي گونه،  :زخم هاي سطحي دهان ناشي از تحريكات فيزيكي و شيميايي

است بر اثر گاز گرفتن گونه، مسواك زدن شديد، خوردن غذاهاي داغ و يا  ممكن. لثه و زبان به وجود مي آيند

حباب هايي كه ايجاد  نشويه اكسيژنه بايك محلول دها. ناشي از براكت هاي ارتودنسي ايجاد شوند تحريكات

-Colgate Orabase Sothe محلول. شود مي كند باعث تميز كردن زخم از خرده هاي مواد غذايي مي

N-Seal  التيام و كاهش درد زخم مي شود نيز با پوشاندن سطح زخم باعث. 

ورت امكان دندان بيرون افتاده در ص. اورژانس در كودكان بسيار شايع است اين :بيرون افتادن دندان از دهان

فيزيولوژي يا بزاق خود بيمار  آن را با سرم فيزيولوژي بشوييد و آن را در يك ليوان شير يا سرم. پيدا كنيد را

به هيچ عنوان سعي در تميز كردن و لمس كردن ريشه دندان  .قرار داده و سريعا به دندانپزشك مراجعه كنيد

دهيد و به  يك قطعه گاز استريل بر روي محل دندان در دهان قرار. ندان بگيريدناحيه تاج د نكنيد و آن را از

موارد دندانپزشك با شستشوي مناسب  در بسياري از. دقيقه فشار دهيد تا خون ريزي كاهش يابد ۵مدت 

جات نكته طاليي براي ن. در طوالني مدت دندان قابل نگهداري است محل، دندان را دوباره در محلش مي كارد و

كلينيك  دقيقه به يك ۳۰اگر شما بتوانيد كودكتان را در كمتر از . دندان، زمان است دادن جان اين



درصد  ۹۰اين دندان انجام داد، بيش از  دندانپزشكي برسانيد، احتمال اينكه بتوان درمان موفقيت آميزي براي

 .خواهد بود

بر روي  يك كيسه حاوي يخ را. سريعا محل دندان مورد نظر را با سرم فيزيولوژي بشوييد :شكستن دندان

گونه و زبان مي شود، با پارافين يا در  اگر دندان داراي يك لبه تيز شده است كه باعث آزار. موضع قرار دهيد

 .را بپوشانيد و به دندانپزشك مراجعه كنيد صورت امكان موم دندانپزشكي لبه تيز

. داريد دقيقه با فشار نگه ۲۰تا  ۱۵يك گاز استريل را براي كنترل خونريزي به مدت  :ز گرفتن زبان يا گونهگا

اگر خونريزي كنترل نشد . بشوييد پس از قطع كامل خونريزي و ايجاد لخته، محل زخم را با سرم فيزيولوژي

اگر خونريزي غير قابل كنترل . داريد دقيقه نگه ۳۰براي مدت  يك گاز استريل را با سرم خيسانده و در محل

 .به اورژانس بيمارستان مراجعه كنيد بود بايد سريعا

  

 :چهار نكته اي كه در مورد دندان هايتان نمي دانستيد

مواد ترش و اسيدي نيز باعث از بين رفتن مواد معدني . مواد قندي تنها ماده مضر براي دندان ها نيستند - ۱

 .ندسطح ميناي دندان مي شو

خوردن قطعات يخ، . بشكند ميناي دندان سخت ترين ماده موجود در بدن است، اما ممكن است به راحتي - ۲

همانند خوردن سنگ است و باعث شكستن و لب  پاپ كورن، ته ديگ سفت و ساير مواد غذايي سفت و سخت

 .پر شدن دندان ها مي شوند

 .ضر باشدفلورايد بيش از حد ممكن است براي دندان ها م - ۳

  براكت هاي ارتودنسي دندان ها را نسبت به پوسيدگي مستعد تر مي كنند - ۴
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