
 خشکی دهان در سالمندان:

خشکی دهان یکی ازمشکالتی است که موجب می شودجویدن وقورت دادن غذاسخت 

 شودومزه ی غذاها کمتر احساس می شود.

 باافزایش سن به طور طبیعی ترشح آب دهان کم می شود.            

 وداروهای آرام بخش نیزدهان راخشک می "زیادکننده ادرار"مصرف داروهای مدر

 کند.

  دهان به خصوص هنگام خواب موجب خشکی دهان باگرفتگی بینی ونفس کشیدن

 می شود.

 .کشیدن سیگارنیزیکی ازعلت های خشکی دهان است 

 برای برطرف شدن خشکی دهان چه کنیم؟

  نصف قاشق چای خوری نمک رادریک لیوان آب حل کنیدوچندین باردرطول

 بشویید.روزدهان خودرا بااین محلول آب نمک رقیق 

  لیوان مایعات ترجیحاًآب ساده درطول روزبنوشید.8تا6حداقل 

 .درطول روزبانوشیدن کم کم وجرعه جرعه ی آب،دهان خودرامرطوب نگهدارید 

  قبل ازخوردن غذا،دهان خودراباآب بشوییدویاکمی آب بنوشید.خیس شدن دهان به

 راحت ترجویدن غذا وقورت دادن لقمه کمک می کند.

 انه ی داروخودداری نمایید.ازمصرف خودسر 

 .ازکشیدن سیگاریاسایردخانیات مثل قلیان وچپق خودداری کنید 

 .میوه وسبزی های تازه رابیشترمصرف کنید 

 .به پزشک مراجعه کنید 

 

 :در سالمندان مراقبت ازدندانهای طبیعی

 برای مراقبت ازدندان های طبیعی انجام کارهای زیرضروری است:            



  دندانپزشک مراجعه  بهدرصورت پوسیدگی دندان ،هرچه سریعتر برای درمان آن

 کنید.

  حتی اگرفکرمی کنیدهیچ مشکلی ندارید،سالی یکبار برای معاینه به پزشک مراجعه

 کنید.

 استفاده ازنخ دندان،سطح بین دندان ها راتمیزکنید.نخ دندان راقبل از باروزی یکبار

ن صورت الی دندان ها طی مسواک زدن بهترشسته مسواک زدن استفاده کنید.درای

 می شود.

  بارمسواک بزنید.بهتراست مسواک زدن بعداز خوردن غذاباشد.2حداقل روزی 

  موهای مسواک نبایدخیلی نرم یاخیلی سفت باشد.بهتراست ازمسواک نوع متوسط

 استفاده کنید.

 آن  خمیردندان وموادغذایی داخل بقایایتا دبعدازمسواک زدن،مسواک راباآب بشویی 

 نماند.

  هیچ گاه مسواک خیس رادرجعبه دربسته نگذارید چون رطوبت هوای داخل جعبه

 زیادشده رشد میکروب هارا تسریع می کند.

 واکی که موهای آن خمیده یانامنظم سهرچندوقت یکبار مسواک راعوض کنید.م

عموالًازیک مسواک مشده ویارنگ آن تغییر کرده باشد،اصالًمناسب نیست.

 ماه نمی توان استفاده کرد.4یا3بیشتراز

  ازنمک خشک یاجوش شیرین برای مسواک کردن یاشستن دندان هاباانگشت

 استفاده نکنید.این مواد خشک باعث ساییدگی دندان می شوند.

 .پس ازمسواک زدن لثه های خودراباانگشت ماساژدهید 

  می کند،مسواک زدن راقطع نکنیدوبه اگردرموقع مسواک زدن ،لثه ی شماخونریزی

 دندانپزشک مراجعه کنید.

 

 

 

 



 مراقبت از دندان مصنوعی در سالمندان

 

 

 :مراقبت ازدندان های مصنوعی 

دندان های مصنوعی نیزماننددندان های طبیعی ،نیازمند مسواک زدن ومراقبت 

 هستند.اگردندان مصنوعی تمیزنشود،ممکن است باعث ایجادعفونت های مختلف

 شود.«برفک دهان»،مانند

برای شستن آن دسته ازدندان های مصنوعی که می توان آنها راازدهان خارج 

 کردبه نکات زیرتوجه کنید:

 .دندان های مصنوعی راحداقل یک باردرروزازدهان خارج کرده وبامسواک نرم بشویید 

  به خاطرداشته باشیدکه خمیردندان برای شستن دندان های مصنوعی مناسب

ت.برای شستن دندان های مصنوعی ازمایع ظرفشویی استفاده کنید.پس ازآن نیس

 دندان های مصنوعی رابه خوبی باآب بشویید.

  بعدازخارج کردن دندان مصنوعی ازدهان،لثه هاوزبا خودرابایک مسواک نرم

 بشویید.سپس لثه هاراباانگشت ماساژدهید.

  آب یاآب نمک تمیزقراردهید. شب هادندان مصنوعی راازدهان خارج کرده ودریک ظرف

اگردندانهای مصنوعی درهوا خشک شوندیادرآب خیلی داغ قرارداده شوند،خراب 

 خواهندشد.

اگرفقط تعدادی ازدندان هایتان ازنوع دندان های مصنوعی است که ازدهان خارج می 

شودبهتراست دومسواک داشته باشید.یکی برای شستن دندان های طبیعی خودتان ویکی 

 شستن دندان های مصنوعی .برای 

 :درمواردزیرحتماًبه دندانپزشک مراجعه کنید 

 .اگردندان مصنوعی شل است 

 .اگردندان مصنوعی به لثه فشارمی آورد 

 .اگردرهرقسمت ازدهان زخم به وجودآمده است 



 .اگرقسمتی ازدندانهای مصنوعی شکسته است 

 .اگرنمی توانیدبادندان مصنوعی غذابخورید 

  کردن دندان مصنوعی ازدهان احساس می کنید لثه ی شمابرجسته است.اگربعدازخارج 

 

 بی دندانی 

 بازهم برای جلوگیری ازعقونت لثه بهداشت دهان رارعایت کنید.،اگراصالًدندان ندارید 

  ایک مسواک نرم وکمی خمیردندان لثه هاوسطح روی زبان رابشویید.پس ازآن لثه

 هاراباانگشت ماساژدهید.

 ای گذاشتن دندان مصنوعی اقدام کنید.هرچه سریعتر بر 
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