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1. दन्त ज ाँचको ल गि उपयुक्त समय कहिले िो?  

a. नियोजित गर्भावस्थभ अनि 
गर्ावती हुि ेआमभले गर्भावस्थभ हुि र्न्दभ पहहले दन्त िभाँच गिा र दन्त सम्बन्धी सब ैसमस्यभहरूको 
उपचभर गिा सजछिि।्. यसले गर्भावस्थभमभ दन्त उपचभरको व्यभपक उपचभरबभट बच्ि सछि र दन्त 

चचककत्सकले उिीहरुलभई गर्भावस्थभमभ मौखिक स्वभस््य सेवभ सन्देश प्रदभि गिा सछदि। 

b. गर्भावस्थभ को चौथो देखि िैठो महहिभ 
गर्भावस्थभमभ, गर्ावती आमभले अझै पनि दभाँत िभाँच गिा आवश्यक ि। उत्तम समय 4 देखि 6 महहिभ 
गर्भावस्थभको हो ककिर्िे भ्रुण यस चरणमभ सबै र्न्दभ जस्थर हुन्ि. उिले दन्तचचककत्सकलभई दन्त 

िभाँच अवचधमभ सूचिभ हदिुपदाि कक  उिी गर्ावती निि,् तभकक दन्त चचककत्सकले दन्त उपचभरको 
क्रममभ आवश्यक सभवधभिी अपिभउि सछदि। 

2. के एक्स-रे परीक्ष ले भ्रुणल ई असर िददछ? 

दन्त चचककत्सभलयहरूमभ रेडियोग्रभफहरू ललि पयभाप्त सभवधभिीहरू अपिभउाँि िस्तै बबरभमीको लभचग 

ललि एप्रोि लगभउिे र नतव्र गनतमभ कफल्म प्रयोग गिे, िसकभरण भ्रुणभ सुरक्षित गर्ावती आमभ 
चचन्तभ महसुस हुन्ि र्िे, उिी आफ्िो दन्तचचककत्सकसाँग िलफल गिा सजछिि ्र उपचभर 
बच्चभ िर्एसम्म पनि स्थगीत गिा सजछिि।् 

3. के िर्दवती आम ले जहिल दन्त उपच र प उन सक्दछ? 

गर्ावती महहलभलभई वभस्तवमै रूट छयभिल उपचभर, बुद्चध बंगरभ दभभाँतलभई निकभल्िे, आहद िस्तभ 
िहटल दन्त उपचभर आवश्यक हुन्ि र्िे, गर्ावती महहलभले बच्चभलभई िन्म हदएपनि उपचभर सुरु 

गिुा पदाि। यसले लभमो उपचभर प्रककयभको अवचधमभ असहिबभट मुछत गरभउि सछि। 

4. िर्दवती आम को मौखिक स्व स््य अवस्थ म  के पररवतदनिरू िुन्छन ् र उनको मौखिक 

स्व स््यको देिर् ल कसरी िने? 

a. हमोि सम्बजन्ध पररवताि 
गर्ावती महहलभहरुले आफ्िो ओरल छयभलर्टी पूण रूपमभ सफभ गदैिि ्र्िे, गर्ावस्थभमभ हमोि 

पररवतिाले चगाँिभको तन्तुहरुको प्रनतकक्रयभलभई  प्लेक ब्यभकटररएल ववषभलु पदभथामभ बढभउि सछिि, 

िसले गदभा चगाँिभ रभतो हुन्ि, सजन्िन्ि र चगाँिभहरूबभट रछतस्रभव हुि सछि। यसलभई “गर्ावस्थभ 
जिजन्िलर्हटस” र्निन्ि। तसथा, "गर्भावस्थभ चगचंगवभइहटस" लभई रोछि र नियन्रण गिा, गर्ावती 
आमभले दभाँत मभझ्दभ र प्लेकलभई रभम्रोसाँग हटभउि फ्लोस र अन्तदेशीय ब्रश प्रयोग गदभा मौखिक 

स्वच्ितभमभ ध्यभि हदिु पदाि। 
b. गुललयो र अलमलो िभिभको लभचग इच्िभ िभग्िे 



आहभर पररवतािको कभरण गर्ावती महहलभ प्रभय: गुललयो र अलमलो िभिभको लभचग तषृ्णभ उत्पन्ि  
िभिभ र पेय सेवि पनि अचधक बभरम्बभर हुि सछि। त्यसकभरण, दभाँत िय हुिे सम्र्भविभ 
बढ्ि सछि। गर्भावस्थभमभ, गर्ावती आमभले अम्लीय िभिेकुरभको इच्िभ उत्पन्ि हुि सछि वभ 
सजिल ैबभन्तभ हुि ्सछि। यी अम्लीय िभिभ र बभन्तभले दभाँतको बभहहरी लेयर ( इिभमेल) बबगभिेि र 
लर्री लेयर (िने्टभइि) िलुभ बिभउाँि, पररणभमस्वरूप दभाँतको संवेदिशीलतभ निजम्तन्ि। 
 

 

 

दभाँतलभई िोगभउि, गर्ावती आमभले फ्लोरभइि टुथपेस्ट टुथब्रलशगंको लभचग प्रयोग गिुापदाि । 
ककिर्िे फ्लोरभइिले निम्ि कुरभ गिा सछि: 
1. चभाँि ैदभाँत िय हुिेलभई ममात गिा सहयोग गिा  
2. इिभमेललभई सुदृढ पभिा , यसले एलसिको आक्रमणलभई प्रनतरोधी बिभउाँदि 

3. दन्त प्लभकमभ िीवभणु गनतववचधहरू रोछि, एलसि उत्पभदि कम गिा . 

यहद गर्ावती आमभलभई बभन्तभ र्यो वभ धेरै पटक िभिुपर् यो र्िे, त्यसले दभाँत िय हुिबभट िोगभउि 

थप सुरिभ पभउि फ्लोरभइि मभउथवश प्रयोग गिा सछदि। यद्यवप उिले यसको प्रयोग गिुा अनि 

दन्तचचककत्सकको सल्लभह ललिुपदाि। 

5. के िेट्र स इक्क्लनले भ्रुणल ई असर िछद? 

गर्भावस्थभको 5 देखि 6 हप्तभ मभ, भ्रुणमभ दभाँतहरू ववकभस हुि थभल्ि. यहद गर्ावती आमभले 

गर्भावस्थभमभ टेट्रभसभइजछलि ललन्ि र्िे, भ्रुणकभ दभाँतहरू प्रर्भववत हुन्िि ्र रङववहीि हुि सछि.  

त्यसकभरण उिले िभछटरलभई उिी गर्ावती र्एको कुरभ बतभउिु पदाि, िस कभरण िभछटरले उचचत 

औषचध लेख्न ध्यभि हदन्िि।् 


	गर्भवती आमाको लागि मौखिक स्वास्थ्य
	1. दन्त जाँचको लागि उपयुक्त समय कहिले हो?
	2. के एक्स-रे परीक्षाले भ्रुणलाई असर गर्दछ?
	3. के गर्भवती आमाले जटिल दन्त उपचार पाउन सक्दछ?
	4. गर्भवती आमाको मौखिक स्वास्थ्य अवस्थामा के परिवर्तनहरू हुन्छन् र उनको मौखिक स्वास्थ्यको देखभाल कसरी गर्ने?
	5. के टेट्रासाइक्लिनले भ्रुणलाई असर गर्छ?


