
चिकित्सि, मैले टुथपेस्ट प्रयोग गरिन भने िे हुन्छ? L028-06 

 

 प्रत्येि चिहान ि सााँझ हामीले हाम्रो दााँत ब्रश गछौं, हामीले दााँतिो सतहिाट दााँतिो फोहोि हटाइयो भनी 

सुचनचित गछौं। टुथपेस्टमा हुने चललनचिङ एिेन्ट ि िणहरूले दााँतिो फोहोिलाई पूणण रूपमा हटाउन मद्दत गनण 

सलछन्।  

 

  

 

दााँतले ठूलो िुनौतीिो सामना गछण! 

 दााँतिो फोहोिमा ब्यालटेरिया हुन्छ िसले अम्ल उत्पादन गनणिो लाचग खानामा सुगिलाई मेटािोलाइि 

गिाउाँछ िसले दााँतिो सतहिो खचनिलाई असामान्य रूपमा घटाउाँछ। त्यो दााँत कििाले खाने प्रकियािो सुरुवात हो 

ि त्यसलाई समयअचघ न ैदााँत कििाल ेखानु भचनन्छ। 

 

दााँतिो सतहमा खचनिहरूिो िमी 

 

स्वस्थ दााँत           समयअचघ नै दााँत कििाले खान ु

 

समयअचघ नै दााँत कििाल ेखानुिो उपिाि गनण सकिन्छ! 

 र् यालल ेअम्ललाई तटस्थ िनाएि दााँतिो सतहिाट गुमेिा खचनिलाई फेरि भनण सलछ, ति यसलाई यो ममणत 

प्रकिया पूिा गनणिो लाचग चनचित समयावचि आवश्यि हुन्छ। यद्यचप समयअचघ नै दााँत कििाले खानुिो ििणमा 

त्यहााँ उपयुक्त मात्रामा फ्लोिाइड छ भने, खचनि पुन: भन ेप्रकियािो गचत वृचि गनण सकिन्छ, िसले समयअचघ नै दााँत 

कििाले खानिेो ममणतलाई परिष्िृत गछण।  
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गुमेिो खचनिलाई फेरि भने 

 

   समयअचघ नै दााँत कििाल ेखान ु      समयअचघ नै दााँत कििाल ेखानेिो सुिाि गरिन्छ 

           

अम्लद्वािा 

चनिन्ति रूपमा खचनि गुम्ने 

 

दन्त लयाचभटी चसिणना हुन्छ 

 

ति पचन, दााँतमा अम्लद्वािा आिमण हुन िािी िहन्छ भने, लयाचभटी चसिणना हुन सलछ। त्यसपचछ कििाल ेखाएिो 

दााँतलाई सुिाि वा ममणत गनण िरठन हुनेछ। 

 

फ्लोिाइड एिदम ैमहत्त्वपूणण हुन्छ! 

दााँत कििाल ेखानिाट िोक्निो लाचग फ्लोिाइड महत्त्वपूणण हुन्छ, यसिा िायणहरूमा चनम्न समावेश हुन्छन्: 

 र् यालद्वािा समयअचघ न ैदााँत कििाल ेखानुिो ममणत ि दााँतिो सतहिाट गुमेिा खचनिहरूिो पुनभणिणिो गचत 

वृचि गने 

 अम्लिो आिमणमा दााँतिो प्रचतिोिि क्षमतालाई वृचि गिेि दााँतलाई सिल िनाउन े

 दााँतिो फोहोििो अम्ल-उत्पादन गन ेक्षमतालाई िोके्न 

 

 फ्लोिाइडिा लाभहरूिो लाचग, 1961 दचेख हङिङमा घिेलू पानीलाई फ्लोिाइड यकु्त िनाइएिो छ। आििो 

चमचतसम्म, हङिङिा माचनसहरूिो दााँत कििाल ेखाने व्यापिता उच्च मात्रमा िम भएिो छ। फ्लोिाइड युक्त पानी 

चपउने ि फ्लोिाइड टुथपेस्ट प्रयोग गने समुदायहरूमा दााँत कििाले खाने समस्या उच्च मात्रामा िम भएिो छ भनी 

हालैिा अनसुन्िानले पचन दखेाएिा छन। तसथण दााँत कििाले खाने समस्यालाई प्रभाविािी रूपमा िोक्निो लाचग, 

फ्लोिाइड युक्त पानी चपउने िाहिे, चिहान ि िाचत सुत्न ुअगाचड फ्लोिाइड टुथपेस्टले दााँत ब्रश गनण पचन आवश्यि 

हुन्छ। 



 

िेिै मात्रामा टुथपेस्ट प्रयोग गनण आवश्यि छैन, मटििो साइििो ब्लि िचत टुथपेस्ट पयाणप्त हुन्छ! 

 कदनिो दईुपटि मटििो साइि िचत फ्लोिाइड टुथपेस्टले दााँत ब्रश गनुण दााँत कििाले खान े व्यापितालाई 

प्रभाविािी रूपमा िम गनण पयाणप्त हुन्छ।  

 

 

 अत्यचिि मात्रामा फ्लोिाइड टुथपेस्ट प्रयोग गनाणले “डने्टल फ्लोिोचसस” हुन ेि त्यसले दााँतिो िस्मेरटिमा 

असि पानण सके्न हुनाल ेछ वर्ण वा सोभन्दा िम उमेििा िालिाचलिाहरूल ेप्रयोग गने फ्लोिाइड टुथपेस्टिो मात्रामा 

ध्यान कदन आवश्यि हुन्छ। अचभभाविहरूल े त्यसिािण आफ्ना िालिाचलिाहरूिो लाचग िालिाचलिाहरूिो 

टुथपेस्ट छनोट गनुणपछण। यी टुथपेस्टहरूमा फ्लोिाइडिो न्यून एिाग्रता समावेश हुन्छ। अचभभाविहरूल े आफ्ना 

िालिाचलिाहरूलाई सि ैटुथपेस्ट थुक्न ि िुनै पचन नचनल्न पचन चनदचेशत गनुणपछण। 

 

फ्लोिाइड माउथवाश प्रयोग गनण आवश्यि छैन! 

 िेिैिसो माचनसहरूिो लाचग, फ्लोिाइड युक्त पानी चपउने ि फ्लोिाइड टुथपेस्ट प्रयोग गनाणले अम्लीय 

आिमणलाई प्रचतिोि गनण ि दााँत कििाल ेखानिाट िोक्निो लाचग पयाणप्त फ्लोिाइड उपलब्ि गिाउाँछ। त्यसिािण, 

फ्लोिाइड माउथवाश प्रयोग गनण आवश्यि छैन। 

 यद्यचप, दााँत कििाल ेखानेतफण  उन्मुख माचनसहरूिो लाचग, फ्लोिाइड माउथवाशिो प्रयोगले अचतरिक्त लाभ 

गनेछ। चतनीहरू चनम्न हुन्: 

 आफ्नो दााँत अचनयचन्त्रत रूपमा कििाल ेखाएिो दखेाउने माचनसहरू 

 अथोडोचन्टि उपिाि प्राप्त गरििहिेा माचनसहरू 

 िेचडयोथेिापी गिेिा ि र् याल िग्ने मात्रा िम भएिा माचनसहरू 

 

ति पचन, माचथिा माचनसहरूल ेदन्त चिकित्सििो मागणचनदशेन अन्तगणत फ्लोिाइड माउथवाश प्रयोग गनुणपछण। 




