
प्रभावित बवुि बङ्गाराका प्रवतरोधक रणनीवतहरू L049-04 

सम्भावित खतरा  

तेस्रो चपाउने दााँतहरू पवन भवनन े बुवि बङ्गारा माविल्लो र तल्लो बङ्गाराहरूको सबैभन्दा 

पविल्लो भागमा अिवथित हुन्िन्। वतनीहरू प्राय: तपाईंको उमेर 17 दवेख 25 िर्षको बीचमा हुाँदा 

पलाउाँिन्।  

यद्यवप, बुवि बङ्गारालाई उवचत रूपमा पलाउन ददनका लावग आधुवनक मावनसको बङ्गाराको 

हड्डीको लम्बाइ अत्यन्तै कम हुन्ि। त्यथतो अिथिामा, बुवि बङ्गारालाई बाधा पुग्न सक्ि िा यो 

आंविक रूपमा पलाउन सक्ि र त्यो प्रभावित बुवि बङ्गारा बन्ि।  

 

बुवि बङ्गारा कोणमा प्रभावित                   बुवि बङ्गारा तेसो रूपमा प्रभावित 

       

 

प्रभािका ददिाहरू वभन्न-वभन्न हुन सक्िन,् अवधकतम कोणमा िा तेसो रूपमा हुन सक्िन्। 

बङ्गाराको हड्डीको प्रभािको गवहराइ पवन वभन्न-वभन्न हुनसक्ि। बुवि बङ्गारा वबथतारै पलाउने 

भएकाले, यसले अविम चेतािनी नददइ मुखसम्बन्धी समथयाहरूको वसलवसला वनम्त्याउन सक्ि। 

 

उपचार पिवतहरू  

मुद्दा 1: बुवि बङ्गारा पूणष रूपमा जोविएको  

दााँत बङ्गाराको हड्डीसाँग पूणष रूपमा जोविएको हुन्ि र कुनै पवन संकेत िा लक्षण वनमाषण गदनै।  

 

कुनै पवन लक्षण नदेखाउने प्रभावित बुवि बङ्गारा 

 
 

उपचार: कुन ै पवन पररितषनको संकेतलाई वनरीक्षण गररराख्नुहोस्। सामान्यतया, दााँत वनकाल्न ु

आिश्यक िैन। 
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मुद्दा 2: बुवि बङ्गारा आंविक रूपमा पलाएको  

यसले वनम्नवलवखत एक िा सोभन्दा धेरै दन्त समथयाहरू वनम्त्याउन सक्ि:  

 

समथया 1: दोहोररन ेपेररकोरोनाइरिस  

खानाका अििेर् र प्लेक ब्याक्िेररया बुवि बङ्गाराको िीर्ष र ओभरलेइङ गमको बीचमा सवजल ै

अवककन्िन्, जसको कारणद्वारा  गमका तन्तुहरूमा संक्रमण (पेररकोरोनाइरिस) हुन्ि। साि,ै प्राय: 

संक्रवमत, सुवन्नएको ओभरलेइङ गम विपररत दााँतद्वारा िोदकन्ि र यसले वनको हुन करिन हुन े

संक्रमण गराउाँि। पेररकोरोनाइरिस प्राय: तल्लो बङ्गाराहरूको बुवि बङ्गारामा हुन्ि।  

 

पेररकोरोनाइरिस 

 

 

 

सामान्य लक्षणहरू:  

गमहरू रातो हुन,े सुवन्नने र िेन्िर हुन,े पीप बग्न े  

मुख खोल्न करिन हुन,े श्वास गन्हाउने  

 

पेररकोरोनाइरिससाँग सम्बवन्धत मुखको सुन्नाइ 

 

 

गम्भीर लक्षणहरू:  

वलम्फ नोिहरू दखु्ने िा सुवन्नने, ज्िरो आउने, अनुहार सुवन्नन े

 

समथया 2: दााँतको खराबी  

बुवि बङ्गारा रा अगाविको दााँत बीचको प्रभावित दन्त सतहमा एवसि परेमा उक्त क्षेत्रमा रहकेो 

दााँत खराब हुनेि। 

 



प्रभावित बुवि बङ्गारा र खराब भएका यसका आसन्न दााँतहरू  

 

 

समथया 3: मन्द गवतमा हुन ेक्षवत  

 बुवि बङ्गाराको िक्करको दबािले आसन्न दााँतको जरा पुन: सोवसन सक्ि। 

बुवि बङ्गाराको फोवलकल वसथि िा ट्युमरमा विकवसत हुन सक्िन्।  

 

दोस्रो चपाउने दााँतको जराको पुन: सोसाइ  

 
 

ध्यान ददनुपने अन्य कारक तत्त्िहरू  

अिोिोवन्िक कारणहरूका लावग िा िाउको िा घााँिीको रेवियोिेरापी गराउनुपने 

व्यवक्तहरूको बुि बङ्गारा वनकाल्नुपिष।  

विपरीतको तल्लो बुवि बङ्गारालाई वनकाल्नुपन ेभएमा, अवधक-प्रथफुिनको कारणले यसलाई 

समथयाहरू वनम्त्याउनबाि रोक्न माविल्लो बुवि बङ्गारालाई पवन वनकाल्नुपिष। 

 

माविल्लो बुवि बङ्गाराको अवधक-प्रथफुिन 

 

तेस्रो चपाउने दााँत(बुवि बङ्गारा) 



उपचार: आंविक रूपमा पलाएको बुवि बङ्गारालाई वनकाल्नुहोस ् र मानवसक रूपमा िान्त 

रहनहुोस्।  

 

उपचारका क्रममा आउन ेबाधाहरूलाई विभाजन गनुषहोस!्  

महाँगो--- तपाईंल ेजवत वििो यसको उपचार गराउनहुुन्ि त्यवत न ैकम पैसा खचष गनुषपिष। िप 

गवम्भर समथयाहरू उत्पन्न नहुाँदासम्म पुि अफ गनष जारी राख्नुहोस,् होइन भन ेउपचार िप 

जरिल, धेरै समय लाग्न ेिा महाँगो हुनेि।  

दखुाइपूणष, धेरै वचन्ताहरू--- वयनीहरू भनेका मनोिैज्ञावनक बाधाहरू हुन्। समथयाहरू उत्पन्न 

हुाँदा, गम्भीर दखुाइहरूले िाथतिमै पीिा ददनेिन्।  

बेिाथता---समथयात्मक बुवि बङ्गाराले अन्तत: समथयाहरू वनम्त्याउनेि भने्न तथ्यलाई 

ध्यानमा राख्नुहोस ्प्रारम्भम ैउपचार गनुष उत्कृष्ट हुन्ि।  

 

कहााँ गएर मद्दत माग्न ेहो?  

तपाईंसाँग आफ्नो बुवि बङ्गाराका बारेमा वजज्ञासाहरू िन् भन ेतपाईंल ेआफ्नो दन्त वचदकत्सकसाँग 

परामिष वलनुपिष। उहााँले सम्पूणष मुखसम्बन्धी र एक्स-रे जााँचहरू गररसकेपवि तपाईंका दन्त 

समथयाहरूलाई सािधानीपूिषक समाधान गनुषहुनेि। उहााँले तपाईंका अिथिा, वतनीहरूको 

व्यिथिापन र उपचारका तररकाहरूको बारेमा थपष्ट रूपल ेव्याख्या गनुषहुनेि। दााँतलाई वनकाल्न 

आिश्यक पिष भन,े उहााँले तपाईंलाई यसमा संलग्न जोवखम र यसपवि गनुषपने आिश्यक थयाहारको 

बारेमा पूणष रूपमा बुझाउने कुरालाई पवन सुवनवित गनुषहुनेि।  

 

अवहले न ैकायष गनष गनुषहोस!्  

अवहले नै आफ्नो प्रभावित बुवि बङ्गाराको बारेमा आफ्नो दन्त वचदकत्सकसाँग परामिष वलनुहोस ्र 

कुन ैपवन सम्भावित समथयाबाि मुक्त हुनहुोस्। 




