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जीवनकालका दईु सटे दााँत 

झरेर जान ेदााँत:  

ततनीहरू हाम्रा दााँतको पतहलो सेट हुन् र ततनीहरू सबै गरेर 20 वटा हुन्छन्। ततनीहरू प्राय: छ 

मतहनाको उमेरदतेि 3 वर्षको उमेरसम्म पलाउाँछन्।  

 

स्थायी दााँत:  

6 वर्षको उमेरमा, ततनीहरू िुकुलो भएर बातहर तनस्कने झरेर जाने दााँतलाई प्रततस्थापन गनष 

क्रतमक रूपमा पलाउाँछन्। 

 

 

झरेर जान ेदााँत: स्थायी दााँतको लातग स्पसे ररेटेनर  

 सामान्यतया, प्रत्येक झरेर जाने दााँतको जराको तल, तवकासशील नयााँ पलाउन ेस्थायी दााँत 

हुन्छ।  

 नयााँ पलाउन ेस्थायी दााँतको पलाउने समय भएपतछ, झरेर जाने दााँतको जरा ररसोबष हुनेछ र 

झरेर जान े दााँत िकुुलो हुनछे। त्यसपतछ उक्त ठाउाँमा यसको नयााँ पलाउन े स्थायी दााँतल े

तलन्छ।  

 झरेर जाने दााँतले यसको नयााँ पलाउने स्थायी दााँतको ठाउाँलाई प्रततधारण गछष। 
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कुन ैपतन दााँत अनावश्यक हुाँदनै  

 

झरेर जाने दााँत, तवशेर्गरी दााँतको िराबीको कारणले दोस्रो झरेर जाने मोलार तछटै्ट नष्ट भयो भन,े 

पररणामहरू गम्भीर हुन सक्छन्:  

 

 दााँतको कमजोर अलाइनमेन्ट  

 

दोस्रो झरेर जान मोलार पतहले नै नष्ट भयो 

 

 

 

 

पतहलो स्थायी मोलार 

 

6 वर्षको उमेरमा दोस्रो झरेर जाने मोलारको पछाति पतहलो झरेर जाने मोलार पलाउने 

भएकाले, नष्ट भएको दोस्रो झरेर जाने मोलारको ठाउाँ  अगाति बढेसाँगै क्रतमक रूपमा भररनेछ। 

 

 

 

 

 

यो पलाउाँ दा स्थायी दााँत आर्षको बातहर नतमतलकन एकै ठाउाँमा पलाउाँछ। 

 

पतछ, दोस्रो झरेर जाने मोलारलाई प्रततस्थापन गनषको लातग दोस्रो स्थायी तप्रमोलार 

पलाउाँदा, स्थायी दााँत दन्त आर्षको बातहर नतमतलकन पलाउनेछ वा प्रभातवत हुनेछ र 

पलाउन असक्षम हुन्छ, जसको कारण दााँतको कमजोर अलाइनमेन्ट हुन्छ। 

 

 मालअक्लुसन  

 सफा गनष करठन 

दााँत नतमलेको क्षेत्रमा सफा गनष करठन हुन्छ। नतमलकेा दााँतहरूको बीर्मा दन्त प्लेक 

ब्याक्टेररया र बााँकी रहकेा िानेकुरा जम्मा हुनेछन्, जसले गदाष गम जलन हुने र दााँतको 

िराबी हुने सम्भावना वृति हुन्छ। 

 स्थायी दााँत पलाउन सकेन भने शल्यक्रक्रया गरेर हटाउन आवश्यक पनष सक्छ। 

 



झरेर जान ेइन्साइजसष (अगातिको दााँत)लाई नहटाउनहुोस ्

 

केही अतभभावकहरूल े तल्ला झरेर जाने इन्साइजसषल े स्थायी इन्साइजसष पलाउनमेा बाधा गनष 

सक्छन् भने्न सोर्ेर झरेर जाने इन्साइजसषलाई हटाइक्रदन सकु्नहुन्छ: 

पररणाम स्वरूप, झरेर जाने इन्साइजसष पररपक्क नहुाँद ैनष्ट गरेकाले तल्लो बङ्गाराको अगातिको 

भाग ररसोबष हुनेछ जसको कारणले दन्त आर्षको ठाउाँ  नष्ट हुनेछ। त्यसको पररणाम स्वरूप, स्थायी 

इन्साइजसषलाई 

पलाउन र आर्षमा उतर्त रूपमा पंतक्तबि हुन अपयाषप्त ठाउाँ  हुन सक्छ।  

 

झरेर जान ेदााँतलाई आफ्ना बालबातलकाहरूबाट सरंक्षण गनुषहोस ्

महत्त्वपूणष लक्ष्य जस्तो झरेर जाने दााँतको शोल्िर, अतभभावकहरूले आफ्ना बालबातलकाहरूलाई 

ध्यानपूवषक आफ्ना दााँतहरूको संरक्षण गनष तसकाउन पछष। 

 

 क्रदनमा र रातमा फ्लोराइि टुथपेस्टले पूणषरूपमा दााँत माझ्नुहोस्। 

 दााँतको िराबी हुने जोतिमलाई कम गनषको लातग िाना र पेय पदाथष सवेन गन े

बारम्बारतालाई कम गनुषहोस।् 

 प्रत्येक वर्ष दन्त परीक्षण गराउनुहोस्। 

 

तपाईंलाई दााँतको िराबी भएको छ भने, तपाईंले प्रारतम्भक र्रणमा दन्त उपर्ार गनुषहोस्। स्थायी 

दााँत गलत रूपमा पंतक्तबि हुने गरी छेउको दााँतलाई यसको ठाउाँमा सनषबाट रोक्नको लातग झरेर 

जाने दााँतलाई यसको नयााँ पलाउने स्थायी दााँतको लातग ठाउाँ  प्रततधारण गनष राख्न सक्रकन्छ। 

 

 




