
ग िँजा सम्बन्धी रो , हुन ैसक्दैन! 

तपाईंले गिन्गिभाइ (गििँजा)को रक्तश्रावको अनुभव िनुुुभएको छ? दािँत माझ्दा, तर तपाईंले दागु िुँ तको 

जरा(हरू) वररपररका तनु्तहरू (पेररयोडोन्टल तनु्तहरू)का दीर्घकालीन रोिहरू ─गििँजासम्बन्धी 

रोिबाट पीगडत हुनुहुगछ भनी अनुभव निनुघभएको हुन सक्छ। यो रोि दािँतको सतहमा हुने दन्त पे्लक’ले 

लाग्दछ। 

 

     

    

दन्त प्लाक र  म रो 

यदि ि ाँत र म्ररी सफ गररएन        
 

भने, िन्त प्लेकक ब्य क्टेररय हरूले के ही समयको अवधिम 
धगन्न्गभल म न्जिनहरूको      

         
  

छेउम संधित भएक ववषहरू छोड्िछन,् जसले धगाँज , 
पेररयोडोन्टल।झिल्ली र च्य पुक हड्डीहरूसदहत परेरयोडोन्टल तन्तुहरूम जलन पैि गिै
धगाँज सम्बन्िी रोग ल ग्िछ। 
 

  

 
 

 

 

   

 
 

स्वस्थ  महरू

धगन्न्गभ इ गुल बी हुन्छ र कड  ि ाँतम  तररक ले कससएर ब ाँधिएको हुन्छ र कुनै अस्पष्ट रक्तस्र व व  
सूजन बबन ।

 

हल्का  म रो 

धगन्न्गभ इ म न्जिन टुथब्रस गंम  सजीलो र तो, सुन्नकेोको र रक्तस्र व हुन्छ। यस िरणम , 
पेररयोडोन्टल तन्तुहरू गम्भीर रूपम  नष्ट हुाँिैनन।् यदि उपि र ि ाँड ैप्र प्त भयो भने हल्क  
धगाँज सम्बन्िी जलन क्रम : हर उनेछ।



 

 

 

 

   

 
 

 

   

क्याल्कुली जम्मा हुन

धगन्न्गभल म न्जिनम  जम्म  भएक  िन्त प्लेक  र्य लको सह यत ले कड  भइ क्य ल्कुलस 

बन्िछ।क्य लकुलीक  खस्र  सतहहरूले िन्त प्लेकल ई हट उनै नसककने बन ाँउछ। यसले िन्त 

प्लेकको संकलनल ई प्रोत्स दहत गछि  र धगाँज को रोगल ई अि गम्भीर बन उाँछ।

 म्भीर  म रो 

जब मौझखक स्वच्छत  लग त र कमजोर छ, पीररयडोन्टल ऊतकहरू लग त र सूजन र ववन  को 
अिीनम  हुनेछ। 

 
 

गम जर  सतहब ट अलग्गै हुन्छ, यस्तै वपररयडोंटल पकेट भननने स नो ठ ाँउ 

बन्नेछ। गमल ई समथिन गने हड्डी पछी सछि  र जर  खलु्ल  हुनेछ।



पेररयोडोन्टल तन्तहुरूको लग त रको क्षनतल ेवरपरक  ि ाँतक  सह यक तन्तहुरूको अपगमन हुन्छ। 

 

 

 

 
 

 

ि ाँतले सह यत  गुम उाँछ, हन्ल्लन्छ र ि ाँतहरू बबिको ख ली ठ उाँ  बढ उाँ िै मोडडन थ ल्छ; स थै
तल्लो र म धथल्लो ि ाँतहरूल ई पनन असर गछि। ि ाँत िनि सक्छ।

दन्त गिककत्सक   

 
 

       

िािँडै भेट्नुहोस ्

यदि तप ईं गम रोगब ट पीडडत हुनहुुन्छ भने, क्य ल्कुली हट उनको ल धग तुरुन्त िन्त धिककत्सकल ई 

भेट्नुहोस।् िन्त धिककत्सक पीररयडोन्टल पकेट सम प्त गनि पीररयडोन्टल  ल्यकक्रय  गनेछ।

 म रो रोक्नको लाग राम्रो मौखिक स्वास््य कायम  

 

 
 

 

 

 

राख्नहुोस ्

िन्त प्ल क र म्रोसाँग हट उनुहोस ्
बबह न र र तको सुत्न ेसमयम  ि ाँत म झ्नु, र ि ाँतको सतहम  िन्त प्ल क र म्रो तररक ले हट उन 

हरेक दिन फ्ल स गनुिहोस।्

हरेक वषि िन्त धिककत्स  ज ाँि गनुिहोस ्
गम रोगको  ीघ्र पदहि न र उपि रको ल धग व वषिक िन्त ज ाँि गनुहोस.्

िुम्रप न नगनुिहोस ्

 
 

 

             
   

िमु्रप न नगने व्यन्क्तहरूभन्ि  िमु्रप न गने व्यन्क्तहरूल ई धगाँज को रोग हुने सम्भ वन  5 गुण  बढी 
हुन्छ। िरुोटम  हुने ननकोदटनले रक्त नलील ई खमु्ि एर धगाँज सम्बन्िी रोगल ई पत्त  लग उन ग ह्रो 
बन इ रोगल ई अज्ञ त रूपम  ववकससत हुन दिन्छ। कृपय  िमु्रप न नगनुिहोस ्।

कृपय  ि ाँतहरूल ई र म्रोसाँग सफ  गनुिहोस।् 

कृबिम ि ाँतको सतहम िन्त प्लेक र ख न क अव षे सन्जलै जम्म हुन्छन ् र पेररयोडोन्टल
स्व स्थल ई असर गछिन।्



 

मिमुेह मेसलटस जस्त  केही िीर्िक लीन रोगहरूले  रीरको प्रनतरोिक क्षमत ल ई कम गिै 

धगाँज सम्बन्िी रोगहरूल ई सन्जल ैप्रोत्स दहत गििछ। र म्रो मुखको स्व स्थय व्यवन्स्थत गररएन भने 
यी रोगहरूले प्रनतरक्ष  प्रनतकक्रय  व  ननको प ने प्रण ली सम्िौत  गिै धगाँज सम्बन्िी रोगहरू ननको हुन 

ग ह्रो बन उाँछ। 
 

‘हो!' भन्नुहोस ्      

 

 

ग िँजासम्बन्धी रो बाट टाढा रहनुहोस ्

धगाँज सम्बन्िी रोगको रोकथ मले तप ईंको पैस को बित गििछ र रोगको उपि र गि ि हुने
असहजपनब ट पनन ट ढ  र ख्िछ। स्वस्थ पेररयोडोन्टल तन्तुहरू साँग न्जन्िगी उज्य लो छ। ि ाँतहरू 

अमूल्य छन।्
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