
 مسوڑوں کی بیماری، ہر گز نہیں!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدآپ کو شا یکن)مسوڑے( سے خون بہنے کا تجربہ رکھتے ہوں گے، ل ۓو یآپ نے جنج ۓٹوتھ برشنگ کرتے ہو

 یشوںجڑوں کے گرد ر یٹشو( ک یاڈونٹلجو کہ دانت )پر یںمبتال ہ یںمرض م یموذ ینہ ہوا ہو کہ آپ کس یاحساس ہ

ہے۔ یہوت یماریوجہ سے ب یک یکپل یسطح پر دانتوں ک ی۔ دانت کیماریب یمسوڑے ک -ہے یتیکو تباہ کر د

دانتوں کی پلیک اور مسوڑے کی بیماری

 یےمدت کے ل یکجو کہ ا یں،ہ یتےٹاکسن چھوڑ د یکٹیریاکے ب یکپل یسے صاف نہ ہوا ہو، دانتوں ک یکاگر دانت ٹھ

 یاور جبڑے ک یجھل یاڈونٹلٹشو جلن، بشمول مسوڑے، پر یاڈونٹلپر یں،ول مارجن کے ساتھ چپکے رہتے ہ یجنج

۔یںکا سبب بنتے ہ یماریب یمسوڑے ک ی،ہڈ

صحت مند مسوڑے

سوجن کے جڑے ہوتے  یاخون  یکس یرکے ساتھ بغ یمضبوط یچےہوتا ہے اور دانت کے ساتھ ن یگالب ۓو یجنج

یںہ

ہلکی مسوڑے کی بیماری

سے خون نکل آتا ہے۔ اس مرحلے پر،  یٹوتھ برشنگ سے آسان ۓو یول مارجن سرخ، سوجا ہوا، اور جنج یجنج

سوجن آہستہ آہستہ  یںول م یجنج یہلک یہہوتے۔ اگر عالج جلد مل جاتا ہے تو  ۓہو یںٹشو شدت سے تباہ نہ یاڈونٹلپر

ہے۔ یکم ہو جات



 کولی ڈپازٹکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک یہے۔ کلکول یہو کر کلکولس بنا سکت یلسیفائیڈہو کر تھوک سے ک یرہول مارجن پر ذخ یجنج یکپل یدانتوں ک

ہے، اور  یاضافہ کرت یدمز یکپل یدانتوں ک یہ۔ یںہ یمشکل بنات یادہکو ہٹانا ز یکپل یدانتوں ک یںسطح یکھردر

ہے۔ یخراب کرت یدکو مز یماریب یمسوڑوں ک

شدید مسوڑے کی بیماری

گے۔ مسوڑا  یںکا شکار ہوتے رہ یٹشوز مسلسل سوزش اور تباہ یاڈونٹلحفظان صحت متواتر خراب ہو، پر یجب منہ ک

ہے۔ مسوڑا اور سپوڑٹنگ  یپاکٹ بن جات یاڈونٹلخالء پر یس یسطح سے الگ ہو جاتا ہے، اس سے چھوٹ یجڑ ک

۔یگ ۓاور جڑ سامنے آ جا یگ ۓختم ہو جا یہڈ

۔یںخاتمہ کا شکار ہوتے ہ یددانت کے گرد سپوڑٹنگ ٹشوز مز یںم یجےکے نت یتباہ یٹشوز ک یاڈونٹلمسلسل پر

ہے، اوپر  یخالء بڑھنے لگت یانہو جاتا ہے اور ہلنا شروع ہو جاتا ہے، دانتوں کے درم یالہے، ڈھ یتاسپورٹ کھو د یدانت اپن

۔ۓباہر گر جا یدہے۔ دانت شا یمتاثر کرت یوالے دانت کے کاٹنے کو بھ یچےاور ن



 ڈینٹسٹ کو جلدی دیکھیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۔ یکھیںکو د ینٹسٹفورا ڈ یےکو ہٹانے کے ل یاور کلکول یںجائ یں،مبتال ہ یںم یماریب یاگر آپ کو مسوڑوں ک

کرے گا۔ یسرجر یاڈونٹلپاکٹ کو ختم کرنے کے لئے پر یاڈونٹلپر ینٹسٹڈ

کو روکنے کے لیے اچھی منہ کی صحت کو برقرار رکھیںمسوڑوں کی بیماری 

دانتوں کی پلیک کو مکمل طور پر ہٹائیں

 یسطحوں سے مکمل طور پر دانتوں ک یصبح اور رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو برش کرنا، اور دانت ک

ہر روز فلوس کرنا۔ یےکو ہٹانے کے ل یکپل

اپ کروائیںہر سال دانتوں کا چیک 

اپ کروانا یکدانتوں کا ساالنہ چ یےکے جلد پتہ لگانے اور عالج کے ل یماریب یمسوڑوں ک

تمباکو نوشی منع ہے

تمباکو نوشی کرنے والوں کو مسوڑوں کی بیماری لگنے کا امکان تمباکو نوشی نہ کرنے والے کے مقابلے میں 5 گنا 

یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سگریٹ میں نکوٹین خون کی نالیوں کو سکیڑنے کا سبب بنتا ہے، مسوڑے کی بیماری کا 

پتہ لگانے کو مشکل بناتا ہے، بغیر پتہ لگے بیماری کے بڑھنے دیتا ہے۔ براہ کرم تمباکو نوشی نہ کریں۔ 

مصنوعی دانتوں کو مکمل طور پر صاف کریں

کو  یلتھہ یاڈونٹلہے، پر یجمع ہو جات یکپل یسے خوراک کے ذرات اور دانتوں ک یسطح پر آسان یدانت ک یمصنوع

ہے۔ یمتاثر کرت

کے  یماریب یمسوڑے ک یں،ہ یتیمزاحمت کو کم کر د یجسمان یٹس،مل یابیطسکہ ذ یسےج یماریاں،ب یرینہد کچھ

شفاء بخش نظام ہو جاتا ہے، لہذا  یارد عمل  یمدافعت یمفاہمت یںم یجےکے نت یماریوں۔ ان بیںہ یبڑھنے کو آسان بنات

ہے۔ یتیکو مشکل بنا د یابیصحت  یک یریماب یتو مسوڑے ک ۓجا یصحت برقرار نہ رکھ یمنہ ک یاگر اچھ

! مسوڑے کی بیماری سے دور رہو'کہو'ہاں 

سے دور رکھ سکتا ہے۔  یفتکل یںکے عالج م یماریبچا سکتا ہے اور ب یسےسے بچاؤ آپ کے پ یماریب یمسوڑوں ک

۔یںہ یمتیروشن ہے۔ دانت ق یٹشوز کے ساتھ زندگ یاڈونٹلصحت مند پر


	مسوڑوں کی بیماری، ہر گز نہیں!
	دانتوں کی پلیک اور مسوڑے کی بیماری
	صحت مند مسوڑے
	ہلکی مسوڑے کی بیماری
	کلکولی ڈپازٹ
	شدید مسوڑے کی بیماری
	ڈینٹسٹ کو جلدی دیکھیں
	مسوڑوں کی بیماری کو روکنے کے لیے اچھی منہ کی صحت کو برقرار رکھیں
	دانتوں کی پلیک کو مکمل طور پر ہٹائیں
	ہر سال دانتوں کا چیک اپ کروائیں
	تمباکو نوشی منع ہے
	مصنوعی دانتوں کو مکمل طور پر صاف کریں

	ہاں 'کہو'! مسوڑے کی بیماری سے دور رہو


