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ذیابیطس میں مریض کی عام صحت پر نہ صرف پیتھولوجیکل اثر ہوتا ہے، بلکہ ان کی منہ کی صحت بھی متاثر 

ہوتی ہے۔ 

 یںسے منہ کے مرض م یجائے، وہ آسان یاطرح کنٹرول نہ ک یکو اچھ یولکے بلڈ شوگر ل یابیطسکہ، اگر ذ یہ یدمز

کا  یشوںوالے ر ینےدانتوں کو سہارا د یماریب ی۔ مسوڑوں کیماریب یکہ مسوڑوں ک یسےگے، ج یںمبتال ہو جائ

۔ یجمع ہو جائے گ یکپل یحفظان صحت خراب ہے تو گم کے مارجن کے ساتھ دانتوں ک یہے۔ اگر منہ ک یکشنانف

 یہڈ یجبڑے ک ی،جھل یریڈونٹلجو مسوڑوں، پ یںمادے خارج کرتے ہ یلےزہر یمسے آنے والے جراث یتخت یتوں کدان

ہے۔  یکا سبب بنت یماریب یجو کہ مسوڑوں ک یں،ہ یتے( کو جلن دیشےٹشوز)دانت کے گرد ر یریڈونٹلپ یتسم یرہوغ

۔یںہ یبڑھا سکت یدحالت کو مز یک یابیطسذ یماریاںب یاس کے عالوہ، بے قابو منہ ک

 یشاباور باربار پ ینےکے ساتھ کھانے، پ یکم یںوزن م یکو تجربہ ہے کہ وہ جسمان یضوںکے مر یابیطسذ کچھ

کے  یابیطسہے۔ تاہم، ذ یہو جات یاور تھکاوٹ  بھ یکشنسے انف یآسان یں۔ انھیںخواہش کر رہے ہوتے ہ یکرنے ک

 یکا طب یطور پر اس وقت پتا چلتا ہے جب کس یکا اکثر اتفاق یماری۔ بیہوت یںعالمات نہ یکوئ یںمرحلے م یابتدائ

کا معائنہ ہوتا ہے۔ یچیدگیوںپ یطب یگرد یامعائنہ 

علق منہ کی بیماریوں)جیسا کہ مسوڑوں کی بیماری(  سے کیسے بچایا ذیابیطس کے مریض کو ذیابیطس سے مت

 جاۓ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اور  یسیشنمشکل، سوجن اور مسوڑے سے خون، گم ر یںکو ساتھ سانس م یضکے ساتھ مر یماریب یمسوڑوں ک

کھانے کے  ی،گ ۓسطح نظر آ یجڑ ک یدانتوں ک یںم یجےکے نت یماریب یمسوڑوں ک ید۔ شدیعالمات ہو گ یدوسر

۔یگ ۓآ یشمشکل پ میںکو پھر چبانے  یضہے، مر یدوران حساس اور ُسن ہو جانے کے احساس کا باعث بنت

کے صحت  یماریب یآپ کے مسوڑے ک یہ یےہے، اس ل یکم ہوت یتصالح یہونے ک یکٹھ یک یضکے مر ذیابیطس

۔یۓچاہ یجان یمؤثر روک تھام ک یمشکل ہے۔ لہذا، جلد ہ یےہونے کے ل یاب

اپنے بلڈ شوگر لیول کو قابو کریں

 یکم جسمان یںم یجےکا باعث بنتا ہے۔ اس کے نت یچیدگیوںپ یطب یگراتار چڑھاؤ اکثر د یمدت یلکا طو یولبلڈ شوگر ل

ہے۔ یکا شکار بنات یکشنکو انف یضوںمزاحمت مر

اپنے مسوڑوں اور دانتوں کے لیے اچھی دیکھ بھال کریں

 یابیطسضرورت ہے۔ ذ یعادات اپنانے ک یبھال ک یکھد یمنہ ک یآپ کو اچھ یے،سے بچنے کے ل یماریب یمسوڑوں ک

سے  یقےکو مناسب طر یکپل یبرش کرکے دانتوں ک یکونہ صرف صبح اور رات کے وقت دانتوں ک یضوںکے مر

 یضرورت ہوت یکرنے ک وسروزانہ فل یسطحوں کو بھ یہے، بلکہ ملحقہ دانت ک یضرورت ہوت یختم کرنے ک

 یکھد یکو ہٹانے کے لئے منہ ک یکملحقہ دانتوں سے پل یے،کے ل یآسان یںم یمکمل صفائ یہے۔ . اپنے دانتوں ک

۔یںمعاونت کا انتخاب کر یحصح یبھال ک

وتھبرشنگٹ

➢ نرم بالوں کے ساتھ ٹوتھ برش منتخب کریں۔ عام طور پر، بڑوں کے لیے موزوں برش کے سر کا سائز 



ایک ڈالر کے سکے کے قطر جتنا ہونا چاہیۓ۔ 

➢ اپنے دانتوں کو صبح اور رات میں فلورائیڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کریں  

➢ دانت کی تمام سطحوں کو مکمل طور پر صاف کریں، جن میں: بیرونی سطحیں، اندرونی سطحیں اور 

چبانے والی سطحیں شامل ہیں۔ 

➢ ٹوتھ برش کے سر کو گم مارجن کے ساتھ کسی زاویے پر بالوں کو ترچھی ترکیب میں رکھیں۔ ٹوتھ برش 

کو چھوٹی رگڑنے والی حرکات میں نرمی سے منتقل کریں، دو سے تین دانتوں پر ایک وقت پر کام 

کرتے ہوۓ۔ 

1. نیچے والے دانتوں کی بیرونی سطحوں کو برش کریں۔ 

 

2. پھر نیچے والے دانتوں کی اندرونی سطحوں کو برش کریں۔ 

 
3. جب سامنے والے دانتوں کی اندرونی سطحوں کو برش کریں، دانتوں کا برش سیدھے رکھیں، جنجی 

ول مارجن سے دانتوں کے کراؤن کی طرف نرم برش حرکت کا استعمال کریں۔  

 

4. پھر ٹوتھ برش کو آگے اور پیچھے کر کے دانتوں کی چبانے والی سطحوں کو صاف کریں۔ 

 

 

  

 

 یچےجس طرح ن یںسطحوں کو برش کر یسطحوں اور چبانے وال یسطحوں، اندرون یرونیب یدانتوں ک یں،آخر م

۔یۓوالے ک



 فلوسنگ

1. پہلے، لوپ باندھنے کے لیے 20 - 25 سینٹی میٹر لمبی ڈینٹل فلوس کا ایک ٹکڑا لیں۔ 

 

 

 

2. فلوس کے 2 سینٹی میٹر کے حصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی انگلیوں اور انگوٹھوں کا استعمال کریں۔ 

 

 

3. اندر اور باہر سائنگ تحریک کا استعمال کریں، فلوس کو شائستگی سے ساتھ والے دو دانتوں کی اندرونی جگہ 

میں رگڑیں۔ 

   

 

4. ایک دانت کے گرد لپیٹ کر ""C کی شکل بنائیں اور شائستگی سے نیچے جنجی ول سلکس کے گہرے حصے 

کی طرف کھینچیں، دانت کے خالف اوپر اور نیچے رگڑیں۔ پھر ساتھ والے دانت کے گرد لپیٹیں اور اوپر اور 

نیچے والی حرکات دوہرائیں۔ دوسرے تمام ملحقہ دانت کی سطحوں کو اسی طرح صاف کریں۔ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انٹرڈینٹل برش کا استعمال

 یجگہ کھل یانجڑوں اور ساتھ والے دانتوں کے درم یں،صورت م یک یسیشنوجہ سے گم ر یک یماریب یمسوڑے ک

برش کو دانتوں کے  ینٹلجا سکتا ہے۔ آہستہ سے انٹرڈ یابرش استعمال ک ینٹلانٹرڈ ۓبجا یفلوس ک ینٹلہے، ڈ یہو جات

برش کو آگے اور  یں،ممکن ہو سکے برش کو رکھ یبگم مارجن کے جتنا قر یں،داخل کر یںجگہ م یخال یاندرم

۔یںسطحوں کو صاف کر یمنتقل کر کے ملحقہ دانت ک یچھےپ

بریج کو صاف کریں سپرفلوس کے استعمال سے مستحکم ڈینٹل

۔ آپ سپرفلوس کے باقاعدہ  یںسطحوں کو صاف کر یوال یچےکے ن یجحصہ استعمال کر کے بر یسپرفلوس کا اسفنج

۔یںکو ختم کر سکتے ہ یکپل یسطحوں پر دانتوں ک یفلوس کے حصے کے ساتھ ملحق دانتوں ک

 دانت صاف کریں اپنے اتر جانے والے مصنوعی

صحت اور  یمنہ ک یدانتوں ک یہے۔ آپ کے مصنوع یسطحوں پر چپک جات یدانتوں ک یمصنوع یکپل یدانتوں ک

 یرات کو سونے سے پہلے دانت اتارنے ک یےکے ل یآپ کو صفائ یے،حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے ل

 ضرورت ہے۔

1. پہلے، مصنوعی دانتوں کو حادثاتی طور پر گرنے اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے صاف کرنے والے بیسن کو 



  یںسے بھر ل یتھوڑے پان

 

2. ٹوتھ برش پر تھوڑی سی ڈٹرجنٹ لگائیں اور مصنوعی دانتوں کی ہر سطح کو صاف کریں۔

3. مصنوعی دانتوں کو رات کو کپ میں ڈبو کر رکھ دیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانتوں کا باقاعدہ چیک اپ

 یکو بتانے ک ینٹسٹڈ یںکے بارے م یلیوںتبد یںحالت م یک یابیطسذ یاور اپن یںلے رہے ہ یاںجو آپ دوائ ➢

ضرورت ہے۔

سے  یمرحلے پر آسان یشناکسے بگاڑ اور بڑھ کر تشو یزیت یںم یضکے مر یابیطسذ یماریب یمسوڑے ک ➢

ضرورت ہے۔ یاپ ک یکہے۔ لہذا، آپ کو ہر چھ ماہ بعد دانتوں کے چ یپہنچ سکت

 یہٹ جانے والے مصنوع یںم یجےہونے کے نت یلےاور دانت ڈھ یسیشنوجہ سے گم ر یک یماریب یمسوڑے ک ➢

کو  ینٹسٹڈ یںاپوئنٹ منٹ م یاپ ک یکتوں کے باقاعدہ چہے۔ آپ کو دان یمناسب بن سکت یرغ یبتنص یدانت ک

ضرورت ہے۔ یکرنے کا کہنے ک یڈجسٹدانت ا یمصنوع

دانتوں کا عالج حاصل کریں

۔یںکر یملتو یسرجر یدانتوں ک یضرور یرہے تو، وہ غ یںسے کنٹرول نہ یکٹھ یولکا بلڈ شوگر ل یضاگر مر

 یکچ یولاور پھر اپنا بلڈ شوگر ل یۓہونا چاہ ۓہو ۓدانتوں کے عالج سے پہلے، آپ کو کچھ کھا یادانت نکلوانے 

 ہوتے۔ یںعالج کے بعد آپ کھانا کھانے کے قابل نہ یونکہہے ک یمدد ملت یںکو روکنے م یسیمیا۔ اس سے ہائپوگلیںکر

 

سگریٹ نوشی منع ہے 

تحقیق سے معلوم ہوا کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والے کے مقابلے میں تمباکو نوشی کرنے والوں کو مسوڑوں کی 

بیماری لگنے کا امکان 5 گنا یا اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے، ذیابیطس کے ساتھ مریض کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی 

چاہیۓ۔ 

 

 

 

 

 

ہیں؟ طس ہونے کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں تو، آپ مسوڑے کی بیماری کو کیسے روک سکتےاگر آپ ذیابی

مبتال ہونے کے  یںم یماریب یہے۔ وہ مسوڑوں ک یابیطسذ یںہوتے کہ انھ یںآگاہ نہ یضکے ساتھ مر یابیطسکچھ ذ

ہونا مشکل  یابکا صحت  یماریب یمسوڑے ک یں،ناکام ہو جاتے ہ یبھ یںکو کنٹرول کرنے م یولساتھ ساتھ بلڈ شوگر ل

ہو جاتا ہے۔

کا اکثر نا معلوم  یماریب یں؛ہ یہو سکت یںواضح عالمات نہ یںم یضوںکے مر یابیطسذ یاس کے عالوہ، کچھ ابتدائ

 یکھد یاگر دانتوں کے عالج اور مناسب منہ ک یے،۔ اس لیںکا شکار ہو جاتے ہ یچیدگیپ یتک کہ وہ طب یہاںہے  یہوت

جاتا ہے کہ  یادہے تو، آپ کو مشورہ  یآت یںنہ ہتریواضح ب یکوئ یںم یماریب یبھال کے بعد آپ کے مسوڑوں ک

جا سکے۔ یاتاکہ مناسب عالج کا اطالق ک یں،کروائ یکچ یولکے لئے بلڈ شوگر ل یابیطسذ
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