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फिसर ससलने्ट 

    फिसर ससलेन्ट भनेको दााँतमा हुने खोसिल्टो वा सिरा सम्बन्धी खराबीलाई रोके्न सामान्य र उच्च 

रूिमा प्रभावकारी सवसध हो। 

खोसिल्टो तथा सिरा 

    खोसिल्टो भनेको दन्त इनामेलमा दसेखने सानो खाल्डो हो भने सिरा भनेको वंशाणुगत 

तत्त्वहरूसाँग सम्बसन्धत सवकासात्मक रेखीय खोट हो। यी खोसिल्टा तथा सिराहरू गसहरा वा सतही हुन 

सक्छन् । 

सम्भासवत खतरा: 

खोसिल्टा तथा सिराहरू प्राय: अत्यन्तै गसहरो हुन े भएकाले दााँत माझ्ने ब्रसका सब्रसलहरूलाई त्यस 

क्षेत्रमा रहकेो प्लके हटाउन कठिन हुन्छ 

सम्भासवत िठरणाम:  

खोसिल्टो र सिरामा खराबी 

प्रभावकारी रोकथाममलूक उिाय: 

फिसर ससलेन्ट लगाउने 

फिसर ससलने्ट भनकेो के हो? 

फिसर ससलने्टका सवशषेताहरू:  

 रेसिनमा आधाठरत एक प्रकारको स्वास््यकर सामग्री

 लाइट-प्रशोधनद्वारा िोस गराइएको

 िारदशी वा दााँतको रङ भएको

 स्वादरसहत

बङ्गाराका खाना ििाउने सतहहरूमा सामान्यतया 

धेरै सिरा तथा गसहरा खोसिल्टाहरू हुन सक्छन् 



ससलेन्टको िोडाइका लासग 
इनामेललाई तयार गनन 
खोसिल्टो तथा सिराका 
सतहहरूलाई एससडले सिा 
गने 

फिसर ससलेन्ट लगाउने ससलेन्टलाई त्यसिसछ 
प्रशोधन गने 
लाइटद्वारा कडा 
बनाइन्छ 

उििारको प्रफिया: 

 

      

 

फिसर ससलने्टका आदशन गुणहरू 

फिसर ससलेन्ट प्रसतरक्षाको सभत्ता तयार िानन इनामेलसाँग कससलो गरी िोसडन सक्छ, िसल े

खोसिल्टो तथा सिरालाई बन्द गछन। यसले उक्त क्षेत्रबाट दन्त प्लेकलाई टाढा राख्न मद्दत गछन र 

खोसिल्टो र सिरासम्बन्धी खराबी हुन ेसम्भावनालाई घटाउाँछ।  

 

ठटकाउिन 

मुखको उसित स्याहार गने बानी छ भने, फिसर ससलेन्ट यसलाई िुन: लगाउनुिन े आवश्यकता 

सबना धेरै वषनसम्म रहीरहन सक्छ। 

 

ममनत-सम्भार 

वार्षनक रूिमा दन्त िरीक्षण गराउन ससिाठरस गठरन्छ िसकारण दन्त सिफकत्सकहरूको सनरीक्षण 

अन्तगनत रहकेा दन्त सिफकत्सक वा दन्त थेरासिस्टहरूले फिसर ससलेन्टको धारणलाई िरीक्षण गनन र 

आवश्यक भएमा िुन: लगाउन सक्छन्। यसल ेससलेन्टको प्रभावकाठरतालाई सुसनसित गननसक्छ। 

 

फिसर ससलने्टको आवश्यकता को-कोलाई िछन? 

फिसर ससलेन्ट भनकेो दााँतको खराबीलाई रोक्नको लासग दन्त सिफकत्सक वा दन्त थेरासिस्टहरूद्वारा 

प्रयोग गठरने रोकथाममूलक सवसध भएकोले, यसलाई गसहरा खोसिल्टा तथा सिराहरू भएका खराब हुन 

लागेका दााँतमा राख्न ससिाठरस गठरन्छ। 

तिाईंसाँग गसहरो र भारी खोसिल्टो तथा सिराहरू भएको दााँत छ भने, तिाईंले त्यसलाई खराब 

हुनबाट रोक्नको लासग आिूलाई फिसर ससलेन्टको आवश्यकता छ वा छैन भनी आफ्नो दन्त 

सिफकत्सकसाँग छलिल गनुनिछन।  
 


