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بغیر کسی تاخیر کے ہنگامی عالج کی تالش کریں

شے یں، منہ کے ریے فعال اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ چوٹ والے حادثے میچوٹ کے لے سے ک بڑھتا ہوا بچہ حادثاتیا

دانتوں کو  ۓکے امکانات اور ٹوٹے ہو یابیصحت  یک کی ساختوںمنہ  یں۔ زخمیہو سکتے ہ یزخم یدانت بھاور 

سے ہوا ہے۔ یا کہ عالج مناسب اور فوریں آیجانے کے امکان اس پر منحصر کر رہے ہوتے ہ ۓبچا

چوٹوں کے بعد، جلد از جلد مناسب عالج کروانا اہم ہے۔ عالج کے  ینے والیف دیا دانتوں کو تکلیشوں یمنہ کے ر

۔یۓنا چاہیا دانت کا باقاعدہ سے جائزہ لیشوں یشدہ منہ کے ر یبعد، زخم

ں ینک مینٹل کلیاسکول ڈ یبیں قرینے کے اہل ہیں حصہ لیئر سروس مینٹل کیاسکول کے طلبہ جو اسکول ڈ یپرائمر

ا کرے یعالج مہ یض کو ہنگامیمر ینٹل تھراپسٹ زخمیسر اور ڈینٹل آفیحاضر ڈ ں۔یے جا سکتے ہیکھ بھال کے لید

نک کے ینٹل کلیڈ یا نجیاسپتال  یبیضرورت ہو تو، براہ کرم قر یخدمات ک یاوقات کے باہر ہنگام یگا۔ اگر دفتر

ں۔یں جائیپارٹمنٹ میڈ یمرجنسیحادثہ اور ا

جب سارا دانت باہر نکل جاۓ۔۔۔

ف دہ چوٹ کے بعد ینٹسٹ کو ملنا چاہئے۔ اگر تکلیتو، آپ کو جانا اور جلد سے جلد ڈ ۓئڈائسدانت نکل جایسایاگر ڈ

مشاورت کرنے سے پہلے آپ کو پرسکون رہنا چاہئے  یتو، دانتوں کے ڈاکٹر سے فور ۓمکمل مستقل دانت نکل جا

 :یۓل اقدامات کرنا چاہیاور درج ذ

 

  

 

 

 
 

 

یں؛ز کریں اور جڑ کو چھونے سے گریکو پکڑ ں، کراؤنیدانت کو اٹھائ ۓنکلے ہو .1

ں۔ جڑ کے ارد یا دودھ سے دھوئی یکو نصف گالس سادہ پان یسطح پر گندگ یمختصر طور پر مستقل دانت ک.2

ں؛یشوں کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لئے جڑ کو صاف نہ کریگرد نرم ر

ں اور دانت کو جگہ پر یں رکھیس ساکٹ مں، مستقل دانت واپیملحقہ دانت کو حوالے کے طور پر استعمال کر.3

مستقل  یجلد یں۔ جتنینٹسٹ سے عالج کرائیطور پر ڈ یں۔ فوریرکھنے کے لئے اپنے دانتوں کو آہستہ سے کاٹ

ادہ ہو جاتا ہے۔یز یا جائے، اس کے محفوظ ہونے کا امکان اتنا ہیدانت واپس ڈال د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ں یں ڈبوئینر میکنٹ ۓا تھوک سے بھرے ہویں مشکل ہو تو، سادہ دودھ یں مستقل دانت داخل کرنے میاگر ساکٹ م.4

نٹسٹ سے یں اور ڈیٹائم کو کم کر سکتے ہ یکسٹرااورل ڈرائیں۔ اگر ہم ایطور پر دانتوں کا عالج کروائ یاور فور

۔یآئے گ یں بہت بہتریں تو، اس سے عالج کے نتائج میتے ہیعالج کروا ل یفور

کے بعد، درج ذیل نتائج سامنے آ سکتے ہیں؛دانت کو چوٹ پہنچنے 

ا باہر نکال ہوا ہے۔یجگہ سے ہٹا ہوا، گھوما ہوا، اندر گھسا ہوا  یدانت اپن  •

ا ٹوٹا ہوا ہے۔یڑ زدہ یکراؤن تر •

ہے۔ یہوئ یا ٹوٹیڑ زدہ یجڑ تر •

منہ کی ساختوں کو تکلیف دہ چوٹوں کے انتظام

کہ  یساکٹ اور حت ی، دانت کیجھل یلعاب یسا کہ ہونٹ، مسوڑے، منہ کیج شےیف دہ چوٹ کے بعد، منہ کے ریتکل

 یا صاف سوتیجگہ پر رومال  یں اور خون بہہ سکتا ہے۔ خون والیہ یہو سکت یاں زخمیہڈ یچے جبڑے کیاوپر اور ن



ہ فورا ں تاکہ خون کو روکا جا سکے۔ پھر ویے کاٹنے کا کہیمنٹ کے ل 15ض کو کم از کم یمر یں۔ زخمیرکھ یپٹ

 ۔یۓنٹسٹ سے ملنا چاہیاور ڈ ۓجا

 

 دانتوں کی تکلیف دہ چوٹوں کا انتظام

 

   

 

ا ٹوٹنا، یں یڑیں تریں ہو سکتا ہے، جڑ میقابل ذکر نقصان نہ یچوٹ کے بعد دانتوں کو کوئ یف دہ دانتوں کیاگرچہ تکل

ں یے جائیعالج کے ل یہنگامں ینک میہے۔ چوٹ کے فورا بعد دانتوں کے کل یکروسس )موت( واقع ہو سکتیاور پلپ ن

ں یف دہ چوٹ میتکل یں۔ دانتوں کیکر یرویے پیسے جائزوں کے ل ینٹسٹ کے مشورے کے مطابق باقاعدگیاور ڈ

:سا کہیش کر سکتا ہے، جیل عالج پیت کے مطابق مندرجہ ذینوع ینٹسٹ چوٹ کیکراؤن کا ٹوٹ جانا عام ہے۔ ڈ

شنیکیڈ اپلیکل فلورائ یدانت کے کناروں کو ہموار کرنا اور ٹوپ ۓٹوٹے ہو.1

  یسپلنٹنگ/ بھرائ یمتاثرہ دانت ک.2

  

  

 

 

 

پلپ کا عالج.3

دانت کا نکالنا.4

ں اور فورا جا کر یں۔ اسے اٹھائیٹکڑے کو حاصل کر ۓں اور ٹوٹے ہویاگر کراؤن ٹوٹا ہوا ہے تو، آپ کوشش کر

۔ںینٹسٹ سے ملیڈ
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