 - ٧توصیه می شود کودکان در طول شیمی درمانی تحت نظرظ
دنداپزشک ق ار گی ند.

ای دها نشویه درشی خواران سطوح
داخلی دهان را ا گاز آغشته ه آب
نمک یا آب سا ده تمیز کدید.
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توجه

توجه

هت ین مایع ای دهانشویه
درشی خواران

منابع:
اگ کودک از وسا یل ارتودنسی استفاده می کظدظدب ظا یظد ظا
دندانپزشک او مشاوره شود.




ون  .سودارثب یماری س طان

واحدآموزش همگانی
تاریخ آخرین بازنگری1041041041 :

مارلوب یماریهای اطفال
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پدرا ،مادرا
آیا میدانید :

 -لبهای کودک را م تبا چ ب کدید تا از ت ک خوردگی آ نها



جلوگی ی شود.

کودک خودداری کدید.

 - ٣کودک را تشویق کدید طو ر م تب دندانهای خود را
مسواک زند.

چگونه اید از دهانب اط اف لبها و ز ان ف زند دلبددتا ن م اقبت
کدید؟

 میتوانید ای دادن مایلات ه کودک از نی کمک گی ید تظا
کمت احساس درد کدد.

 به این منظور برای او مسواک نرم تهیه کنید .
-0حداقل ه 0ساعت یکبار و لد از ه وعده غذا ب دهان کودک

زخم دهان از التهاب خفیف تا زخمهای گست ده و دردناک متغی

را ا آب نمک یا آب ساده شوئید.
 می توانید از محلول جوش شی ین نیز استفاده کدید.

ا ست.
زخم دهان اغلب از روز سوم یا چهارم درما ن و یا ظ تظ

از دادن نوشیدنی های ت شب خیلی س د و یا خیلی گ م ظه

ظ وز

می کدد و ممکن است تا روز دهم ادامه داشته اشد.
توجه داشته اشید یکی از عوامل ی اشتها ئی کودکتان می تواند

غذاهای ن مب دون ادویه و پ پ وتئین ه کودک دهید .

این زخمها ا شد.



نگهداشتن یک تکه یخ ه مدت چدد دقیظقظه در دهظان

برای کاهش ناراحتی ناشی ازاین ناهنجاری

میتواند درد را کاهش دهد.

اقدامات زیررا انجام دهید:

 - ٦در طول مدت التهاب دهان از کدت ل درجه ح ارت ظدن

-١روزانه دهان کودک را کنترل کنید.


موارد التهاب و ه گونه پالکهای سفید روی ز انب تظه گظلظوب

لثه ها و سای نقا ط دهان و عالئم دیگ را ه پزشظک مظلظالظ
اطالع دهید.

 -1ازمواد مح ک مخاط دهان ماندد محلولهای تجاری دهانشویه
استفاده نکدید.

کودک از ط یق دهان خودداری کدید.
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