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عراض وعالیم مریض دندان رابشناسیم؟ابا کدام 



که عبارت از 

آبسه دندان -۱

منګ دندان -۲

پوسیده کی دندان -۳

بوی بد دهان -۴

تغیر رنګ دندان ها-۵

بی نظمی دندان ها-۶



1- آبسه دندان- Dental absees

آبسه دندان مجموعه ای از چرک وباکتری است که در 

داخل دندان یا بیره تشکیل می شود 

تا شدید  می شود که بعضی اوقات تا ګوش . دندان آبسه شده باعث درد متوسط

وکردن نیز ګسترش پیدا می کند 

بدون درمان مناسب عفونت های دندان می تواند که باعث وضعیت جدی وتهدید 

.  کننده زنده کی تبدیل شود  باید در اسرع وخت آبسه دندان تداوی شود 



درد زبان ودهان -

ورم صورت ،ګردن وګونه ها -

احساس خارش یا سوزش روی پوست -

حالت تهوع-

تب -

سردرد -

دوبینی یا از دست دادن بینایی-

مشکل تنفسی -

عالیم آبسه دندان  



Dental caries

کریس دندان یک مرض میکروبی دندان ها بوده که سبب 

تخریب انساج سخت دندان وتخریب مواد عضوی دندان 

.میشود

فکتور های اساس مولد مرض موجودیت مایکرواورګانیزم ها 

تجمع مواد قندی در ساحات ګیرنده دندانی می شود وسبب 

. تخریب قسمت های سخت دندانی میشود 



Dental calculus
منګ دندان الیه نرم وچسپناک از باکتری است که روی دندان ها 

.، بیره ها وحتی دندان های مصنوعی تشکیل می شود 

اسباب ان غذا های اسیدی مانند انرژی کوک ،مراعات نه کردن 
حفظ الصحه دهن ، فشار های ذهنی ، خشکی دهن ،استفاده 

نصوار سګریت 

اکر در دهن باقی بماند باعث لقی دندان ، پایین امدن بیره ، بد بوی
.  دهد 



Halitosis

.بد بوی دهن می تواند عوامل مختلف داشته باشد 

- مسواک زدن نامناسب -

- خشکی دهن-

بیماری بیره-

پوسیده ګی دندان-

غذاهای مانند پیاز وسیر -

بقایای مواد غذایی در دندان وزبان-

دخنیات وسیګار -



discoloration

تغیر رنګ دندان ها ممکن است بر اثر عدم رعایت بهداشت 

کامل دهان ودندان ،ایجاد ضربه ،وراثت وجینیتک 

عالیم ان لکه بر مینا دندان می باشد که می تواند از سفید تا 

گوپرنگسایه زرد یا نقط های قهویی کم رن

مسواک زدن مناسب 

بلیجینک



بی نظمی دندان ها
دندان های که به درستی رشد نه کرده ویا فضای کافی برای رشد 

ندارد واز موقعیت اصلی اش بی نظمی دارد توسط ارتودنسی 
.نداوی میشود 

درمان دندان به روش اورتودنیسی زمانی انجام میشود که دندان 
.های بیمار از نظر نظم ظاهری بهم ریخته باشد 

•



تشکر از توجه تان 

سوال ،پیشنهاد ،نظریه




