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تسوس أسنان الرضع بسبب زجاجة الرضاعة
تسـوس األسـنان لـدى الرضـع واألطفـال صغـار السـن غالبـا مـا يشـار إلـى أن

تسـوس أسـنان الرضـع يرجـع إلـى الرضاعـة مـن زجاجـة الرضاعـة

األطفال ذوى تسوس األسنان بسبب زجاجة الرضاعة يجب فحصهم
وعالجهم
األسباب:
• يحدث التسوس عندما يصاب الفم بعدوى البكتريا المنتجة للحمض
• يمكـن أن تنتقـل البكتريا لآلباء ومسـئول الرعاية الطبية عن طريق تبادل سـائل
اللعـاب علـى الملعقـة أو الكوب عند تذوق األطعمة قبـل إطعام األطفال

• ويحـدث ذلـك أيضـا عنـد قيـام الرضـع بوضـع القنينـة الممتلئـة لسـوائل
المحلاة أو الحليـب أو العصائـر لفتـرات زمنيـة طويلـة

• يمكـن أن يحـدث التسـوس عنـد وضع األطفال فـي الفراش مـع قنينة الحليب
أو العصيـر أو المياه المحلى أو المشـروبات المحلاة أثناء النوم

عالمات الدالة عىل تسوس أسنان الرضع بسبب زجاجة الرضاعة هي:
• بقع بيضاء على اللثة العلوية

كيفية منع تسوس األسنان:
• القيام بنظافة الفم جيد َا في مراحل العمر المبكر
• يجب مسح للثة األطفال ضمادة (قطعة) شاش نظيفة
• لبـدء فـي تفريـش أسـنان أطفالكـم عنـد ظهـور أول سـنة .عنـد اسـتخدام
معجـون أسـنان يتـم اسـتخدامه بـدون فلورايـد

• يتم تنظيف وتدليك اللثة في األماكن الخالية من األسنان
• استخدام خيط األسنان عند نمو وظهور جميع األسنان من اللثة
• يتم تفريش أسنان أطفالكم مرتين يومي ًا (قبل اإلفطار وقبل النوم)
• ال يجـب وضـع الطفـل فـي الفـراش مـع زجاجـة الرضاعـة الممتلـئ بالحليـب،
العصيـر أو الطعـام

• ال تستخدموا زجاجة الرضاعة أو الكوب بالشفاطة كوسيلة لتهدئة األطفال
• علموا أطفالكم أن يشربوا من أكواب عادية بقدر المستطاع
• يتم تقليل كمية الحلويات أو األطعمة اللزجة التي قد يتناولها األطفال
• يتـم زيـارة أطبـاء أسـنان األطفـال عنـد شـعور اآلبـاء بـأي قلـق علـى أسـنان
أطفالهـم

يجـب االنتبـاه إلـى أن أسـنان الطفـل اللبنيـة الصحيـة تـؤدي إلـى أسـنان

األطفـال الدائمـة تكـون صحيـة أيضـا

Baby Bottle Tooth Decay
Tooth decay in infants and very young children is often referred to as
Baby bottle tooth decay

A child with tooth decay needs to be examined and treated
Causes:
• It develops when the baby’s mouth is infected by acid producing bacteria
• Parents and care givers can pass bacteria by sharing saliva on the
spoon or cups when testing food before feeding children

• It happens also when sweetened liquids or milk, milkformula, fruit
juice cling to an infant’s teeth for a long time

• It can occur when babies are put to bed with a bottle of milk or juice,
sugar water or sugared drink while they are asleep

Signs of Baby Bottle Tooth Decay:
• White spots at the gum line on the upper teeth

How to prevent the tooth decay
• Implementing good oral hygiene at an early stage
• Wipe the babies gum with a clean gauze pad or wash cloths after
each feed

• Begin brushing your child’s teeth when the first teeth appear.If you
choose toothpaste, use one without fluoride

• Clean and massage gums in areas without teeth
• Floss the mouth when all the baby teeth are exposed on the gums
• Brush your child’s teeth twice daily (before breakfast and before bed
time)

• Never put your child to bed with a bottle of milk, juice or food
• Do not use a bottle or Sippy cup as a pacifier
• Teach your child to drink from a regular cup as soon as possible
• Limit the amount of sweet or sticky foods to your child
• Visit a Pediatric dentist if you feel any concern about your child’s
teeth

REMEMBER THAT HEALTHY BABY TEETH WILL LEAD TO HEALTHY PERMANENET TEETH

Everything you need
to know about

BABY BOTTLE
TOOTH DECAY
For Appointment
Please call 1826666 Ext. 2120
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