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What is the toothbrush?

It is one of the tools that help preserve the teeth by
removing plaque (bacteria + leftovers) that
accumulate on the surfaces of the teeth.

What are the specifications for the ideal
toothbrush?

Most dentists recommend using a brush with the following specifications:
• Medium-sized to fit the size of the teeth and cleans
all surfaces easily, and with a small head to be able
to reach all teeth.
• Bristles made of nylon, soft to medium soft, so as
to avoid damage to gum and teeth, and bristles are
close with a number that suits fits the user (adults
and children) with a straight surface.
• Grip straight or slightly inclined for easier control
when in use.

When do you replace the toothbrush?

Preferably replace your toothbrush every three
months, or when you see a change in shape or irregular bristles.

What are the kinds of toothbrush?
• Manual toothbrush.
• Electric toothbrush.
It is worth mentioning that, no matter the form and
the type of the teeth brushing tool, the method used
is the most important.
It is also noteworthy that the electric toothbrush is
useful for children with special needs.

Important Instructions:
• Choose the right toothbrush.
• Be sure to use it properly and do not make it a tool
to damage the gums and teeth.
• Be careful not to share your toothbrush with others.
• Do not forget to replace your toothbrush when it’s
damaged.

ما هي فرشاة األسنان؟
هـــي إحـــدى األدوات التـــي تســـاعد علـــى المحافظة على األســـنان
وذلـــك عن طريـــق إزالة طبقة البـــاك (بكتيريا  -بقايـــا الطعام)
التـــي تتراكم على أســـطح األســـنان.
ما هي المواصفات المثالية لفرشاة األسنان؟
ينصح معظم أطباء األســـنان باســـتخدام الفرشـــاة ذات المواصفات
التالية:
• متوســـطة الحجم للتناســـب حجم األســـنان وتنظف بسهولة كافة
األســـطح ،وذات رأس صغير بشـــكل يمكنها مـــن الوصول إلى كل
األسنان.
• أشـــعارها مـــن النايلـــون ناعمـــة إلـــى متوســـطة النعومـــة ،وذلك
لتفـــادي األضرار باللثة واألســـنان ،وحزم أشـــعارها متقاربة ذات
عـــدد يناســـب مســـتخدمها (مـــن البالغيـــن واألطفال) وســـطحها
المنظف مســـتوي.
• قبضتهـــا مســـتقيمة أو مائلـــة قليـــا ليســـهل التحكـــم بهـــا عنـــد
االســـتخدام.
متى يتم استبدال فرشاة األسنان؟
يفضـــل اســـتبدال فرشـــاة األســـنان كل ثالثة أشـــهر ،أو عنـــد رؤية
تغيـــر فـــي شـــكل أو انتظام شـــعيراتها.
ما هي أنواع فرشاة األسنان؟
• فرشاة األسنان اليدوية.
• فرشاة األسنان الكهربائية.
وجديـــر بالذكـــر أنها مهما اختلف شـــكل ونوع أداة تفريش األســـنان
إال أن طريقـــة اســـتخدامها هي األهم.
وجدير بالذكر أيضا أن فرشـــاة األســـنان الكهربائيـــة مفيدة وعامل
مســـاعد لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
إرشادات هامة:
• اختر فرشاة األسنان المناسبة.
• احـــرص علـــى اســـتعمالها بالطريقـــة الصحيحـــة وال تجعلها أداة
اللثة واألســـنان.
• احرص على عدم مشاركة اآلخرين معك في فرشاة.
• وال تنسى استبدال الفرشاة عند تلفها.

كل ما تريد أن تعرفه عن

كيف تختار فرشاة أسنانك؟
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