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teeth from the moment of their emergence ensures
retention of deciduous teeth until the replacement of
permanent teeth properly, as well as ensuring proper
nutrition and good health. The following information will
help you on that:
1. The number of milk teeth is twenty, which start building
during pregnancy. The baby is born with the milk teeth
nestled in the jaw bones, so the mother should be
cleaning the child›s gums in this period with wet cotton
after every feed.
2. Milk teeth start to appear in the sixth month of child›s
age and almost complete its emergence in the third year
of his age. During this period, teeth require great care
such as that provided for the permanent teeth.
3. Use a small brush with soft bristles to clean the teeth
from the moment they appear in the child›s mouth three
times a day.
4. Place a small amount (pea-sized) of toothpaste containing
fluoride on the brush. Toothpaste can be used only once
if we cannot prevent the child from swallowing the
toothpaste.
5. Sometimes decay happens from the moment of
emergence of deciduous teeth and the most frequent
types of decay are caused by continuous artificial feeding
in periods of the child sleep or during the night.
6. To avoid tooth decay, the baby should be given water
containing feeding after milk-containing feeding, if the
mother was unable to stop the artificial feeding during
the night.
7. Attention to good nutrition for the child, ensuring it
contains all the basic elements of food and non-frequent
intake of sweets between meals guarantee good health
and healthy teeth for children.
8. Child’s teeth must be cleaned within 15 minutes of
eating candy to prevent tooth decay.
9. Child’s early visit to dental clinic establishes a positive
relationship between the child and the dentist to identify
dental problems since the beginning and provide
appropriate treatment.
10. Cooperation between the family and the dentist ensures
the child healthy teeth free of decay.
Nothing is more beautiful than your child›s smile,
Preserve it by taking care of his/her teeth

رعايتك ألســـنان طفلك منـــذ لحظة بزوغها تضمـــن له االحتفاظ
بأســـنانه اللبنية لحين اســـتبدالها بأســـنانه الدائمة بشـــكل سليم
باإلضافـــة إلـــى ضمـــان التغذيـــة الســـليمة والصحـــة الجيـــدة له
والمعلومـــات التاليـــة تســـاعدك على ذلك:

.1األســـنان اللبنيـــة عددها عشـــرون ســـنا تبدأ فـــي التكوين خالل
فتـــرة الحمـــل ويولد الطفـــل وأســـنانه اللبنية متكونـــة في عظام
الفـــك فيجـــب فـــي هـــذه الفتـــرة علـــى األم تنظيـــف لثـــة الطفل
بقطعـــة قطنيـــة مبللة بعـــد كل رضعة.
 .2تبـــدأ األســـنان اللبنية في الظهور في الشـــهر الســـادس من عمر
الطفـــل تقريبـــا ويكتمـــل ظهورها فـــي الســـنة الثالثة مـــن عمره
وتتطلـــب األســـنان اللبنيـــة خالل هـــذه الفترة عنايـــة كبيرة كتلك
المقدمة لألســـنان الدائمة.
.3تســـتخدم فرشـــاة صغيرة ذات شـــعيرات ناعمة لتنظيف األسنان
اللبنيـــة منـــذ لحظة ظهورها فـــي فم الطفل ثالث مـــرات يوميا.

 .4توضـــع على الفرشـــاة كمية صغيرة (بحجم حبـــة الفاصوليا) من
معجـــون يحتـــوي على الفلورايـــد ويمكن اســـتخدام المعجون مرة
واحـــدة فقـــط إذا لم نســـتطع منع الطفل من ابتـــاع المعجون.
.5أحيانـــا يحدث التســـوس منـــذ لحظة ظهور األســـنان اللبنية ومن
أكثـــر أنواعـــه حدوثا التســـوس الناتج عـــن الرضاعـــة الصناعية
المتواصلـــة فـــي فترات نـــوم الطفل أو خـــال الليل.
 .6لتفـــادي حدوث التســـوس يجب إعطـــاء الطفل رضاعـــة محتوية
علـــى المـــاء بعد الرضاعـــة المحتوية على الحليـــب إذا لم تتمكن
األم مـــن إيقاف الرضاعـــة الصناعية نهائيـــا أثناء الليل.
 .7االهتمـــام بالتغذيـــة الســـليمة للطفـــل والحرص علـــى أن يحتوي
غـــذاؤه علـــى جميـــع العناصر الغذائية األساســـية وعـــدم اإلكثار
مـــن تنـــاول الحلويات بيـــن الوجبات يضمن صحة جيدة وأســـنان
ســـليمة للطفل.

 .8يجـــب تنظيـــف األســـنان بالفرشـــاة خـــال  15دقيقـــة فقط من
تنـــاول الطفـــل للحلويـــات لمنع التســـوس األســـنان.
 .9زيـــارة الطفل المبكر لعيادة األســـنان تنشـــئ عالقـــة إيجابية بين
الطفل وطبيب األســـنان يســـتطيع مـــن خاللها الطبيـــب التعرف
علـــى مشـــاكل األســـنان منـــذ بدايـــة حدوثهـــا وتقديـــم العـــاج
المناسب.

التعاون بين األسرة وطبيب األسنان يضمن للطفل أسنان سليمة
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