نصائح سريعة:
وزارة ال�صحة
�إدارة طب الأ�سنان

•ا�ستخدام اخليط مرة واحدة يومياً.

الأ�سبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان

مراقبة �صحة الفم والأ�سنان

•ا�ستخدام اخليط قبل تفري�ش الأ��س�ن��ان ي�ساعد على
و� �ص��ول امل�ع�ج��ون ب�ين الأ� �س �ن��ان مم��ا ي�ع��ر���ض الأ�سطح
اجلانبية للفلورايد.
•ال�سطح اخللفي لآخر �ضر�س من كل فك يحتاج للخيط
�أي�ضاً.
•تذكر عدم �إعادة ا�ستخدام نف�س اجلزء من اخليط عند
االنتقال من �ضر�س �إىل �آخر.
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خيط الأ�سنان
�أهميته وطريقة ا�ستخدامه

يغفل الكثريمن النا�س �أو يتغافل عن �أهمية ا�ستخدام
خيط الأ�سنان وهذا ما وجدناه يف الدرا�سات التي �أجريناها
يف ع��ام  2012ب��دول��ة الكويت حيث �أظ�ه��رت النتائج �أن
 % 33من ال�شريحة امل�شاركة من طالبات املرحلة املتو�سطة
ت�ستخدمن خيط الأ�سنان ويف درا�سة �أخرى �شملت �شريحة
من موظفي ال��دول��ة يف نف�س العام فقد �أج��اب  % 25من
امل�شاركني ب�أنهم ي�ستخدمون خيط الأ�سنان .
هذه الأرق��ام الغري م�شجعة تدعونا للت�أكيد على �أهمية
ا�ستخدام خيط الأ�سنان وم��دى �أهميته يف املحافظة على
�صحة الأ�سنان واللثة لأن �شعريات فر�شاة الأ�سنان ال ت�صل
�إىل الأ�سطح اجلانبية لذلك ف�إنه من البديهي �أن تراكم
البكرتيا وبقايا الطعام �سي�ؤدي �إىل ت�سو�س �أ�سطح الأ�سنان
اجلانبية و�إىل تكون اجليوب اللثوية وبذلك لن يتحقق �أحد
�أهداف تفري�ش الأ�سنان.
يعتقد البع�ض �أن��ه ال ميكن مل�ستخدمي �أج�ه��زة التقومي
اال�ستفادة من خيط الأ�سنان لكن الواقع �أن فر�ص الإ�صابة
بت�سو�س الأ�سنان والتهاب اللثة تزداد خالل هذه الفرتة �إن
مل يكن هناك عناية كافية بنظافة الأ�سنان لذلك فهم اكرث
حاجة من غريهم ال�ستخدام اخليط.

ʼʼ

عدم استخدام الخيط يجعل األسطح الجانبية لألسنان عرضة

للتسوس واألنسجة اللثوية عرضة لاللتهاب

كيف يُستخدم خيط األسنان؟
1 .1ا�سحب طول منا�سب من اخليط ح��واىل � 45سم وهو
مايقارب  1.5من طول ورقة . A4
2 .2لف اخليط حول الإ�صبع الو�سطى لليد اليمنى و�أم�سك
طرفه بالإبهام وال�سبابة .
�3 .3أدخ��ل اخليط بني الأ�سنان يف اجت��اه اللثة حتي ت�شعر
مبقاومة ثم لفه ح��ول ال�سن على �شكل ح��رف  Cثم
حرك اخليط للأ�سفل و للأعلى عدة مرات.
4 .4لف اخليط يف الإجتاه الآخر حول ال�سن املجاور و حرك
اخليط للأعلى و الأ�سفل.
5 .5كرر اخلطوة 3و 4بني كل الأ�سنان وعلى ال�سطح اخللفي
لل�ضر�س الأخري.

ʻʻ

كيف يستخدم خيط األسنان
مع وجود جهاز تقويم؟
•مرر اخليط خلف القو�س الرئي�سي "بني
ال �� �س �ل��ك وال�سن" ث ��م م� ��رر اخل �ي��ط بني
الأ�سنان وحركة للأعلى والأ�سفل ،وكرر
ذلك بني كل الأ�سنان.

