મોહક સ્મમત જાળવી રાખવા શુ કરશો ?
દાંત એ ળયીયનો ફશુ ભશત્લનો બાગ છે . તેની દેખયે ખ કયલી અત્મંત
આલશ્મક છે . જો દાંતની મોગ્મ વપાઇ અને દખયે ખ ન કયલાભાં આલે
તો તે વડી ળકે છે , તેભાં દુગંધ આલલા રાગે છે . જો દાંત સ્લચ્છ શળે
તો તભે તભાયી ભનગભતી કોઇણ લસ્તુ ખાઇ ળકળો કાયણ કે દાંત
ખોયાક ચાલલાનું કાભ કયે છે . ખોયાક જેટરો ચાલીને ખાળો તેટરી જ
જલ્દી તે ચી જળે. ેટ પીટ યશે ળે અને દાંતને ણ જરૂયી કવયત
ભી જળે. દાંતની દેખયે ખ ભાટે અશં દળાાલલાભાં આલેરી ફાફતો ધ્માનભાં યાખો...

● દાંતની દેખરે ખ શા માટે જરૂરી?
- દાંતનું ધ્માન ન યાખલાભાં આલે તો દાંત પીક્કા ડી ળકે છે .
- દાંતનું ધ્માન નશં યાખો તો તેભાં કીડા ડી ળકે છે , જે ધીભે-ધીભે દાંતોભાં છે દ કયલાનું ળરૂ કયી દેળે.
- ેઢાનું ધ્માન ન યાખલાભાં આલે તો તે નફા ડી જામ છે અને દાંત યની તેની કડ ણ ઢીરી
ડી જામ છે .
- દાંતભાં દદા થલા રાગે છે .

● કે વી રીતે રાખશો સંભાળ ?
- ઓછાભાં ઓછું ફેલાય બ્રળ કયો. વલાયે નાસ્તા શે રા અને યાતે વૂતા શે રા. રંચ કમાા ફાદ કે કંઇક
સ્લીટ ખાધા ફાદ ાણીથી કોગા ચોક્કવ કયો.
- બ્રળ કયલાની મોગ્મ તકનીક ળીથો. આગના દાંતને ઉય-નીચે , નીચે-ઉય વાપ કયો. ાછના
દાંત જેનાથી આણે ચાલીએ છીએ તેને બ્રળ પે યલીને વાપ કયો. તેને નીચેથી ઉયની તયપ ણ વાપ
કયો.
- ક્માયે મ બ્રળ ય બાય દઇને બ્રળ ન કયો. આનાથી દાંતનું ઇનેભર ખરાવ થઇ જામ છે અને ેઢા
છોરાલાનો ડય ણ યશે છે જેનાથી રોશી નીકલા રાગે છે .
- મોગ્મ યીતે બ્રળ કયલાથી ેઢાનું ભાખું વરાભત યશે છે .
- જીબ ણ બ્રળથી વાપ કયલાની યાખો.
- ઓછાભાં ઓછી ફે-કે ત્રણ મભમનટ બ્રળ કયલો જોઇએ.
- વોફ્ટ બ્રળ લાયો.
- લાભાં ફેલાય ડોક્ટય ાવે દાંતનું ચેકઅ કયાલો.
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