  .2داروهاي خش��ك كننده دهان مصرف
ميكنيد...

  .4مدام آب ليمو مينوشيد...

معتدل دارد بهترين گزينه براي مراقبت از سالمت
دندانهاست.

بچش��يد ،و روزانه دوس��ه بار اين كار را انجام دهيد،
آن وقت بايد بيش��تر از اينها نگران س�لامت دندان
خود باش��يد .فراموش نکنيد که اسيد براي سالمتي
دندانهاي شما زيان دارد.
ع�لاوه ب��ر توصيهاي كه درب��اره مصرف مواد
غذايي اس��يدي خوانديد ،دندانپزش��كان ميگويند
مس��واك زدن بع��د از خوردن ليمو ت��رش را حتمًا
به تاخير بيندازيد ،س��عي كني��د از خميردندانهاي
مخصوص دندانهاي حساس و آسيبپذير استفاده
كنيد و خيلي نرم و آرام مس��واك بزنيد .يك توصيه
مه��م ديگر اين اس��ت كه آب ح��اوي ليمو ترش را
جرع��ه جرعه نخوريد .هرچن��د مصرف يكباره آن
تمام اثرات منفي را از بين نميبرد ،نوش��يدن يكباره
خيل��ي بهتر از جرعهاي اس��ت و ضرر كمتري دارد.
استفاده از ني براي نوشيدن هم گزينه مناسبي است
كه از سالمت دندانها محافظت ميكند.
مراقب باشيد آب زياد گرم نباشد زيرا مصرف
آبخيل��يگرمهمب��رايدندانهاضرردارد.هنگام
نوشيدن آب همراه ليمو ترش ،آبي كه دماي عادي و
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ريچارد باخ

هميشه شنيدهايم و ميدانيم كه فعاليت
فيزيك��يمث��لورزشبرايبدنودرنتيجه
براي س�لامت ما مفيد است .از اثرات مثبت
فعاليته��اي بدني هرچه بگوييم كم گفتهايم.
از سالمت قلب و عروق گرفته تا كنترل وزن
و پيش��گيري از اضاف��ه وزن و چاقي و تنظيم
خلق و خو .اما ش��ركت در ورزشهاي تماسي
مثل هاكي اگر حفاظتشده نباشند ،ميتواند
مش��كالت متعددي را براي دندانها به دنبال داشته
باش��د .براي همين توصيه ميش��ود در ورزش��هايي
ك��ه احتمال برخورد بازيكنان با هم زياد اس��ت مثل
بسكتبال ،يا از وسايل محافظ مخصوص استفاده شود
يابازيكنانمراقبضربهبهدهانودندانخودباشند.
متخصصان دندانپزش��كي ميگوين��د اگر از محافظ
اس��تفاده نكنيم احتمال ضربه به دندان زياد اس��ت
و در اي��ن بازيها ،ضرب��هاي كه به دندان ميخورد به
سختي قابل ترميم است .ورزشهاي سخت همچنين
روي كيفي��ت و كمي��ت بزاق دهان اث��ر ميگذارند.
نتايج تحقيقاتي كه س��ال گذشته روي تعداد زيادي
ورزش��كار انجام شد نش��ان داده است زماني كه اين
ورزش��كارانفعالبودند،ميزانآبدهانشانبسيار
كاهش مييافت و H Pآن باال ميرفت .هر دوي اين
تغييرات(كاهش آب دهان و افزايشPH) ميتوانند
روي س�لامت دندانهاي ما اث��ر منفي بگذارند .نكته
مهم اينكه ،كس��اني كه حرفهاي ورزش ميكنند بايد
با مراقبتهاي مخصوص دهان و دندان آش��نا باشند و
بهطور منظم به دندانپزشكي بروند.

نش��ان داده از هر  5خان��واده كانادايي ،يك
خانوار فقط از آب معدني استفاده ميكنند.
اي��ن كاملًا واضح اس��ت كه نوش��يدن آب
خيلي بهتر و س��المتر از هر نوع نوش��يدني
حاوي ش��كر اس��ت اما اگر آب معدني تنها
گزين��ه و انتخاب ش��ما اس��ت ،بايد بدانيد
 25درصد بيش��تر از بقيه دندان خود را در
معرض آس��يب ديدگي و پوس��يدگي قرار
ميدهي��د زيرا در آبهاي معدن��ي معمولي امالح و
موادي که براي دندان مفيد هس��تند ،وجود ندارد.
از طرفي نوش��يدن آب از بطريهاي پالستيكي هم
براي س�لامت دهان و دندان خطرات��ي دارد .ولي
كارشناسان ميگويند آبهاي معدني حاوي فلورايد
گزينه مناس��بي است كه در برخي از كشورها رواج
يافته و س��ازمان جهاني بهداش��ت هم مصرف آن
را تايي��د كرده اس��ت زيرا از پوس��يدگي دندان در
كودكان و بزرگس��االن جلوگيري ميكند و سالمتر
ه��مهس��تاماتهيهاي��نآبب��رايدولتهاهزينه
زيادي دارد 37 .درصد كاناداييها از آبهاي حاوي
فلورايد اس��تفاده ميكنند .مص��رف اين آبها براي
افراد مسنتر هم فايده دارد و از سطح ريشه دندان
محافظت ميكند .دندانپزشكان براي كساني كه به
چنين آبهايي دسترسي ندارند توصيه ميکنند چند
قطره فلورايد به آب آشاميدني مصرفي خود اضافه
کنند .البته ابتدا با دندانپزش��ك مش��ورت كنند تا
مطمئن ش��وند دندانهايشان به فلورايد درماني نياز
دارد يا نه.

		
يک عمر در انتظا ِر کسي هستي که درکت کند و عاقبت در میيابي که او از همان آغاز خودت بوده اي

باره��ا ش��نيدهايم كه نوش��يدن آب��ي كه چند
ش��ايد به داليلي ناچار هستيد مرتب داروهايي قطره ليمو ترش به آن اضافه ش��ده براي هضم غذا،
مصرف كنيد .متاس��فانه اگ��ر يكي از صدها دارويي تقويت سيس��تم ايمني و دفع سموم مضر بدن فوايد   .5اگر يخ ميجويد...
يخ هيچ كالري و قندي ندارد بنابراين نوشيدني
را مص��رف ميكني��د كه خش��كي ده��ان از اثرات بيش��ماري دارد و حتمًا شما هم به اين توصيه عمل
جانبيشان است ،اين نكته مهم را بدانيد كه سالمت كردهاي��د .مصرف ليمو ترش ب��ا آب بخصوص در مناسبياستبخصوصبرايروزهايگرمتابستان.
دهان و دندان شما در خطر است .دكتر سوان در اين روزهاي گرم تابستان بسيار گوارا و لذتبخش است  H Pآننيزطبيعياستوبهدندانهاهمگيرنميكند.
باره ميگويد :׳׳كس��اني كه چنين داروهايي مصرف اما دندانپزش��كان نظر ديگري هم دارند و ميگويند ام��ا آيا عادت داريد يخ را درون دهانتان نگه داريد
ميكنند ،بيشتر از بقيه در معرض پوسيدگي دندان وقتي پاي س�لامت دندانها در ميان اس��ت ،مصرف و مث��ل ش��كالت با آن ب��ازي كنيد؟ اگ��ر جوابتان
ش��ديد قرار دارن��د .زيرا ديگر آب ده��ان يا بزاقي مواد غذايي كه ميزان اس��يديته بااليي دارند بايد با مثبت است ،بهتر است توصيههاي دكتر ون دراي،
وجود ندارد كه خودبهخود اضافه غذاها را از البهالي احتياط باش��د .حتي اگ��ر ليمو ترش را به آب اضافه متخص��صبيماريهايلثهرابخوانيد.اينمتخصص
دندانها پاك كند.׳׳ راه چاره اين نيست كه همين حاال كني��م ،ميزان اس��يدي بودن دهان را بهش��دت باال ميگويد :׳׳يخ ماده بسيار سختي است و جويدن آن
مص��رف داروها را قطع كنيد ،مگر اينكه پزش��كتان ميبري��م .حاال اگر ليم��و را به تنهايي مزه مزه كنيد و به دندان آس��يب ميزند زيرا موجب ايجاد شكاف
و شكستگي در ميناي دندان ميشود .مصرف
داروي جايگزيني س��راغ داش��ته باشد كه اين
هميش��ه آب س��رد هم باعث ميشود دندان
عارض��ه جانبي را نداش��ته باش��د .در عوض
دهان
که
اي
ه
هرماد
و
�رش
�
ت
چيزهاي
همه
بسيارحساسشود.مينايدندان،سختترين
ميتواني��د در روز به دفعات آب بنوش��يد .راه
ديگر اين اس��ت كه با آدامسهاي بدون شكر يا را اس��يدي کند ،دش��من دندانهاي شماس��ت .بافت بدن ماس��ت اما وقتي عادت داريم مدام
قرصهايي كه به طور خاص براي اين منظور در مس��واکي ک��ه پ��س از خوراکيه��اي ت��رش ي��خ بجويم ،ب��ه اين بافت محكم ك��ه در واقع
فاصل��ه ايمني و حريم م��واد غذايي و ...دندان
داروخانهها وجود دارند ،آب دهانتان را
بيشتر ميزنيد هم با دندانهاي ش��ما دش��مني دارند
ماس��ت ،آسيب سختي ميزنيم و آن را هرچه
كني��دودندانهايت��انراازعوارضس��وئيكه
بيشتر در معرض خطر قرار ميدهيم.׳׳
كمبود بزاق به دنبال خواهد داش��ت ،نجات
دهيد.
 .6فقط آب معدني مينوشيد
 .3بدون محافظ ورزش ميكنيد...
نتاي��ج تحقيق��ات محقق��ان كانادايي

