
Tannpleie for eldre

Muqateya diranan bo kesên extiyar 
Pêvajoya pîrbûnê tê wê wateyê hevdem ku em pîr dibin, divê em ji bo 
tenduristiya baş a dev û diranên xwe pirtir hewl biin.

Paqijiya dev
Piraniya me hez dikin heta ku mimkin be tenduristiya baş a 
dev û diranan hebe û bi baş xwedîkirinê, diran dê heya mirinê 
bimînin. Adetên we yên rojane di warê xwarin, paqijiya dev 
û bikaranîna flûoraydê de, ji bo tenduristiya baş a diranan 
pêwîst e.

Divê her kes bi hevîrê diranan ê flûoraydê diranên xwe firçe 
bike; demên herî baş piştî taştê û berî nivînê ne. Bipergal bin 
û piştrast bin nava diranan û pişta wan jî paqij bûbe. Tayên 
diranan, darikên an firçeyên nava diran dikarin alîkarên baş 
bin. Ji bîr nekin ku zimanê xwe jî firçe bikin.

Eger hemû yan hin diranên we yên sexte bin, divê her şev ji 
devê xwe derxînin. Rojê carekê bi firçeyeke guncaw (firçeya 
diranên sexte) û sabûnê (zalo) diranên xwe yên sexte paqij 
bikin da ku ji tûşbûnên bakteriyayî û kuvarkî bi dûr bin. 
Hevîrên diranan bi kar neyînin, ji ber ku gelek caran tê de 
madeya jêrbikî heye ku dikare hêdî hêdî paqijkirina diranên 
sexte dijwartir bike.

Tendirustiya we ya diranan dê diyar bike ka pêdiviya we bi 
flûorayda zêde û/an jî cûreyên din ên arîkariyê heye yan na. Bi 
pisporê paqijiyê/bijîşkê diranan re ser vêya bipeyivin ka hûn 
çawa baştir dikarin diranên xwe paqij bikin û pêdiviya we bi 
kîjan cureyên flûoraydê heye..

Parêz
Xwarin û vexwarina tiştên şêrîn û tirş di navbera danên 
xwarinên sereke de sedema herî zêde ya rizîna diranan e. 4-5 
danên xwarinên sivik ji carên kêm lê mezin ên xwarinê baştir 
e. Pzrêzên xwarinên ên ku ji bo tenduristiya we ya giştî baş in 
jî ji bo parastina tenduristiya diranan çêtirîn in. Av vexwarina 
herî baş e.

Nexweşî û derman
Pir girîng e ku hûn navên dermanên ku bi kar tînin berî ku 
tedawiya diranan dest pê bike, ji bijîşkê diranan re bibêjin. 
Ev bi taybetî girîng e eger hûn dermanên dijî cemidîna xwînê 
û asîdasêtîlsalîsîlîk (aspîrîn) bi kar tînin. Hin derman weke 
dûhatên kêlekê dibin sedema ziwabûna devî. Ji ber ku girêza 
devî ji bo parastina diranan dibe alîkar, devê hişk dê metirsiya 
rizîna diranan zêde bike. Eger ev pirsgirêka we hebe, divê 
pisporên paqijiyê/bijîşkê diranan ji her demê zêdetir li diranên 
we binêrin. Eger pêdiviya we bi vexwarinê yan mijîna hebên 
mijînok di nava danên xwarinê de hebe ku pêşiya ziwabûna 
devî bigire, çend cureyên bê-şekir hene.

Beriya hemû niştergeriya dil û tedawiya bi tîrêjê, gellekî girîng 
e ku kontrola tenduristiya diranan bi temamî were kirin.

Têkiliyeke zelal di navbera kişandina cixareyê û nexweşiyên 
cuda yên kuna devî de heye. Eger hûn dixwazin êdî cixareyê 
nekişînin, ji pisporê paqijiyê/bijîşkê diranan daxwaza arîkariyê 
bikin.

Eger hûn dermanan dixwin, dibe ku bi taybetî li ber 
nexweşiyên diranan û piriyan xweş bike. Herdem pisporê 
paqijiyê/bijîşkê diranan ji dermanên ku hûn bi kar tînin, 
agahdar bikin û daxwaza şîretan bikin.

Mafên li gor Peymana Xizmetên 
Tenduristiya Diranan
Peymana Xizmetên Tenduristiya Diranan heqê muqateya 
belaş a diranan ji xizmeta giştî ya diranan dide we eger hûn di 
sê mehên borî de yan pirtir di saziyekê de dijîn yan muqateya 
li malê werdigirin.

Eger pêdiviya we bi agahiyên zêde hebe, bi klînîka xwe ya 
diranan a herî nêzîk re têkiliyê dayînin.
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