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Muqateya tenduristiya diranan 
Girîng e ku mirov baş xwedî li diranên xwe derkeve û wan ji nexweşiyan dûr 
bike. Ev nivîsokek e ku şîretên giştî li ser xwedîderketina li diranan dide we.

Paqijî
Girîng e ku tu baş li diranên xwe xwedî derkevî, da ku tu 
diranên xwedî bikî, û di tevahiya emrê xwe de wan bi kar 
bihînî. Di dema firçekirina diranan de bipergal bin, da ku 
hemû rûvek bên paqijkirin, navbera diranan û pişta diranan 
jî. Ji bo paqijkirina navbera diranan, tayê diranan an firçeyên 
nava diranan tên bikaranîn. Ji pisporê paqijiyê/bijîşkê diranan 
bipirsin kîjan bo we baştir e.

Pêşniyaryên ji Birêveberiya Tenduristiyê
Birêveberiya Tenduristiyê firçekirina diranan a bi hevîrê 
diranan ê flûoraydê (1000-1500ppm NaF) li her sibeh û şevê 
piştî danên xwarinê pêşniyar dike. Ji bo ku fluoride li ser 
diranan bandorê dayîne, piştî firçekirinê devê xwe bi avê 
neşon. Tê bawerkirin ji ber ku wê demê bandora floûrayda di 
hevîrê diranan de pirtir dibe, ji ber ku hûn dihêlin ew demeke 
dirêj ser diranan bimîne.

Pêdiviya hin nexweşan bi lêzêdekirina flûorayda zêde heye, 
ji pisporê paqijiyê/bijîşkê diranan bipirsin gelo ev bo we dibe 
yan na.

Pêşniyarên parêzê
• Danên xwarinê birêkpêk bixwin, ji ber ku ji laş re derfet 

pêwîst e ku şekir û bakteriyan ji devî derxe. Girîng e ku 
ji bilî avê, diranên we bo demekê li xwarin û vexwarinê 
nekevin.

• Dema tî bin avê vexwin, herwiha eger bi şev tî bibin.

• Lipeyhev xwarin û vexwarina tiştên şêrîn dikare 
metirsiya rizandina diranan zêde bike.

Mafên li gor Peymana Xizmetên 
Tenduristiya Diranan
Hemû zarokên ji 0-18 salî dikarin li klînîkên diranan ên giştî 
bê pere tedawî bibin, û ev yek ji bilî xelekên diranan ên 
ortodensiyê, ji bo hemû dermankirinan derbas dibe. Sala 
ku hûn 19-20 û 21-22 dibin hûn dikarin bi rêjeyeke kêmtir 
dermankirina diranan wergirin. Ji sala ku hûn dibin 23 salî, 
heqêdiravê birêkûpêk bi kar tê. Eger hûn xizmetên muqateya 
li malê werdigirin an jî li saziyekê (3 mehên borî) dijîn, mafê yê 
wergirtina tedawiya belaş a diranan li klînîkên diranan ên giştî 
jî heye.
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