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Utunzaji wa afya ya meno 
Ni muhimu kutunza vizuri meno yako na kuhakikisha hayapati magonjwa. Hii 
ni brosha inayotoa ushauri wa jumla kuhusu utunzaji wa meno yako.

Usafi
Ni muhimu kutunza meno yako vizuri, ili udumishe meno yako, 
na kuyatumia maisha yako yote. Fuata utaratibu maalum 
unapopiga meno mswaki, ili uhakikisha umesafisha sehemu 
zote za meno, ikijumuisha sehemu za katikati na nyuma ya 
meno. Ili usafishe sehemu za katikati ya meno, tumia uzi au 
brashi maalum. Pata ushauri wa mtaalam/daktari wako wa 
meno ufahamu mbinu inayokufaa.

Mapendekezo kutoka Wizara ya Afya
Wizara ya Afya inawapendekezea watu wapige meno mswaki 
kwa dawa yenye floridi (1000-1500ppm NaF) kila asubuhi 
na usiku baada ya mlo. Ili floridi ifanye kazi kwenye meno, 
usisuuze kinywa chako kwa maji baada ya kupiga mswaki. 
Inaaminika kuwa dawa ya meno ikiachwa idumu kwa muda 
zaidi kwenye meno, utendakazi wa floridi huwa juu.

Wagonjwa wengine wanahitaji nyongeza ya floridi. Wasiliana 
na mtaama/daktari wako wa meno ikiwa hii ndiyo hali yako.

Mapendekezo ya lishe
• Kula milo mara kwa mara, kwa sababu mwili unahitaji 

nafasi ya kuondoa sukari na bakteria kinywani. Ni 
muhimu kusubiri meno yako yake bila kula na kunywa, 
isipokuwa maji.

• Kunywa maji ukiona kiu, na pia ukiona kiu usiku.

• Kutumia vyakula na vinywaji vyenye sukari mara kwa 
mara kunaweza kuongeza hatari ya kuoza kwa meno.

Haki zako kwa mujinu wa Sheria ya 
Huduma za Afya ya Meno
Watoto wote wa umri wa miaka 0-18 wanaweza kupokea 
matibabu ya meno bila malipo katika kliniki za meno za umma, 
kwa matibabu yote isipokuwa huduma ya kuwekwa ngago 
za meno inayofanywa na daktari wa meno. Ukifikisha miaka 
19-20 na 21-22 unaweza kupokea matibabu ya meno kwa 
bei nafuu. Ada za kawaida hutumika unapofikisha umri wa 
miaka 23. Ikiwa unapokea huduma za utunzaji wa nyumbani 
au unaishi katika taasisi (miezi 3 iliyopita), pia una haki ya 
kupokea matibabu ya meno bila malipo katika kliniki za meno 
za umma.
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