Οδηγίες βουρτσίσµατος	
  
	
  
"Όταν φοράµε σιδεράκια ο καθαρισµός των δοντιών απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς τα σιδεράκια
συγκρατούν περισσότερες τροφές στα δόντια. Έτσι, το βούρτσισµα πρέπει να είναι πιο επίµονο για να µη
διακινδυνεύσουµε την υγεία των δοντιών και των ούλων µας. Χρειάζονται αρκετές προσπάθειες και δοκιµές για
να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα και να αποµακρύνουµε σωστά όλες τις τροφές και τη µικροβιακή πλάκα
από τα δοντια και τα ούλα. Παρακάτω σας δίνουµε έναν ενδεικτικό τρόπο για να βουρτσίζετε τα δόντια σας.
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Βουρτσίζουµε ξεχωριστά τα πάνω δόντια και τα κάτω δόντια
Τοποθετούµε τη βούρτσα έτσι ώστε οι τρίχες της να φτάνουν κάτω από τα σιδεράκια των πάνω
δοντιών και καθαρίζουµε δύο δόντια κάθε φορά µε µια κυκλική κίνηση
Μεταφέρουµε την οδοντόβουρτσα σε γειτονικά δόντια και επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία
Τοποθετούµε τη βούρτσα πάνω από τα σιδεράκια έτσι ώστε οι τρίχες της να σχηµατίζουν γωνία
45° προς τα ούλα και καθαρίζουµε την περιοχή µε κλίση προς τα κάτω ώστε να µη µείνουν
υπολείµµατα τροφών στην ουλοδοντική σχισµή (τη σχισµή ανάµεσα στα ούλα και στα δόντια)
Μεταφέρουµε την οδοντόβουρτσα σε γειτονικά δόντια και επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία
Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για τα κάτω δόντια
Καθαρίζουµε µε τη σειρά όλα τα δόντια και όλες τις επιφάνειές τους (και τις µέσα πλευρές)

Μπορούµε να αρχίζουµε το βούρτσισµα πάντα από το ίδιο σηµείο στα πάνω ή κάτω δόντια και να
προχωράµε διαδοχικά στα υπόλοιπα ώστε να είµαστε σίγουροι ότι περάσαµε από όλα τα δόντια.
Βουρτσίζουµε τα δόντια µας µετά από κάθε γεύµα:

1. Βουρτσίστε την περιοχή
των δοντιών κοντά στα ούλα

4. Βουρτσίστε όλες τις
επιφάνειες των πάνω και
κάτω δοντιών

3. Βουρτσίστε κάθε δόντι
2. Φροντίστε να αποµακρύνετε τις
ξεχωριστά
µε κυκλικές κινήσεις
τροφές και τα µικρόβια από τη
για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον
γραµµή των ούλων

5. Βουρτσίστε προσεκτικά την
εσωτερική πλευρά κάθε δοντιού

Μην ξεχάσετε να βουρτσίσετε
και τη γλώσσα!

Τα ίσια καθαρά δόντια θα τα έχουµε για όλη µας τη ζωή!
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