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مطهر صحي للرعاية بالفم مع بخاخ أسنان anti-infect
يمنع خطر العدوى الناتجة عن الجراثيم بفرشاة األسنان
كثير من الناس يحتكون مرتين يوميا ً بفرضة األسنان وبالتالي فإن غسيل األسنان هو حامل أساسي للميكروبات .توصلت اتفاقا ً
الدراسات حول التلوث الجرثومي وبغض النظر عن نوع فرشاة األسنان إلى أن
الكثافة الموجودة بفرضة األسنان والمحيط المبلل بدورة المياه توفر الظروف المثالية
لوجود الجراثيم .وتتغلب أكثر الجراثيم بال مشاكل على فترة تجفيف رأس فرشاة
األسنان لفترة تزيد عن  24ساعة .أما حفظ فرشاة األسنان في مكان مفتوح فيسبب
خطر احتمالية التلوث الغريب عبر مسببات أمراض غريبة تصيب الفم .لكن بخاخ
األسنان المضاد للعدوى والمرتكز على الكلورهيكسدين والحاصل على براءة اختراع
بمكنه العمل على التخلص من الجراثيم بشكل موثوق وفي خالل دقيقتين .وينصح
بشكل خاص المرضى المتواجدين بالمستشفيات ومن يعانون من مشاكل في المناعة
ومرضى السكري والمرضى الذين يعانون من التهابات بكتيرية أو فطرية أو فيروسية
حادة في منطقة الفم باستكمال الرعاية اليومية باألسنان عبر إجراءات صحية مناسبة.
ويتناسب مكافحة العدوى مع منع العدوى التي قد تنشأ مع استبدال أو إصالح األسنان.
الحطر الصحي فرضة األسنان وما يتصل بها
مع الوعي المتزايد بالصحة والوقاية الصحية يتزايد النظر إلى فرشاة األسنان وفرش ما بين األسنان بأنها مصدر ال ينضب لإلصابة
بالعدوى .وهذا عن حق لألسف ،ألنه وعلى العكس من سلع أخرى تسخدم لمرة واحد ة مثل خيط األسنان فإن هذه األدوات الصحية
تستخدم حتى بضعة شهور .ويساهم الشطف الجيد بعد االستخدام وعمليات التجفيف الطويلة بشكل قليل في تقليل الميكروبات بين
شعيرات الفرشاة وقاعها .وقد تناولت الكثير من الدراسات العلمية (مثل  Noga et al. 1976, Svanberg 1978, Glassو
 )Lare 1986, Nies et al. 2008في العقود السابقة التلوث الجرثومي وأكدت دور فرشاة األسنان الصحية في نقل العديد من
العدوى مثل نزالت البرد والهربس والتهابات اللثة .وال يلعب نوع فرشاة األسنان دوراً مهما ً في هذا ،كما أن وسيلة تنظيف الفرشاة
ليس له تأثير كبير على الميكروبات العالقة .جدير بالمالحظة في المستشفى :رغم أن العدوى السطحية تعتبر أساسا ً في الرعاية
الصحية بالمستشفى إال أنه يغيب عن االنتباه غالبا ً أن حوالي  3000شعيرة بفرشاة األسنان لتشكل على كل حال مساحة قدرها 150
سنتيمتر مربع وتتصل بشكل مباشر بجوف الفم .ونظرأ ألن جوف الفم هو الملتقى الرئيسي للجراثيم فيمكن إرجاع السبب في ذلك
العديد من األمراض المعدية (واألمراض المعدية المكتسبة بالمستشفيات) إلى جراثيم فرشاة األسنان.
مجموعات خطرة بشكل خاص
ينبغي على مرضى المستشفيات والمرضى الذين يعانون من أمراض استقالبية من داء السكري أو مرضى السرطان أن يركزوا
بشكل خاص على صحة خالية من الجراصيم للفم :فنظراً ألن المقاومة تضعف فكثيرا ما تحدث عدوى في األغشية المخاطية التي
تخضع كثيراً للجراثيم مثل الفطريات والفيروسات والبكتريا .أكثر ما يتضرر هو الفم (مثل التهاب الغشاء المخاطي) ألن البكتريا
تتسلل مع كل قضمة أو في فرشاة األسنان أيضا ً إلى الجسم .كما تقل القدرة على المقاومة لمن يعانون من مرض السكري وهو ما
يعني أن أي خطر إصابة داخل الفم له تأثير على مرض السكري .فمثالً قد يسبب أي التهاب في لثة الفم خطراً على الضبط الجيد
بسكر الدم .أما مع مرضى المستشفيات ودور المسنين فتزيد عن ذلك مخاطر ظهور الجراثيم المقاومة والقرب من مرضى آخرين.
وبالتالي فيتناسب بخاخ الفم  anti-infectالمضاد للعدوى لهذه المجموعات المعرضة للخطر ويصبح تكملة مهمة ورعاية صحية
للفم بالطبع.

التطهير مع anti-infect
يمكن أن يساهم خفظ الفرشاة بعد االستخدام في تخفيض بعض الجراثيم
المرضية مثل اإلشريكية القولونية .والطريقة الوحيدة الفعالة فعالً هو العالج
المطهر باستمرار قبل استخدام فرشاة األسنان أو االستخدام المتعدد لفرشاة ما
بين األسنان ، anti-infect .بخاخ األسنان الحائز على براءة اختراع
المحتوي على مادة كلوروكسيدين هو المناسب لهذا بشكل جيد جداً .وتقاوم
وسيلة التطهير هذه باحتوائها على  %1,5من محلول  CHXجميع البكتريا
المهمة والفيروسات والطفيليات بشكل آمن وموثوق .لن توجد أي كائنات حية
دقيقة على فرشاة األسنان بعد دقيقتين فقط من رشه على رأس فرشاة األسنان
وفقا ً لتعليمات االستخدام.
يتناسب بخاخ األسنان أيضا ً مع أطقم األسنان أو مشابك األسنان .لن تحدث آثار جانبية مثل تغير لون األسنان أو وجود روائح كريهة
بالفم ما دامت األشي اء المعقمة قد تم شطفها في النهاية .ويجب أيضا ً مراعاة أن التعقيم له أثر إيجابي على تطور المرض في حال
وجود جروح بالفم وهو بالتالي إجراء وقائي مناسب في هذه الحاالت.
بخاخ األسنان  anti-infectمتوافر بحجمين مختلفين في الصيدليات ومحالت األسنان
المتخصصة أو بالموقع اإلليكترونيwww.anti.infect.de :
 30 ملم  - PZN 9715491 -السعر  8,95يورو
100 ملم  - PZN 9715485 -السعر  14,95يورو

االتصال والمنتج anti-infect :للمنتجات الطبية ش.ذ.م.م.
العنوانJungfernstieg 2a, 21244 Buchholz :
هاتف  +4941879097765فاكس +4941879097765

البريد اإليكترونيwww.anti.infect.de :

