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چکیده
علت اصلی بیماری های دهان و دندان پالک دندانی می باشد که به صورت تار عنکبوت میکروبها ومواد غذایی را به
دام می اندازد و در صورتی که به دقت برداشته نشود موجب التهاب در لثه می گردد  .چنانچه این التهاب تداوم
یابد به بافت های زیرین و حتی استخوان نکه دارنده دندان نفوذ کرده و موجب نابودی آن می شود  .حرفه
دندانپزشکی بر روش های کنترل پالک مکانیکی به عنوان مثال شستشو و تمیز کردن روزانه با یک مسواک و دیگر
روش های کمک بهداشتی به عنوان قابل اعتماد ترین روش برای سالمتی دهان و دندان در همه بیماری های
دندانپزشکی از جمله بیماریهای پریو دنتال تأکید می کند جهت جلوگیری از تشکیل پالک روش های مختلفی
برای مسواک زدن ارائه شده است (چرخشی ( = )vollتکنیک  / modified stillmanلرزشی(=)vibratory
تکنیک  / bassدورانی ( = )circularتکنیک  / fonesعمودی= تکنیک  / leonardافقی= تکنیک ) scrubکه
هر کدام دارای مشکال تی هستند عمده مشکالت آن آموزش نحوه صحیح  ،زمانبر بودن  ،قابل استفاده نبودن برای
افراد با محدودیتهای حرکتی است .جهت استفاده از این سیستم کافی است قالب را وارد دهان کرده و با لمس
دکمه  onقسمت مکانیکی وارد عمل شود ،با حرکت دادن تمامی الیاف به صورت هم زمان  ،شروع به کار می
کند الیاف دایره در قسمت های جلویی دهان با حرکت زیگزاگی باعث حذف پالک از سطح دندان و ماساژ لثه می
شود دایره های کفی موجود در قالب نیز با حرکت چرخشی باعث جداسازی مواد غذایی می شوند قسمت عقبی
دندان نیز به وسیله ی الیاف دایره ای شکل که به صورت سینوسی حرکت می کنند از پالک و مواد غذایی پاک
می شود با این روش تمام قسمت های دندانها از پالک و مواد غذایی پاک شده و سالمت دهان و دندان حفظ می
شود
واژگان كلیدی ( :مسواک  ،دهان و دندان  ،تحلیل لثه  ،پالک)
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مقدمه
علت اصلی بیماری های دهان و دندان پالک دندانی می باشد که به صورت تار عنکبوت میکروبها ومواد غذایی را به دام می
اندازد و در صورتی که به دقت برداشته نشود موجب التهاب در لثه می گردد  .چنانچه این التهاب تداوم یابد به بافت های
زیرین و حتی استخوان نگه دارنده دندان نفوذ کرده و موجب نابودی آن می شود  .در این مرحله اصالحا بیمار را (پیوره) می
نامند .که عامل لقی دندان و سر انجام از دست رفتن آن می شود .جرم  ))calculusعبارت است از پالک های باکتریایی
مینرالیزه که بر روی سطح دندان های طبیعی و پروتز های دندانی شکل می گیرید جرم را می توان بر اساس ارتباط با مارجین
لثه به صورت باال لثه ای و زیر لثه ای تقسیم بندی نمود .جرم های باال لثه ای در موقعیت کرونالی نسبت به لبه لثه قرار
داشته و بنابراین در حفره های دهانی قابل رویت می باشند این جرم ها معمال به رنگهای سفید و یا سفید متمایل به زرد بوده
سخت با قوامی مانند خاک رس به راحتی از سطح دندان جدا می گردند بعد از حذف آنها ممکن است به سرعت به خصوص در
نواحی دندان های قدامی مندیبل دوباره تشکیل گردد رنگ این نوع جرم تحت تأثیر موادی نظیر تنباکو و رنگیزه های غذایی
می باشد ممکن است محدود به یک دندان و گروهی از دندان ها باشد یا به صورت منتشر در دهان ایجاد گردد شایع ترین
نواحی برای تشکیل جرم های باال لثه ای سطوح باکال مولرهای ماگزیال و سطوح لینگوال دندان های قدامی مندیبل می باشد.
جرم های زیر لثه ای زیر لبه لثه قرار گرفته بنابراین در معاینات کلینیکی معمولی قابل رویت نمی باشد موقعیت و گسترش
جرم های زیر لثه ای توسط حس لمس دقیق بوسیله یک ابزار ظریف مانند ()explorerارزشیابی می گرددLevi spear .
 parmlyپدر بهداشت دهان ودندان و مخترع نخ دندانی در کتابی که در سال  8181منتشر شد اظهار داشت که پوسیدگی
های دندانی می توانند با کنترل پالک پیشگیری شوند .کنترل پالک ها عبارت از برداشت پالک دندانی بر اساس برنامه منظم و
پیشگیری از تجمع مداوم آن بروی دندان ها و سطوح لثه ای مجاور می باشد کنترل پالک جز مهم از درمان های دندانپزشکی
بوده و موقعیت دراز مدت مراقبت های دندانپزشکی و پریو دنتال را تضمین می کند این دیدگاه در این قسمت قطعنامه
پذیرفت شده کارگاه اروپایی کنترل پالک سال  8111منعکس شده است  04سال تحقیقات تجربی آزمایشات کلینیک و پروژه
 demonstarationدر جوامع و مناطق جغرافیایی مختلف ثابت کرده یرداشت پالک موثر جهت سالمت پریو دنتال در طول
زندگی ضروری است  .حرفه دندانپزشکی بر روش های کنترل پالک مکانیکی به عنوان مثال شستشو و تمیز کردن روزانه با
یک مسواک و دیگر روش های کمک بهداشتی به عنوان قابل اعتماد ترین روش برای سالمتی دهان و دندان در همه بیماری
های دندانپزشکی از جمله بیماریهای پریو دنتال تأکید می کندکشف خالل دندان طال در حفاری های بین النهرین بیانگر
قدمت  0444ساله اهمیت بهداشت دهان و دندان برای سومریان بوده است در گذشته مردم از چوب مسواک ()chewstick
به عنوان مسواک برای تمیز کردن دندان ها و ماساژ بافت های لثه استفاده می کردند چوب های مسواک از شاخه ها یا ریشه
های گیاهان ساخته می شد به طوری که انتهای یک طرف آن کوبیده و به حال رشته ای و نرم در می آمد و برای تمیز کردن
و مسواک کردن دندان استفاده می شد .مسواک دارای الیاف که در سال  8044در چین اختراع شد برای اولین بار در آمریکا
به بازار عرضه شد هدف اصلی مسواک زدن برداشت هر چه بیشتر پالک از سطوح قابل دسترس دندان است روش های زیادی
برای مسواک زدن شرح داده شده و در مورد کارایی تأثیر آنها تبلیغ شده است .
چرخشی ( = )vollتکنیک modified stillman
لرزشی( =)vibratoryتکنیک bass
دورانی ( = )circularتکنیک fones
عمودی= تکنیک leonard
افقی= تکنیک scrub
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مطالعات کنترل شده ای که میزان تأثیر متداول ترین تکنیک های مسواک زدن را ارزشیابی می کند هیچ برتری واضحی را در
مورد هیچ یک از روش ها نشان نداده اند .تکنیک مالشی  ))scrubشاید راهترین و شایع ترین روش مسواک زدن باشد ولی
همه این تکنیک ها دارای مشکالت عمده ای هستند

یافته ها
مسواک کردن دندان ها از ارکان مهم در بهداشت دهان و دندان به شمار می آید اهمیت این موضوع وقتی آشکار می شود که
محققین می گویند  :عدم رعایت بهداشت دهان و دندان عالوه بر ایجاد بیماری های دندان و لثه حتی موجب بروز بیماریهای
قلبی  ،دیابت و  ...می شود برای حفظ هر چه بیشتر سالمت دهان و دندان به ساخت این مسواک تمام اتوماتیک رو آورده ایم.
این سیستم ساخته شده دارای  0قسمت مکانیکی  ،الکترونیکی  ،قالب  ،الیاف( )bristlesو باکس می باشد  .قالب کل طرح به
صورت نعل شکل طراحی شده است( )8-2که باکس( )8-8به آن متصل است قسمت های مکانیکی و الیاف( )3-8در قالب و
قسمت الکترونیکی در باکس قرار گرفته است برای اینکه قالب وارد هر دهان با هر اندازه ای فک شود از دو نوع پالستیک
نرم( )8-7و سخت( )8-1استفاده شده است که به قالب حالت ارتجاعی می دهد برای اینکه قالب مانند کمان حالت اولیه خود
را حفظ کند و روی دندان ها فیکس شود یک الیه داخلی قالب را از پالستیک سخت( )8-1انتخاب می کنیم  .اندازه قالب از
 1تا  0سانتر قابل تغییر است که برای هر دهان با هر اندازه فکی مناسب است برای جلوگیری از تجمع میکرب ها بر روی
قالب و شستشوی آسان آنان از یک نوع روکش آنتی باکتریال و با قابلیت شستشوی آسان استفاده می کنیم  .الیاف( )3-8مورد
استفاده در طرح از الیاف مصنوعی که در برابر شکستگی مقاوم بوده و آب را به راحتی دفع می کند استفاده شده است این
الیاف با نوک گرد و جنس نرم ( ) bassباعث جلوگیری از آسیب به لثه می شود این الیاف راروی دایره هایی می کاریم که در
طرح از  20دایره استفاده شده است در هر سمت از قالب  0عدد که برای تمیز کردن نواحی زیرین دندان مورد استفاده قرار
می گیرد(  ) 8-0که جمعا  84عدد در باالی قالب و  84عدد در زیر قالب مورد استفاده قرار گرفته است  2عدد در انتهای
قسمت باالیی (بیرونی) قالب برای شستن قسمت های بیرونی دندان های باال مورد استفاده قرار میگیرد این قسمت دارای
حرکت انتقالی به صورت زیگزاگی است که حرکت زیگزاگی برای جداسازی پالگ و جلوگیری از تراما به لثه وماساژ لثه مناسب
است (. ) 8-3یک عدد در قسمت باالیی( داخلی) برای شستن قسمت داخلی دندان ها با حرکت انتقالی به صورت سینوسی
طراحی شده است ( ) 8-0قسمت الکترونیکی شامل  , cpu , driver, control speed , displaysکلید  on ,offو سنسور می
باشد .از کلید لمسی  on offاستفاده میکنیم که با یکبار لمس به صورت اتوماتیک و با دو بار لمس پی در پی به صورت تایمر
دلخواه عمل می کند ( display)0-8وظیفه نمایش امنیت و هشدار را دارد در هنگام تمام شدن باطری هشدار شارژ مجدد را
می دهد هنگامی که دستگاه به حرکت در میآید وضعیت انتخابی شما را نمایش می دهد که به صورت اتوماتیک یا تایمر
دلخواه است.
 Cpuمغز دستگاه است که نسبت به داده ها  ،به دستگاه فرمان می دهد .در طرح برای کنترل حرکت دایره های الیاف از 0
سنسور استفاده کرده ایم  0عدد در انتهای قالب و دو عدد در وسط قالب قرار گرفته است با رسیدن دایره ها به سنسور ،
سنسور دستور حرکت برعکس را می دهد و دوباره دایر ها به جای اول خود برمیگردد انتخاب در حالت اتوماتیک سنسور
انتهایی وظیفه به پایان رساندن پروسه را به عهده دارد .باکس که در بیرون دهان قرار گرفته است به شکل کره است ()8-8
درون باکس قسمت الترونیکی و قسمت مکانیکی ( محرک ) قرار دارد در بیرون باکس دکمه لمس  on offسوکت شارژ و
 displayقرار گرفته است با کس طوری طراحی می شود که عایق آب و رطوبت باشد  .قسمت مکانیکی یا محرک  ،این قسمت
را می توان به روش های مختلفی ساخت.
هدف ما ایجاد حرکت سینوسی برای دایره های داخلی  ،ایجاد حرکت زیگزاگی برای دایره های خارجی و ایجاد حرکت
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چرخشی برای دایره های کف قالب می باشد از یک روش ساده می توان استفاده کرد  ،خود قالب را یک موتور( محرک)
میکنیم داخل قالب را سیم پیچی کرده که خود قالب یک محرک شود یا می توان از یک آرمیچر بسیار کوچک برای ایجاد
حرکت استفاده کرد .روش های زیادی برای مسواک زدن شرح داده شده است و در مورد تأثیر آن تبلیغات زیادی انجام گرفته
است می توان بر اساس الگوی حرکتی و روش مسواک زدن به این شکل طبقه بندی کرد

جداول ،شکل ها و نمودارها
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بحث و نتیجهگیری
 افراد دارای پروتز های ثابت،  افراد سالم، بیماران بستری شده، جانباز، مسواک هوشمند قابل استفاده برای تمام افراد(معلول
. می باشد
 را لمس میکنیم دستگاه شروع به کار می کند تمام پالک ها را برداشته و لثه را ماساژon قالب را وارد دهان کرده و دکمه
.می دهد
 معلولین و. بدون صرف انرژی و وقت حفظ کند، به طور کلی این سیستم می تواند سالمت دهان و دندان را بدون آموزش
جانبازان نیز از این امر مستثنا نیستن
حذف بیشترین مقدار پالک از سطح دندان
ماساژ بافت لثه و حفظ سالمت لثه
استفاده افراد معلول و جانباز که توانایی های حرکتی محدودی دارند
 ثانیه34 حفظ سالمت دهان ودندان در
مسواک زدن اصولی و موثر بدون آموزش و صرف انرژی
نگهداری آسان در محیط آنتی باکتریال
برای استفاده افراد بستری در بیمارستان که نیاز به حفظ سالمت دهان ودندان دارند
بوی بد دهان را از بین می برد و دهان را خوش بو می شود
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