
කෘතීම දත් ගැන ඔබ දැනගත 

යුත්තත් තමොනවාද? 

 

 කෘතීම දත් භාවිතා කල යුත්තත් බාහිර 
අලංකාරය පිණිස පමණක් ත ොතේ. 

 දත් අහිමි වීතමන් ආහාර අනුභවය 
අපහසු වීම නිසා වයසග්ත වූවන් අතර 
තපෝෂණ ඌ තා බහුලව ඇතිතේ. එය 
වැළැක්වීමට කෘතීම දත් භාවිතය ඉතා 
වැදගත්ය. 

 එතහත් නිසි ප්රමිතියක් ත ොමැති 
කෘතීම දත්ඇඳි භාවිතතයන් 
ත ොතයකුත් ගැටළු පැ  ැගිය හැක. 

 කෘතීම දත් ඇඳි භාවිතය පිලිබඳ  වී  
ක්රම ැසසක් ඇති බැවින් තමාට වාාත් 
ගැලතප  විසඳුම පිලිබඳ සුදුසුකම්ලත් 
දන්ත ශලය වවදයවරතයකු සමඟ 
සාකච්ඡා කරන් . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

වියපත් තනොවූ 

සුවපත් මුවක්...  
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නිවැරදි මුඛ තසෞඛය පුරුදු පවත්වාතග  

යාතමන් ඔතේ මුළු ජීවිත කාලතේම සවිමත් දත් 

තපළක්, නිතරෝගී විදුරුමසක්, පියකරු සි හවක් 

ලබාගත හැකි බව ඔබ දන් වාද?  

ඔබ කල යුත්තත් තමොනවාද? 

මිතයා මත බැහැර කරන්න. 

 වයසට යාම නිසා දත් තසලවී, ගැලවී ය  

බවත්, එය ත ොවැලැක්විය හැකි බවත් වැරදි 

මතයකි. 

 දත් ැසක ගැනීමට වැඩි තේලාවක් දත් මැදීම 

සිදුකල යුතු බවද වැරදි මතයකි. 

 දත්වල බැඳී ඇති මැලියම් ඉවත් කළතහොත් 

දත් තසලවීම ඇරඹීම තහෝ වැඩි වීම සිදු ව  

බවද වැරදි මතයකි. 
 

දන්ත තසෞඛ්යය පිලිබඳ නිවැරදි 

දැනුම  

 දත් තසලවී ගැලවී යාමට ප්රධාන තහ ුවව 

වියපත් වීම තනොව නිතරෝගී විදුරුමසක් 

තනොමැති වීමයි. 
 තරෝගී විදුරුමස නිසා දත් මුල් දියවීම, 

විදුරුමසින් තල් ගැලීම, තේදනාව, සහ 

දුර්ගන්ධය ඇති තවයි. 
 අධික පැණිරස භාවිතය සහ දත් 

තනොමැදීම නිසා දත් කුහර ඇති තවයි. 

ඒවා තනොසලකා හැරීතමන් නැවත 

සංරක්ෂණය කල තනොහැකි පරිදි දත 

දිරා, කැඩී යාම සිදුතවයි. 

  

 
නිවැරදි තලස දත් මදින්න. 

 සිනිඳු තකඳි සහිත (soft) දත් බුරුසුවකින් 

විදුරුමස් දාරය දිතේ සහ දත්වල සෑම 

පෘෂ්ටයක්ම ආවරණය ව  පරිදි දි කට 

තදවරක් දත් මදින් . 

 ෆ්තලෝරයිඩ් අාංගු දන්තාතේපයක් භාවිතා 

කරන් . 

 අවශය වනුතේ වැඩි තේලාවක් දත් මැදීම 

ත ොව නිවැරදි ක්රමයට දත් මැදීමයි. 

 නිවැරදි පුරුදු ඇති කරගන්න. 
 

 පැණිරස සහ පිටි සහිත ආහාර පා  හැකි තරම් 
අවම කරන් . 

 අලුත් එළවලු සහ පලතුරු, ධා ය වර්ග 

ආහාරයට ගන් . 

 වැඩිපුර ජලය පා ය කරන් . 

 බුලත්විට කෑතමන් වලකින් . (බුලත් විතටහි 
අාංගු බුලත්, පුවක්, හුණු, දුම්තකොළ සියේල 
පිළිකාකාරක තවයි.) 

 දුම්පා තයන්, මත්පැන් පා තයන් වලකින් . 

 පුරුද්දක් වශතයන් දත් මැදීතමන් පසු තම 
මුඛතේ දත්වල මැලියම්, දත් කුහර, අසාමා ය 
ලප, ගැටිති ආදිය ඇත්දැයි තමා විසින්ම 
පරික්ෂා කර බලන් . 

 කෘතීම දත් ඇන්දක්  භාවිතා කරන්තන්  ම් එය 
දි පතා සබන් තයොදා තහොඳින් පිරිසිදු 
කරගන් . 

නිතිපතා දන්ත ශලය වවදයවරතයකු 

හමුවන්න. 
 

 මාස 6කට වරක්වත් දන්ත ශලය 
වවදයවරයකු හමුවීතමන් පහත තසේවා ලබා 
ගත හැක. 

 ස්වයං මුඛ පරීක්ෂාතවන් තසොයා ගත් ලප, 
ගැටිති ආදිය පූර්ව පිළිකා ලක්ෂණ විය හැකි 
බැවින් ඒවා මුේ අවස්ථාතේදීම අඳු ා ගත 
හැක. 

 දත් හා විදුරුමස් තේද ාවට සැබෑ තහේතුකාරක 
දැ තග  ඊට පිළියම් ලබාගත හැක. 

 දත් මැදීතමන් ඉවත් ත ොව  මැලියම් ඉවත් 
කරවා ගත හැක. 

 


