
दन्त अपोइन्टमेन्ट कसरी निर्धारण गिने
1. सरुक्षा नेट दन्त क्लिननकहरू यहषँा फेलिषा पषानुनुहोस:् www.oralhealthkansas.org/SafetyNet.html

2. KanCare स्वीकषार गनने दन्त निककतसक यहषँा फेलिषा पषानुनुहोस:् www.oralhealthkansas.org/KanCare.html

3. ्तपषाईंलेि ियन गनुनुभएको क्लिननकको फोन नम्बरमषा फोन गनुनुहोस ्र ्तपषाईंलेि आफनो अपोइनटमेनटकषा लिषानग आफनो प्षाथनमक्तषामषा रहेको कदन, नमन्त ्षा समय  
्बषारे अपोइनटमेनट नमलिषाउने वयक्तिलिषाई ्ब्तषाउनुहोस ्(प्षाथनमक अपोइनटमेनटहरू करर्ब एक घणटषाको हुन्छन)्।

4. फोन गरररहेको समयमषा आफनो सषाथमषा पषात्ो र कुन ै्बवीमषा कषारनु ्षा कषागजषा्त रषाख्हुोस।्

्तप्ईं दन्त चिककतसकल्ई कहिले भेटि ज्िुपरधा?
्तपषाईंलिषाई दषँा्तको आककसमक समसयषा भएको कुन ैपनन समयमषा र हरेक 6 मकहनषामषा दषँा्तको परीक्णकषा लिषानग। कृपयषा ्तपषाईंको अपोइनटमेनट समयभनदषा 20 नमनेट 
पकहलेि आउनहुोलिषा। हषामवी ्तपषाईंलिषाई दन्त भ्रमणमषा भेटने आशषा रषाख्छौं!

दन्त विशषेज्ञले निमि प्रिरधारिम् मरद्त गिुधािुनर
• स्सथ दषँा्त र हडरी
• पोषणयुति स्षास्थय
• स्सथ मटुु

दन्त विशषेज्ञले निमि रोकथ्मम् मरद्त गिुधािुनर
• मखुको खरषा्ब गन्ध
• दषँा्त झनने
• नगंजषाको रोग

दन्त परीक्षण: ककि, कहिले र कसरी 
्तपषाईंको दन्त क््शेषज्ञलिषाई ्षनुको दईु पटक भेटनषालेि ्तपषाईंको मसुकषानमषा िमक र स्सथ्तषा प्दषान ग्छनु र महंगषा  
स्षास्थय समसयषाहरू्बषाट रोकथषाम ग्छनु। 

्तप्ईंको पहिलो दन्त भे्टम् के अपेक्ष् गिने
्तप्ईंले आफिो भे्टम् कसल्ई भेटिुिुिेर?
कषायषानुलियको ररसेपशनमषा ्बसने वयक्ति, तयसपन्छ दन्त सरसफषाइ क््शेषज्ञ र दन्त निककतसक

्तप्ईंको पहिलो भे्टम् के िुिेर?
दन्त सरसफषाइ क््शेषज्ञलेि ्तपषाईंको दषँा्त र मखु (मखुको स्षास्थय) ्बषारे र ्तपषाईंको सषामषानय स्षास्थय ्बषारे ्तपषाईंसँग  
कुरषा गनुनुहुने्छ।

एकस-रे
्तपषाईं उनभएको र ्बसेको अ्सथषामषा ्तपषाईंको दषँा्त र ्बंगषारषाको ्तस्वीर कखनिने्छ।

सरसफ्इ र फलोर्इड
दन्त सरसफषाइ क््शेषज्ञलेि ्तपषाईंको दषँा्त मषाकझकदने र कुललिषा गररकदनहुुने्छ, 
निपलिो कखयषा र कीटषाणुलिषाई क््शेष औजषारको प्योग गरी क््बस्तषारै 
हटषाउनहुुने्छ, पषानवीलेि मखु ्धनु पठषाउनुहुने्छ र केही नमनेटकषा लिषानग ्तपषाईंको 
दषँा्तमषा सरुक्षातमक जेलि लिगषाइकदन स्नहुुने्छ।

कफकस-अप र फलो-अप
दन्त निककतसकलेि ्तपषाईंको दषँा्त जषँाचनहुुने्छ र कुन ैपनन गमभवीर ्षा आककसमक समसयषाहरूको समषा्धषान गनुनुहुने्छ। 
कमनुिषारीलेि घरमषा दषँा्तको सयषाहषार कसरी गनने भनवी ्छलिफलि गनुनुहुने्छ र ्तपषाईलिषाई अकको अपोइनटमेनट कदनहुुने्छ।

घरम् द्ँ्तको सि्स्थ्य
सिसथ ख्ि् ख्िुिोस ्
गुनलियषा खषानेकुरषा र पेय पदषाथनु नखषानहुोस।् गुनलियोलेि कीटषाणुलिषाई खषानषा उपलिब्ध गरषाउँ्छ र ्तपषाईंको दषँा्तलिषाई क्न्त परु ्यषाउने अमलि ्बनषाउँ्छ।
रनसलिषा ्तरकषारी ्तथषा फलिफूलि (जस्तै, ्तषाजषा गषाजर ्षा सयषाउ) र ्यषाकलसयमयुति खषानेकुरषा (जस्तै, ्बदषाम, द्ूध ्षा दही) लेि ्तपषाईंको दषँा्तलिषाई 
स्सथ र ्बनलियो रषाखे््छन।्

सन्य्किरू िख्िुिोस ्
खषानषा ्षा सनयषाक खषाएपन्छ, खषानषा र कीटषाणुहरूलेि अमलि ननकषाल्छन ्जसलेि दषँा्तलिषाई आक्रमण ग्छनु। सनयषाकपन्छ दषँा्त नमषाझेमषा 
यसलेि ्तपषाईंको दषँा्तमषा खषानषा र अमलिको मषात्षा ्बढषाउँ्छ। कदनमषा ्तवीन पटक खषानषा र सनयषाकमषा ्तषाजषा फलिफूलि ्षा ्तरकषारी  
खषाएपन्छ दषँा्त मषाझेमषा यसलेि अमलिको मषात्षा कम गरषाउँ्छ।

मुखको सि्स्थ्य सम्बनरधी समस्य्िरूको रोकथ्म गिुधािोस ्
दषँा्तलिषाई ्बनलियो ्बनषाउन र ककरषालेि खषान्बषाट रो्न निनवीरकह्त गम ्षा जषाइनलिटलि गम िपषाउनुहोस।् स्ुततीजनय पदषाथनु र सपुषारी नखषानुहोस;् न्तनवीहरूलेि 
्तपषाईंको दषँा्तमषा कखयषा पषा्छनुन ्र न्तनवीहरूमषा मखुको ्यषानसर गरषाउन स्ने पदषाथनुहरू समषा्ेश हुन्छन।्

हदिम् दईु प्टक द्ँ्त म्झिुिोस ्र हदिम् एक प्टक फलस गिुधािोस ्
्तपषाईंको दषँा्तको स्ब ैभषागलिषाई सफषा गननु दषँा्त मषाझने ब्रसमषा दषँा्त मषाझने पेसटको प्योग गनुनुहोस।् ्तपषाईंको दषँा्तको ्बवीिमषा सफषा गननु फलिसको प्योग गनुनुहोस।्


