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ਦੰ ਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੰ ਦ (ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰ ਦ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੰ ਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਤ� ਨ� ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੰ ਦ ਕੱਢਣੇ' ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ
ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮੀ ਭਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�ਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਰ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹ� ਲਗਦੀ ਹੈ,
ਿਚੜਿਚੜੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੰ ਦ ਕੱਢਣੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਿਥੰ ਗ ਿਰੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡ�ਿਟਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ� ਸਲਾਹ ਮੰ ਗੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇੱਕ ਨਰਮ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਟੁਥਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਟੁਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰ ਦ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਡ�ਿਟਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਡ�ਿਟਸਟ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ�
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਬੇਆਰਾਮੀ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਦੀ ਥੋੜ�ੀ
ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਚੀਨੀ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੀਿਥੰ ਗ ਿਰੰ ਗ।
ਟੀਿਥੰ ਗ ਿਰੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਚਬਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਿਥੰ ਗ ਿਰੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰ੍ੋਤ: NHS ਚੋਇਸੀਜ਼।

ਇੱਕ
ਲਾਲ ਗੱਲ�ਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ, ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਖੋ।

ਦੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਤ� ਨ� ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੰ ਦ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ� ਜੈਲ ਅਤੇ ਟੀਿਥੰ ਗ
ਿਰੰ ਗਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
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ਿਤੰ ਨ
ਿਜੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡ�ਿਟਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜਾਂ
ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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