7 ਿਾਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਿ Medi-Cal ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੈਅ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ! Medi-Cal
ਕਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਿਿਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾਂ (ਡੈਂਟਲ ਬੈਨਿਨਿਟਾਂ ਲਈ
ਪਾਤਰ) ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਿੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਿ ਜਾਂ
ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਬਾਲਗ਼ ਹਰ ਸਾਲ
ਆਪਣਾ ਮੁਆਇਿਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੁਆਇਿਾ
ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਦੇ ਿੀ ਕਿਸੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ
ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ।
ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਨਜੰਿੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਿੱਚ
ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਨਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੇ
ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਲਜਾ ਕੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਮਸੂਨੜਆਂ ਅਤੇ
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।
3. ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਿਤੀ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਸਹਤ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਿੱਡਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸਹਤਮੰਦ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂਨੜਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਖਾਸ ਤਿੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ।
4. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਜਨਮਕਦਨ ਹੈ!
ਨਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਦੰਦ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਨਹਲਾ ਜਿਮਨਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿੀ ਪਨਹਲਾਂ ਆਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਪਨਹਲੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ
ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ
ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਡਰਿਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ,
ਕੈਲੀਿੋਰਿੀਆ ਦੇ ਕਨੂੰਿ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦਾ 31 ਮਈ ਤਕ ਨਕੰਡਰਗਾਰਟਿ ਨਿੱਚ
ਜਾਂ ਨਿਰ ਪਨਹਲੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਨਿੱਚ, ਜੋ ਿੀ ਪਬਨਲਕ
ਸਕੂਲ ਨਿੱਚ ਉਿ੍ਾਂ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
6. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੱਿੀਆਂ ਦਾੜ੍ਾਂ ਆ
ਿਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੁਆਇਿੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਲੈਂਟ ਲਗਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਕਨਹ ਕੇ ਇਿ੍ਾਂ ਦਾੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਿੀਕਾਰਕ
ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਕੀਨੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਹ
ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਦਰਦ-ਰਨਹਤ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ
ਰੱਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
7. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਖਤਮ ਹੀ
ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਦੰਦਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਿਧ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਿ੍ਾਂ ਨਦਿਾਂ
ਨਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ
ਰੁਟੀਿ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਿੱਚ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੋ।
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ਸਮਾਈਲ (ਮੁਸਕਰਾਓ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਸਮਾਈਲ, ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨਿਨਿਟ ਤੋਂ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਿਾਇਦਾ
ਉਠਾਉਣ ਨਿੱਚ Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਨਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਨਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ
ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਸਹਤ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਸਹਤਮੰਦ ਮੂੰਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੋਸ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਿੁਝ
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਮਾਇਿੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਸਹਤ ਿਾਲ ਕਾਿੀ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ
ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਿੇ ਕਰਿਾਓ।

ਿਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•

ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਸੀਲੈਂਟ
ਿਲੋਰਾਈਡ ਇਲਾਜ
ਭਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਾਉਿ
ਸਕੇਨਲੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨਿੰ ਗ
ਰੂਟ ਕਿਾਲ ਇਲਾਜ

•
•
•
•
•
•

ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਦੰਦ ਕਢਿਾਉਣਾ
ਪੇਨਰਓਡੋਂਟਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਿਕਲੀ ਦੰਦ
ਿਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਮੁੜ ਲਗਿਾਉਣਾ
ਓਰਥੋਡੋਂਨਟਕਸ (ਬ੍ੇਨਸਜ਼)
21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਿ੍ਾਂ
ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਾਤਰ ਠਨਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ

SmileCalifornia.org ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਇਿ੍ਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਮੁਆਇਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ
ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ

ਦੰਦਾਂ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਦੰਦ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਜਿਮਨਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਬਾਉਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਬੱਚੇ

Medi-Cal
Dental 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ
ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ
ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਮੁਆਇਿੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੋਰ ਸ਼ੱਕਰ ਿਾਲੇ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ
ਉਿ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਨੜਆਂ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ
ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਨਕਸ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼ਪੁਣੇ ਨਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ।

1x
Medi-Cal
Dental ਹਰ 12 ਮਹੀਿੇ
ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ
ਿਾਲੇ ਮੁਆਇਿੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, SmileCalifornia.org ਨੂੰ ਿੇਖੋ।

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਦਾੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਿੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੀਲੈਂਟ ਦਾੜ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੀਲੈਂਟ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਿਾਲੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਿੱਚ ਸੀਲੈਂਟ ਿਾਲੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਨਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਤੰਿ ਗੁਣਾ ਿੱਧ ਕੀੜੇ
ਲਗਦੇ ਹਿ।

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

1 ਜਿਿਰੀ, 2018 ਤੱਕ, ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਨਿਨਸਜ਼ (DHCS) ਿੇ 21 ਸਾਲ
ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ-ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਿਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਿਾਨਪਸ ਮੋਨੜਆ।

2x

ਿਰਭ ਅਿਸਥਾ

ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਿ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 60 ਨਦਿ ਲਈ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਨਮਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨਤਮਾਹੀ ਨਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ 13ਿੇਂ ਤੋਂ 27ਿੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ)।

ਬਾਲਗ਼

ਨਜਿੇਂ ਨਜਿੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਿਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਦਾ ਨਧਆਿ
ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਨਸਹਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਸਹਤ ਨਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ

ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਿਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਨੜਆਂ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਹੋਣ
ਦਾ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਨਦਿ ਨਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਲੋਨਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਲਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
*ਸਰੋਤ: ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰwww.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

