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Teething

التسنين

Teething occurs when teeth begin to break 
through the gums of a baby or child. This 
often starts when a baby is 6 to 8 months 
old, but can begin as early as 3 months.

Signs of Teething
• Drooling
• Swollen or sore gums
• Trouble sleeping
• Not eating
• Biting objects
Teething can be painful for some children. 
For others it is not. Discomfort comes from 
pressure of the tooth on the skin of the 
gums. 

Your Child’s Care
Here are some ways to comfort your baby 
and ease his or her pain:
• Gently rub the gums with a cool, damp 

washcloth.
• Give your baby something safe to chew 

on, such as rubber teething rings.
• Rub your baby’s gums with a clean 

finger.
• Wipe your baby’s face often and keep it 

dry to prevent rashes.
• Children’s Tylenol or teething medicines 

can help, but check with your child’s 
doctor first.

Keep your baby’s mouth and gums clean 
even if your baby does not have teeth. 

يحدث التسنين عندما تبدأ األسنان في اختراق لثة الرضيع 
أو الطفل. ويبدأ التسنين غالبًا عندما يكون عمر الطفل من 

6 إلى 8 أشهر، ولكن يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من سن 
3 أشهر.

عالمات التسنين
سيالن اللعاب• 
تورم اللثة أو التهابها• 
متاعب النوم• 
عدم تناول الطعام جيًدا• 
عض األشياء• 

قد يكون التسنين مؤلًما لبعض األطفال. وألطفال آخرين 
فليس كذلك. يأتي االنزعاج من ضغط السن على جلد اللثة. 

رعاية طفلك
فيما يلي بعض الطرق لتهدئة طفلك وتخفيف آالمه:

افركي اللثة برفق بقطعة قماش مبللة وباردة.• 
أعطي طفلك شيئًا آمنًا لمضغه، مثل حلقات التسنين • 

المطاطية.
افركي لثة طفلك بإصبع نظيف.• 
امسحي وجه طفلك كثيًرا واجعليه جافًا لتجنب حدوث • 

طفح جلدي.
يمكن أن تساعد أدوية تايلينول أو أدوية التسنين • 

الخاصة باألطفال، ولكن يجب استشارة طبيب طفلك 
أوالً.

حافظي على نظافة فم طفلك ولثته، حتى لو لم يكن لطفلك 
أسنان. 
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Here are some ways to care for 
your child’s gums and teeth.
• After each meal, wipe your baby’s gums 

with a washcloth.
• Do not put your baby to bed with a bottle 

of milk or juice. This can cause tooth 
decay.

• Use a soft bristle toothbrush to clean 
gums and new teeth.

• Clean your child’s gums and teeth at 
least two times each day.

Talk to your child’s doctor before you start 
using toothpaste on your child’s teeth. 
Children should not swallow toothpaste. Too 
much fluoride can be harmful.

Call your child’s doctor if your 
child:
• Has a fever or other illness. Teething 

does not cause an illness.
• Loses a tooth due to an injury.

Talk to your doctor or nurse if you have any 
questions or concerns.

فيما يلي بعض الطرق للعناية بلثة طفلك 
وأسنانه.

بعد كل وجبة، امسحي لثة طفلك بمنديل تنظيف.• 
ال تضعي طفلك في الفراش ومعه زجاجة من الحليب • 

أو العصير. فقد يتسبب ذلك في حدوث تسوس األسنان.
استخدمي فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف • 

اللثة واألسنان الجديدة.
نّظفي لثة وأسنان طفلك مرتين على األقل كل يوم.• 

يُرجى التحدث إلى طبيب طفلك قبل البدء في استخدام 
معجون األسنان على أسنان طفلك. ويجب أال يبتلع األطفال 

معجون األسنان. حيث إن الكثير من الفلوريد يمكن أن 
يكون ضاًرا.

يُرجى االتصال بطبيب الطفل في الحاالت 
التالية:

إذا كان يعاني من الحمى أو أي مرض آخر. التسنين ال • 
يسبب المرض.

إذا فقد الطفل أحد أسنانه بسبب إصابة.• 

يُرجى التحدث إلى الطبيب المعالج أو الممرضة إذا كانت 
لديك أية أسئلة أو مخاوف.


