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A helyes száj- és fogápolás alapja a napi legalább kétszeri, megfelelő technikával 
történő alapos, minimum 2 percig tartó fogmosás. 

• A FOGMOSÁST apró körkörös mozdulatokkal kell végezni. Fontos egy kiválasztott 
sorrend követése ahhoz, hogy ne maradjon ki egyetlen fogfelszín sem. Érdemes 
hátulról előrefelé haladni. Először a belső felszíneket, majd a külső felszíneket, végül 
a fog rágófelületét tisztítsuk! Fontos, hogy 
nem kell erősen rányomni a fogra a 
fogkefét. Figyeljük meg az íny görbe 
vonalát! Ennek megfelelően végezzünk 
körkörös mozdulatokat! Az íny és a fog 
között van egy kis ínybarázda. A fogkefe 
sörtéit az íny fele döntve (kb. 45°), azt félig 
az ínyre helyezve tudjuk a barázdát 
megfelelően tisztítani. 
A rágófelszíneket már szabad előre-hátra 
irányuló vízszintes mozdulatokkal is mosni. 

• Tökéletes eszköz a hagyományos FOGKEFE, puha, sűrű sörteszálakkal és kicsi fejjel. 
Az ELEKTROMOS FOGKEFE több irányú mozgást is tud végezni. A jobb készülékek, ún. 
oszcilláló mozgásra is képesek. Jellemzőjük a kisebb kerek fej. Használata 
egyszerűbb. Az elektromos fogkefével lassan egyenként kell tisztítani a 
fogfelszíneket. Figyelni kell arra, hogy ne maradjon ki egyetlen fogfelszín sem.  
A fogkefe cseréje 3 havonta esedékes. Az elhajlott sörték tisztító hatása nem 
eredményes. 

• Savas ételek fogyasztása után csak fél órával mossuk meg fogainkat! A savas 
közeg hatására felpuhul a fogzománc felső rétege, amely a dörzsölés 
következtében károsodhat. 

• A lepedék mintegy 60%-át tudjuk fogkefével eltávolítani, további 40% 
fogközeinkben bújik meg. Az esti fogmosás után szükséges elvégezni a 
fogköztisztítást, melynek eszköze a fogköztisztító kefe és a fogselyem.  

FOGKÖZTISZTÍTÓ KEFÉT főleg az oldalsó fogakhoz ajánljuk. Ki kell 
választani a megfelelő méretű kefét - ebben a fogorvos tud adni 
ajánlást. A két fog között átvezetjük, egy mozdulattal kihúzzuk és 
mehetünk is a következő fogközbe. Alkalmazása összesínezett 
fogak, fogszabályzó vagy hídpótlás viselése esetén is ajánlott. 
A FOGSELYMET az elülső fogak között (első kisőrlők között) 
használjuk! Mindig nagyon óvatosan 

- kifele-befele irányuló mozdulatokkal - vezessük be a 
fogközünkbe (ne pattintsuk be!), helyezzük be egészen 
az ínyszél alá, majd itt az egyik fogfelszínhez feszítve a 
fogselymet, a fog oldalán felülről lefelé húzzuk le 
egyszer, majd a másik fogon végezzük el ugyanezt a 
műveletet és csak ezután haladjunk tovább a 
következő fogközbe. 

• A mai FOGKRÉMEK használata kiegészíti a fogkefével való lepedékeltávolítást. 
Alkalmasak fluorid tartalmuk miatt a fogszuvasodás megelőzésére, gyógynövény 
tartalmuk miatt az íny gyulladáscsökkentésére, egészségesen tartására. 
SZÁJVIZEK a szájápolás kiegészítéseként, vagy speciális esetekben kúraszerűen 
alkalmazandók. 
Évente ajánlott fogorvosi ellenőrző vizsgálaton részt venni, valamint 
fogkőeltávolítást kérni.  

• A szájápolás mellett fogaink védelme érdekében is fontos a megfelelő táplálkozás, 
melyről további információt olvashat a www.szajapolas.webnode.hu/eletmod-
fontossaga/ oldalon. 


