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بطاقة طب أسنان األطفال

   االسم األول االسم                                                                          

FU1a      6. - 9. موعد  شهر الحياة  

FU1b 10. - 20. موعد   شهر الحياة  

FU1c 21. - 33. موعد   شهر الحياة  

FU2  34. - 72. موعد   شهر الحياة  

  موعد    سنوات  6

  موعد    سنوات ½6

  موعد    سنوات   7

  موعد     سنوات  ½7

  موعد     سنوات   8

  موعد     سنوات  ½8

  موعد     سنوات   9

  موعد     سنوات  ½9

  موعد     سنوات  10

يوم امليالد
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 مُُيكنكم هنا لصق صورة
لطفلكم

Kinderarzt/ärztin Zahnarzt/ärztin Kieferorthopäd/in

Name 

Adresse

Tel.-Nr.

مرحًبا بأعزايئ أولياء األمور،

 فحص األسنان لدى طبيب األسنان أو طبيبة
 األسنان وكذلك التنظيف املنتظم للفم يف املنزل
 يعد من األمور الهامة يف جميع األعامر. حيث أن

 ذلك هاٌم للصحة العامة وللرفاهية العامة عىل حٍد
سواء

 فمن املمكن أن يكون لنظافة الفم الجيدة تأثريًا إيجابيًا عىل قدرة
 طفلك عىل تناول الطعام والنوم والتحدث واللعب - حتى يف وقت

 مبكر من الطفولة. ومن ثّم، فإن العادات الصحية هي األساس الجيد
للتمتع بحياة صحية

 وستجد أدناه نصائح واقرتاحات حول كيفية دعم صحة أسنان وفم طفلك يف كل مرحلة من مراحل
عمره، بدًءا من ظهور أول سن يف فمه إىل ظهور األسنان الدامئة

 
 افحص األسنان مرتني سنويًا، بدًءا من ظهور أول سن، وأحرص عىل أن يتمكن طفلك النظر يف املرآة 

بابتسامة سعيدة. يرُُس جمعية طب األسنان يف بادن-فورمتبريغ أن تساعدك
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...نظرة عامة

هل طرأت أي أمور خاصة أثناء الحمل؟

األمراض، تناول األدوية)؟)

والدة طبيعية الدة ُمبكرة (قبل األسبوع السادس والثالث من الحمل)      امليالد    

والدة قيرصية               

الوزن عند امليالد     الطول

األمور الخاصة / األمراض / اإلقامة يف املستشفى يف سن الطفولة

الحساسية / عدم التحمل

بطاقة أمراض القلب / الوقاية من التهاب الشغاف رضورية  

نعم  مرض السكري ال

ربو نعم ال

يتكون طقم أسنان الطفل بشكل عام من 20 سًنا - 10 أسنان يف كل من الفك العلوي والسفيل. كقاعدة عامة،
فإن القواطع املتوسطة يف الفك السفّيل هي التي تظهر أوالً، تليها بفرتة قليلة نظµتها يف الفك العلوي



  هذا هو أفضل وقت لبدء العناية باألسنان: استخدم فرشاة أسنان مناسبة للعمر للعناية باألسنان وقم برتتيب موعد ألول
فحص أسنان خالل هذا الفحص، ستحصل عىل إجابات عن جميع أسئلتك حول صحة الفم واألسنان وسيتم فحص ظهور

أسنان الطفل وÊوها

الفحص                    „FU1a“ (من الشهر السادس إىل التاسع من العمر)
  (ضع خطًا عىل ما ينطبق)

اآلباء يُنظفون أسنان األطفال

يتناول الطفل فيتام د / فيتام د ممزوًجا بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد (1000 جزء يف املليون

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يرشب بالفعل من كوب مفتوح

يرشب الطفل لÓ األم / تركيبة حليب املتابعة / املياه / أشياء أخرى     

يتناول الطفل أطعمة األطفال

(سلوكيات املص (إصبع اإلبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواًء   

4

ظهرت أول سن يف فم الطفل
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يتعرض األطفال الصغار لخطر متزايد لإلصابة بتسوس األسنان إذا

كانت هناك آفات تسوس و/أو بدايات تسوس ● 

كانت هناك عيوب هيكلية يف مينا األسنان اللبنية ●

كان اآلباء ال يغسلون أسنان األطفال بالفرشاة ●

تم منح األطفال املرشوبات املحالة مع زجاجة الرضاعة عىل مدار اليوم و/أو يف فرتات الليل ●

يف حالة وجود آفات تسوس أو بدايات تسوس و/أو وجود عيوب هيكلية يف مينا األسنان اللبنية، يجب النظر يف االستخدام
(FLA =) املوضعي ملعجون الفلورايد <0.25 مل

!انتبه لذلك

األسنان اللبنية لها وظائف مهمة. فهي تساعد يف تناول الطعام وتضمن النطق الواضح. كà أنها تحفظ كذلك موضع األسنان
التالية. إذا فقد األطفال أسنانهم اللبنية يف وقت مبكر جًدا، فقد تنمو األسنان الداåة معوجة. لذلك، يجب أن تعتني بأسنان

.طفلك اللبنية وتحافظ عىل صحتها

.يرس أطباء أسنانك تقديم املشورة لك

ظهرت أول سن يف فم الطفل

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

V IV III II I I II III IV V

V IV III II I I II III IV V

Kariesrisiko

 ja  nein 

falls ja, Wiedervorstellung 
in drei Monaten

      Nächster Termin / املوعد القادم

ZAHNSTATUS  (ُيدرج طبيب / طبيبة األسنان التشخيص هنا)
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- الفلورايد
الح�ية من التسوس

أوضحت الدراسات العلمية: يكون تأثµ الفلورايد أفضل عندما يتالمس بشكل مبارش مع سطح السن  بالجرعة
املناسبة

ال ترتدد يف سؤال طبيب األسنان الخاص بك عن مصدر الفلورايد األكé مناسبًة لطفلك

.ìكنك استخدام ملح البحر / ملح الطعام الذي يحتوي عىل الفلورايد وماء الصنبور إلعداد األطعمة واملرشوبات

.عند استخدام املياه املعدنية لطفلك ، يرجى التأكد من أن محتوى الفلورايد ال يزيد عن 0.3 ملغ فلوريد / لرت

األسنان املختلطة / األسنان الدا�ة أسنان نفضية

استخدم معجون أسنان يحتوي عىل 1400 جزء يف
املليون من الفلورايد 3-2 مرات يف اليوم

استخدم معجون أسنان يحتوي عىل 1000 جزء
يف املليون من الفلورايد 3-2 مرات يف اليوم

محلول غسول فم إضايف ممكن ال غسول للفم

ال يوجد استخدام متزامن ملعجون أسنان يحتوي
عىل الفلورايد وأقراص الفلورايد
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- الفلورايد
الح�ية من التسوس

ارفع الشفاه بالفرشاة من اللثة
إىل السن، وإىل الجهة الخارجية
والداخلية من األسنان األمامية

1. 
عندما تظهر األسنان الخديّة،

نظف السطح اإلطباقي والسطح
الخارجي والسطح الداخيل

2. 
قم بتنظيف األسنان الخدية
بالتحريك الطويل والعريض

لتنظيفها بصورٍة أفضل

3. 

عند اكتàل األسنان اللبنية، ìكن
تنظيف الفراغات ب األسنان

.بخيط تنظيف األسنان

4. 
بدًءا من عيد امليالد األول: استخدم
كمية معجون أسنان بحجم حبة
:öأرز. بدًءا من عيد امليالد الثا

استخدم كمية معجون أسنان بحجم
حبة البازالء

5. 

العناية الصحيحة بأول األسنان ظهوًرا

لقد ظهرت أخµًا: األسنان األوىل. حان الوقت اآلن للعناية بها بالشكل املناسب، ألن أسناننا ليست مهمة للمضغ والتحدث
فحسب، بل إنها أيًضا تضفي جàًال عىل إبتسامتنا

من اآلن فصاعًدا يجب تنظيفها مرت يوميًا - يف الصباح ويف املساء بعد تناول الطعام. من األفضل استخدام فرشاة أسنان
مخصصة لألطفال، يوضع عليها كمية من معجون األسنان بحجم حبة األرز

يف البداية، اليشء املهم هو أن يعتاد طفلك عىل تنظيف الفم يوميًا، وسيصبح تنظيف األسنان بالفرشاة الحًقا روتيًنا طبيعيًا

تأكد أيًضا من استبدال فرشاة أسنان طفلك كل ثالثة أشهر. إذا كانت الشعµات بالية أو منحنية، استبدلها يف وقٍت ُمبكر

بذلك ُ©كنك مساعدة طفلك
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  الشرب من كوب مفتوح

مهم لسلوك البلع الصحيح ...

سلوك البلع لدى األطفال الصغار يختلف يف البداية عن البالغ ألن موضع ألسنتهم ال يزال
ب صفوف األسنان عند البلع. لكن مع مرور الوقت، يجب أن يتغµ سلوك البلع بحيث يكون

موضع اللسان عند البلع صحيًحا خلف األسنان، أعىل سقف الحلق. وهذا األمر مهم لتكوين
األصوات عند التحدث كì àنع ظهور األسنان يف مواضع خاطئة. يتم دعم سلوك البلع السليم عن

    طريق الرشب من كأس أو كوب مفتوح. ويؤدي استخدام اللهاية و/أو زجاجة الرضاعة عىل املدى الطويل
إىل إعاقة هذه العملية.  لذلك، قدم لطفلك املاء من كوب مفتوح ûجرد أن يتمكن من الجلوس

الفحص „FU1b“ (من الشهر العارش إىل الشهر العرشين من العمر)

  (ضع خطًا عىل ما ينطبق)
اآلباء يُنظفون أسنان األطفال

يتناول الطفل فيتام د / فيتام د ممزوًجا بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد (1000 جزء يف املليون

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يرشب بالفعل من كوب مفتوح

يرشب الطفل لÓ األم / تركيبة حليب املتابعة / املياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة األطفال

(سلوكيات املص (إصبع اإلبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواًء
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كلà فطمت طفلك مبكرًا عن اللهاية، كلà كان ذلك أسهل. سيتعلم طفلك التحدث والتحرك
بشكل أفضل وأكé استقاللية. وبذلك، احرص استخدام اللهاية تدريجيًا لفرتات النوم أو

املواقف العصيبة أو املجهدة، عىل سبيل املثال، عند فحص الدم أو التطعيم يف عيادة طبيب
األطفال

ìكن تحفيز األطفال األكرب سًنا من خالل تحديد موعد لإلقالع عن اللهاية، عىل سبيل املثال، يف عيد
القديس نيكوالس أو يف عيد الفصح، أو إعطائها لطفل آخر. بالطبع، سيأخذ طبيب أسنانك أيًضا اللهاية أثناء

الزيارة ويستبدلها بهدية صغµة

اإلقالع عن استخدام اللهاية

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

V IV III II I I II III IV V

V IV III II I I II III IV V

Kariesrisiko

 ja  nein 

falls ja, Wiedervorstellung 
in drei Monaten

      Nächster Termin / املوعد القادم

ZAHNSTATUS
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الفحص                                         „FU1c“ (من الشهر الحادي والعرشين إىل الشهر الثالث والثالث¹ من العمر)

(ضع خطًا عىل ما ينطبق)

اآلباء يُنظفون أسنان األطفال

بدأ الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة

(استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد (1000 جزء يف املليون

الطفل يرضع طبيعيًا / من زجاجة الرضاعة

الطفل يرشب بالفعل من كوب مفتوح

يرشب الطفل لÓ األم / تركيبة حليب املتابعة / املياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة األطفال

(سلوكيات املص (إصبع اإلبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواًء

Weitere Untersuchungen vor der nächsten FU erforderlich?

Datum Anmerkungen 

  

  

Fluoridlackapplikati on erfolgt (< 0,25 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

V IV III II I I II III IV V

V IV III II I I II III IV V

Kariesrisiko

 ja   nein 

falls ja, Wiedervorstellung 
in drei Monaten

      Nächster Termin / املوعد القادم

ZAHNSTATUS
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الفحص „FU2“ (من الشهر الرابع والثالث¹ إىل الشهر الثا¿ والسبع¹ من العمر)

مع ظهور األسنان اللبنية بالكامل، يتم أثناء فحص طبيب األسنان النظر يف عملية اإلطباق، هذا يعني كيف يعض طفلك
.وكيف يتكلم ويبلع.  يُناقش ما إذا كان تقويم األسنان أو العالج املبكر رضوريًا

(ضع خطًا عىل ما ينطبق)

اآلباء يُنظفون أسنان األطفال بعدهم

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد

يرشب الطفل من كوب مفتوح

يرشب الطفل إلرواء العطش

نبا} / نبا} رصف

(سلوكيات املص (إصبع اإلبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواًء

V IV III II I I II III IV V

V IV III II I I II III IV V

ZAHNSTATUS

Fluoridlackapplikati on erfolgt 
(< 0,25 ml)  

 ja   nein  

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung 

Kariesrisiko

 ja   nein 

falls ja, Wiedervorstellung 
in drei Monaten

Nächster Termin / املوعد القادم
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...التغذية الصحية

بأسناٍن صحية ... وتمتعه  لطفلك  الجيد  النمو  .تضمن 

رشب املياه واملرشوبات غµ املحالة هي أفضل طريقة للتغلب عىل العطش ●

ال \نح الطفل العصµ إال بعد عيد ميالده األول، عىل أن يكون مقداره كوب واحد بحد أقىص يوميًا ●

öال \نح األطفال طعاًما غني بالسكر حتى عيد ميالدهم الثا ●

اجعل الوجبات صديقة لألسنان وُمعززة للمضغ ●

من األفضل تقديم األطعمة التي تحتوي عىل السكريات واألحàض مع الوجبة الرئيسية ●

●  بعد تناول وجبة خفيفة، قم ûعادلة درجة الحموضة يف الفم برشب املاء أو الحليب أو تناول الجì .Óكن لألطفال يف

سن املدرسة مضغ علكة صديقة لألسنان

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Datum   

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)
 ja  nein

Bemerkung   

Weitere zahnärztliche Untersuchungen bis zum 72. Lebensmonat
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بدًءا من سن السادسة، يظهر السن الخدّي الدائم األول خلف آخر سن لبنّي. نظرًا لعدم سقوط أي سن لبني لخروج هذه
السن، غالبًا ما \ر العملية دون أن يالحظها أحد وأحيانًا يتم إهàل األسنان أثناء العناية باألسنان. ساعد طفلك عىل تنظيف أسنانه
بالفرشاة كل يوم. بتحريك الفرشاة طوالً وعرًضا، ìكنك تنظيف األسنان الخدية التي يصعب تنظيفها والتي تكون عرضة للتسوس
بصورٍة أفضل. بدًءا من اآلن، استخدم معجون أسنان يحتوي عىل 1400 جزء يف املليون من الفلورايد

فحص األسنان عند عمر 6 سنوات

(ضع خطًا عىل ما ينطبق)

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

اآلباء يُنظفون أسنان األطفال بعدهم

(استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد (>1400 جزء يف املليون

استخدام غسول فم يحتوي عىل الفلورايد

ماذا يرشب الطفل لµوي عطشه؟  

يتناول الطفل دواًء  

السن الدائم األول

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

ZAHNSTATUS

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja  nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم
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والشقوق الفتحات  إغالق 

öة بعد ظهورها بالكامل. هذه الخدمة مشمولة يف غطاء التأم الصحي القانوåكن إغالق األسنان الخدية الداì ،يةàللح
(لألسنان الخدية الداåة األوىل والثانية (الرضوس

تشµ الدراسات إىل أن أكé من 80 يف املائة من األسنان املغلقة ال تتطلب حشًوا ملدة تسع سنوات

يف عيادة طب األسنان، يتم تنظيف األرضاس بفرشاة أو ما شابه ذلك، ويتم غسلها وتجفيفها، ويُوضع عليها طبقة بالستيك
رقيقة، وتقويتها بالضوء وصقلها. الخطوة األخµة هي استخدام طالء واقي يحتوي عىل الفلورايد

التنظيف بفرشاة

1. 

غسول األسنان

2. 

تلميع مواد سد الشقوق

5. 

األسنان النظيفة، قبل املعالجة

3. 

استخدام مواد سد الشقوق

4. 

االنتهاء من سد الشقوق

6. 
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WEITERE ZAHNÄRZTLICHE 
UNTERSUCHUNGEN
(عىل األقل كل ستة أشهر حتى عيد امليالد الثامن عرش)

6 ½ Jahre / 6 سنوات ونصف

7 Jahre / 7سنوات

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja  nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja  nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم
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7 ½ Jahre / 7سنوات ونصف

أحد أمراض األسنان الداåة التي تؤثر بشكل أسايس عىل األسان الخدية والقواطع هو نقص \عدن الرحى
والقواطع. ويشار إىل هذه األسنان أيًضا باسم أسنان الطباشµ، حيث يتم تكوين كمية أقل من املعادن يف
بنية األسنان أثناء Êوها، بحيث يكون لها تناسق طباشµي ناعم. وال يزال سبب هذا املرض غµ معروفًا يف

الوقت الراهن. ومن املفرتض أنه يحدث بسبب عوامل عديدة تحدث تأثµات أثناء Êو األسنان املصابة ب
الشهر الثامن من الحمل وحتى العام الرابع من عمر الطفل. وتشمل هذه العوامل جملة أموٍر من بينها

األمراض العامة والوالدة املبكرة وأمراض الجهاز التنفيس والتهاب األذن الوسطى وتناول املضادات الحيوية.
ومن املمكن أن تكون أسنان الطباشµ هذه حساسة للغاية للمس ولأل< وتظهر قابلية متزايدة لتسوس

األسنان. ونظرًا ألنه ال ìكن الوقاية من هذا املرض، فإن هذه األسنان تتطلب عناية مركزة وإجراء فحوصات
أسنان دقيقة منذ البداية. سيخربك طبيب األسنان/طبيبة األسنان عà إذا كان طفلك مصابًا بذلك وما

يجب أن تكون عىل دراية به

الطباشÍ - اضطراب Ëو األسنان أسنان 

IP4 – Fluoridlackapplikati on erfolgt (0,40 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja   nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم
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8 Jahre / 8سنوات

8 ½ Jahre / 8 سنوات ونصف

IP4 – Fluoridlackapplikati on erfolgt (0,40 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

IP4 – Fluoridlackapplikati on erfolgt (0,40 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja   nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Kariesrisiko  ja   nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم

Nächster Termin / املوعد القادم
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9Jahre / 9 سنوات

كل فحص لألسنان يساهم كذلك يف الكشف املبكر عن
اختالل األسنان والفك بالصورة التي تعيق املضغ أو

التحدث أو التنفس. بداية تغيµ األسنان يف منطقة
األسنان الخلفية (بحلول عيد امليالد التاسع
تقريبًا) هو الوقت األمثل لتحديد موعد مع
.أخصا= تقويم األسنان
يرس طبيب األسنان / طبيبة األسنان تقديم
املشورة إليك

خلل يف األسنان والفك¹

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja  nein 

Behandlungsbedarf
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko  ja  nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben 

Nächster Termin / املوعد القادم
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9 ½ Jahre / 9سنوات ونصف

10 Jahre / 10 سنوات 

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf 
 ja Bemerkung   

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)  
 ja   nein  

Behandlungsbedarf 
 ja Bemerkung   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Kariesrisiko   ja   nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben  

Kariesrisiko   ja   nein           falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten
Mundhygiene-Indizes erhoben  

Nächster Termin / املوعد القادم

Nächster Termin / املوعد القادم
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