
 روش درمان  دندان درد در منزل

لیدوکائین ھمیشھ بھترین مسکن برای آرام کردن درد دندان نیست، 
ھای طبیعی و سنتی بھتر از ھر داروی شیمیایی،  گاھی درمان

کنند درد دندان شما را آرام می . 

ھیچ دردی را نمی توانید با آن قیاس کنید؛ وقتی می گیرد، تمرکز، 
حواس تان را فلج می کند و رمق انجام ھیچ کاری را  آرامش و

دندان درد؛ ھمان دردی کھ بعید است  .برای تان باقی نمی گذارد
و یک روز آرام را برای تان سیاه نکرده باشد بارھا و بارھا گریبان شما را نگرفتھ باشد  

اسپری ھای بی حس کننده را در کابینت  اگر برای آرام کردن دردھای گاه و بی گاه دندان، ھمیشھ انواع مسکن ھا و
  .آشپزخانھ نگھ می دارید، این مطلب را بخوانید

   
پس بھ این نسخھ ھا . ضررتری را در اختیار داریم ما برای آرام کردن درد شما، نسخھ ھای طبیعی، ارزان و بی

پرضرری کھ بھ خاطر ترس از دندان درد در خانھ نگھ داشتھ اید را دور بریزید اد کنید و ھمھ داروھایاعتم .  
  

  داروی شماره یک
  روغن میخک

وجود دارد کھ البتھ در  در این گیاه، یک مسکن طبیعی. یک داروی گیاھی برای تسکین دندان درد است میخک،
ما کمک می کندصورت استفاده درست، بھ آرام شدن درد ش .  

تواند حال تان را بدتر کند، پس برای گرفتن  اگر بافت لثھ یا زبان تان حساس باشد، ریختن روغن روی منطقھ درد می
بگیرید نتیجھ دلخواه تان از این روش کمک :  

 
اما . دھید زمان فروکش کردن درد، پشت دندان تان قرار دو قطره از روغن میخک را روی یک پنبھ بریزید و آن را تا

بیاید کافی است یک دانھ میخک را آنقدر بجوید کھ روغنش بیرون. طبیعی تری ھم بروید می توانید سراغ راه .  
  .میخک را می توانید بھ مدت نیم ساعت یا تا زمانی کھ دردتان آرام بگیرد، در دھان خود نگھ دارید

   
  داروی شماره دو

  سس زنجبیل و فلفل
ادویھ را بھ طور جداگانھ مورد  شما می توانید ھر کدام از این دو. دو داروھای ضد درد ھستندو فلفل ھر  زنجبیل

اما برای گرفتن نتیجھ بھتر، . ھا، پیام تسکین درد را بھ مغز می فرستند استفاده قرار دھید، چراکھ ھر دوی این مسکن
بگیریداز روش زیر کمک . توانید مخلوطی از این دو ادویھ را تھیھ کنید می :  

 
پنبھ درست کنید و بھ میزان  توپ کوچکی از. مساوی از این دو ادویھ را با آب مخلوط کنید و یک سس بسازید میزان



جایی کھ لثھ و زبان شما بھ آن برخورد (را درست روی دندان تان  بعد ھم آن. کافی بھ سس مورد نظر آغشتھ اش کنید
دھان تان خارج نکنید یا حداقل تازمانی کھ طاقتش را دارید، پنبھ را ازو تا زمان فروکش کردن درد  بگذارید) نکند .  

   
  داروی شماره سھ

  محلول آب نمک
باشد، استفاده از نمک می  یک ضدعفونی کننده قوی است؛ پس اگر درد دندان شما بھ خاطر عفونت ایجاد شده نمک

دندان را ضدعفونی می کند و مایع ھایی کھ باعث  نمک دور آب. تواند زودتر از ھر راه دیگری شما را آرام کند
کردید، بھ روش زیر  از این روش درمانی می توانید ھر زمان کھ بھ آن نیاز پیدا. خارج می کند التھاب می شوند را

  :استفاده کنید
 

 التھاب را این محلول. فنجان آب جوش حل کنید تا داروی فوق العاده ای بسازید یک قاشق چای خوری نمک را در یک
. دھان تان بچرخانید و بعد بیرون بریزید ثانیھ آن را در 30. کم کرده و بقایای آلودگی را از دھان شما پاک می کند

ندارید، یک سرم نمکی از داروخانھ بخرید و تا چند روز از محلولی کھ در  اگر ھم حوصلھ درست کردن آب نمک را
وجود دارد غرغره کنید سرم .  

  
  داروی شماره چھار

  دم کرده نعناع
البتھ . استفاده قرار بگیرد نعناع ھم عطر خوبی دارد و ھم می تواند بھ عنوان یک بی حس کننده خوب مورد دمنوش

کند، بلکھ چای سیاه ھم خاصیت ضد التھاب دارد و با کم کردن تورم  تنھا دمنوش نعناع نیست کھ درد شما را آرام می
زیر عمل کنید برای گرفتن نتیجھ بھتر از این دو نوشیدنی، بھ شیوه. درد ھم کمک کند کاھش می تواند بھ :  

 
وقتی . دقیقھ صبر کنید 20بریزید و برای دم کشیدنش  یک قاشق چای خوری نعنا خشک را در یک فنجان آب جوش

می  ع در دسترس ندارید واگر ھم نعنا. را در دھانتان بچرخانید و بعد بیرون بریزید کھ دمنوش تان خنک شد، آن
دردناک بگذارید و یا اینکھ چای سیاه گسی  خواھید از چای سیاه استفاده کنید، یک تی بگ را خیس کنید و روی ناحیھ

  .را درست کنید و پس از خنک شدن، آن را چند بار در دھان تان غرغره کنید
  

  داروی شماره پنج
  آب اکسیژنھ

کردن مشکل، استفاده از آب اکسیژنھ  دھان و حتی تب ھمراه بود، بھترین راه برای کمدرد دندان شما با بدمزگی  اگر
یک روش موقتی است و تنھا تا روز ویزیت پزشک شما را آرام نگھ می  اما مثل تمام روش ھای طبیعی، این ھم. است

از این روش کمک بگیرید اگر چاره ای جز تسکین خانگی درد ندارید،. عفونت دندان تان را کمتر می کند دارد و :  
 

درصد را قرقره کنید 3برای کشتن باکتری ھا و کم کردن ناراحتی تان، کمی آب اکسیژنھ  .  
بعد ھم چند . محلول را بیرون بریزید این محلول تنھا برای شستشو استفاده کنید و پس از چرخاندن آن در دھان تان، از



دھید بار دھان تان را با آب خالی شست وشو .  
   

  داروی شماره شش
  یخ

مسکن موقتی خوبی برای انواع درد ھا  نمی کند درد دندان شما را کالفھ کند یا پا درد عذاب تان دھد؛ یخ ھمیشھ فرقی
مطب دندانپزشکی سرپا بمانید، از این روش کمک بگیرید اگر می خواھید تا رسیدن بھ. بوده است :  

 
حس شدن دندان تان،  یزید، پارچھ نازکی را روی کیسھ بپیچید و برای بیرا در یک کیسھ پالستیکی بر چند قالب یخ

قدیمی ھا می گفتند . در محدوده آن قرار دارد، بگذارید دقیقھ آن را روی قسمتی از صورت خود کھ دندان دردناک 15
انگشت سبابھ و  را بینآنھا ادعا می کردند وقتی یخ . ماساژ دھید، درد دندان تان آرام می شود اگر دست تان را با یخ

فرستند و پیغام آرام شدن درد ھم بھ دندان شما می  شست می گذارید، اعصاب انگشت شما پیغام سرما را بھ مغزتان می
 رسد

  
  داروی شماره ھفت

  صمغ مر
بودید،  امروز نامش را نشنیده درخت مرمکی یا ھمان صمغ مر می تواند دندان درد شما را آرام کند، پس اگر تا شیره

این صمغ التھاب دھان تان را کم کرده و بھ از بین رفتن . بروید ھمین حاال برای تھیھ کردنش بھ عطاری محلھ تان
پس از تھیھ کردن،  اگر یک عطاری کاردرست می شناسید کھ این صمغ در آن پیدا می شود،. کمک می کند باکتری ھا

  :آن را بھ این شیوه مصرف کنید
 

تان خنک  دقیقھ بجوشانید و اجازه دھید محلول 30از پودر مر را در دو فنجان آب بھ مدت  رییک قاشق چای خو
بار در  6تا  5را در یک فنجان آب بریزید و  بعد ھم برای ھر بار استفاده، یک قاشق چای خوری از این دارو. شود

دھید تا بھ نتیجھ مورد نظرتان برسید روز غرغره این محلول را ادامھ .  
  

  داروی شماره ھشت
  سیر

اینکھ نمی گذارد ھر نوع بیماری  این داروی طبیعی عالوه بر. سیر تنھا سیستم ایمنی بدن تان را تقویت نمی کند خوردن
برای گرفتن بھترین نتیجھ از . خوبی برای درد دندان ھم بھ حساب می آید سراغ تان بیاید و بیھوده درد بکشید، مسکن

وصیھ عمل کنیددرمانی، بھ این ت سیر :  
 پس اگر. درد شما چند دقیقھ بعد از جویدن سیر آرام می شود. آن را بجوید یک حبھ سیر را روی دندان تان بگذارید و

  .نتیجھ را فورا مشاھده نکردید، بھ جویدن سیر ادامھ ندھید
ھم می کند این گیاه نھ تنھا درد شما را آرام می کند، بلکھ مصرف مداومش دندان تان را محکم تر .  

 



موترشیل   
 لثھ یزیخونر و دندان شدن لق دندان، یدگیپوس از عالوه بھ. کند یم یادیز کمک دندان درد کاھش بھ موترشیل

کند یم یریجلوگ . 

 سبزه گندم

از آن می توان بھ شکل . جلوگیری می کند سبزه گندم از پوسیدگی دندان و درد دندان. سبزه گندم نیز خیلی مفید است
باشید توانید ھر روز کمی از آن را بجوید تا بھ سالمت دندان ھایتان کمک کرده یک دھانشویھ استفاده کرد و یا می  

 پیاز

کند اثر تا دیبزن گاز را آن آرام یلیخ و دیدھ قرار خود دندان یرو را ازیپ کوچک تکھ کی  

 چای کیسھ ای

تانین موجود در چای این اثر را . گذاشتن یک عدد چای کیسھ ای خیس روی دندان نیز درد و ورم دندان را کم می کند
ندان شما بھ سرما حساسیت ندارد، می توانید چای کیسھ ای را در آب یخ قرار دھید و سپس آن را ھمچنین اگر د دارد

 روی دندانتان بگذارید

 قرص ایبوپروفن

- تر است ھا، این دارو برای کاھش دندان درد مناسب در میان مسکن. با ھم بخوریدقرص ایبوپروفن دو عدد   

حسی ھای بی اسپری  

تا  توانند برای مدتی روی اعصاب دندانتان تاثیر بگذارند آنھا می. استفاده کنید حسی برای دندان درد ھای بی از اسپری
 .بتوانید خود را بھ پزشک برسانید

 آدمس

- ای از آدامس دندانتان را بپوشانید برای آرام شدن دندان درد با تکھ . 

بر روی آن، با قرار دادن خمیر دندان  اگر دندان درد بھ علت تماس دندان با ترشی، میوه یا بستنی ایجاد شده است، -
 .می توان آن را آرام کرد

 :کارھایی کھ نباید برای آرام کردن دندان درد انجام دھید

تواند  می گذاشتن آن روی لثھ. خواھید حالتان بھتر شود، آن را با آب بخورید می اگر. تان نگذارید آسپیرین را روی دندان -
کشد روز طول می 4تا  3آن را زخم کند کھ بھبود آن  . 

مشکل دندانتان را جدی بگیرید و سریعا بھ دندانپزشک . صور نکنید با قطع شدن درد دندان، مشکل از میان رفتھ استت -
 .مراجعھ کنید



درد استفاده نکنید، زیرا آن را بدتر می کند از گرما برای تسکین دندان - . 

 

با این کارھا از دندان درد پیشگیری کنید  : 

ً توسط دندانپزشک معاینھ شودکودک باید بعد از دو تا سھ س - الگی، مرتبا . 

 .کودک باید دندانش را حداقل یک بار در روز مسواک کند -

ھای فلوراید الزامی است فلوراید بھ آب اضافھ نشده است، مصرف مکمل کنید کھ، ای زندگی می اگر در ناحیھ - . 
منظور با دندانپزشک  بدین  

تبیان /خود مشورت کنید  

تا دانھ داخل آن لھ شود، سپس آن را باز کرده و دانھ لھ شده را روی دندانتان بگذارید را بکوبید مویز . 

ھایتان عسل زنبوری چند گیاھی  روی دندان) لحظھ قبل از خواب(برای بھداشت دندان ھا توصیھ می شود، شب ھا 
ً با عسل آغشتھ نمایید و صبح ھا با پودر شویا مسواک بزنید بمالید و تمام حفره ھای دندان ھایتان را ذکر  الزم بھ. کامال

بھ جای عسل ھمچنین می توانید با . باشد است شیرینی عسل، تنھا شیرینی است کھ قند آن برای دندان ھا مفید می
 مقداری پنیر محلی دندان ھایتان را آغشتھ نمایید و صبح مسواک بزنید

 کنجد
درد را  کنجد حاوی ترکیباتی است کھ. کنجد برای تسکین درد دندان در چین کاربرد دارد سال است کھ١۶٠٠بیشتر از 

کند خواص کنجد شبیھ آسپرین است و مانند مسکن عمل می. بخشد بھبود می ھا برای تسکین درد دندان بسیار  این دانھ .
 ظرف آبی را روی حرارت بگذارید تا جوش. ساده است و نیاز بھ مواد زیادی ندارد تھیھ مرھم آن بسیار. مؤثر ھستند

برای اینکھ ترکیب تأثیر . الزم ھست برابر آب٢برای ھر مقدار کنجد . ھای کنجد را در آن بریزید بیاید و سپس دانھ
سمت دردناک بگذاریدمرھم را مستقیما روی ق. نیمی از آب تبخیر شود بھتری داشتھ باشد، باید منتظر شد تا .  

ھای تازه بومادران دردھای دندانی را کاھش داد توان با جویدن برگ می در چین بومادران بھ دلیل قابلیت در  .
گیرد ھای انرژی بدن مورد ستایش قرار می چاکراه تاثیرگذاری بر کلیھ، کبد، طحال و . 

 درد دندان عقل

 گواوا برگ

بھ . ضد اسپاسم است دارای خواص   موجود در آن  تینکورس. بسیار عالی است دندان درد مسکن   گواوا برگ
  است ضد درد ضد میکروب و، ضد التھاب   عالوه،
بھ  فنجان آب 1 گیاه را در برگ 6تا  4شیوه دیگر این است کھ برگ بزودی درد دندان عقل را آرام میکند  2یا  1 جویدن

  .عقل موثر است دندان درد برای کاھش روزبار در  2 بھ عنوان دھانشویھ. آبش خنک شود.دقیقھ ریختھ  5 مدت
 



 آنقوزه
ضد عفونی کننده ، ضد باکتری، ضد التھاب این .شناختھ شده است دندان عقل درد برای کاھش قدیمی آیورودا یک درمان

 انقوزه مقدار کمی از بھ سادگی.است دندان درد برای درمان خوب ترکیبات یک ھمھ این. است ضد اسپاسم و
قاشق  2با  انقوزه قاشق چای خوری پودر 1/4 ھمچنین می توانید. قرار دھید سریع اثر میکند   درد دندان  محل   روی

فروبرده و بھ درد دندان  در محلولرا    پنبھ یک توپ   .را گرم کنید مخلوط از این کمی .مخلوط کنید آب لیمو غذاخوری
  عقل بگذارید

   تا زمان بھبودی انجام دھید در روز بار چند راه حل ھای ھر کدام از این
 

 سیج یا مریم گلی

است  ضد التھاب و آنتی بیوتیک دارای خواص این گیاه. بسیار موثر است دندان عقل درد  فوری   وطبیعی  مسکن سیج
قاشق  2 مخلوط.موثر است خونریزی لثھ دھان و زخم ھای التھاب لثھ، و ھمچنین کمک کند  دندان دردبھ  کھ می تواند
دقیقھ غرغره  ۵ بریزید  کوچک در یک لیوان قاشق چای خوری نمک 1 خرد شده وخشک شده    مریم گلی  چای خوری

  کند انجام دھید فروکش درد تا زمانی کھ بار در روز 3یا  2 درمان این.کرده سپس تف کنید
 

 عصاره وانیل

ی حس درد دندان عقل کمک کندسرشار از خواص آنتی اکسیدانی است کھ می تواند ب   عصاره وانیل . 

دو تا سھ  بھ مدت چند دقیقھ نگھ دارید و روی دندانی کھ درد میکند   پنبھ  قطره از عصاره وانیل را بر روی یک 4یا  3
نگھ دارید   بار در روز تا زمان بھبودی  

 آب علف گندم

ر آن بھ از بین رفتن باکتری ھا و موجود د   آنتی بیوتیک طبیعی،  .درمان طبیعی دیگر برای دندان درد عقل است 
درد را کاھش میدھد   دھان کمک کرده، بھ نوبھ خود  سموم . 

و تف کردن آن برای رھایی از دندان درد موثر است  تازه  چند شاخھ علف گندم  جویدن  .  
استفاده از آن بھ عنوان دھانشویھ چند بار در روز تا زمانی کھ درد از بین برود   روش دیگر،  

اضافی نکات  

روی گونھ قرار دھید   را در باالی دندان مبتال  یخ  برای کاھش درد  

 جویدن آدامس بدون قند بعد از غذا عفونت را از بین می برد و بزاق را بھ کار می اندازد
 استفاده از دھان شویھ ضد باکتری برای کاھش التھاب موثر است

ین دندان ھا یکبار در روزکشیدن ب   نخ .مسواک زدن دندان و زبان بھ طور منظم  
 . کاھش مقدار قند در رژیم غذایی برای جلوگیری از عفونت



 .نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز
 

با این حال، شما باید بھ دندانپزشک خود مراجعھ کنید تا  .این درمانھا ممکن است بطور موقتی درد را از بین ببرد
ددندانتان را معاینھ کن  

 منبع مطلب درمان درد دندان عقل این سایت بسیار مفید براي دندان  هست مجله پزشکی دکتر سالم
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