
 اکسی آفت: دهانشویهمحلول 

 ایغش روی بر رنگ قرمز حاشیه با زخم چند یا یک صورت به و دارد ای ناشناخته علل و است شایع نسبتا بیماری یک دهانی آفت

 خاص های جمعیت در بیماری این شیوع میزان. شوند ظاهر سال در بار چند یا ماهانه توانند می که ،شوند می شناسایی دهان مخاطی

 علت هیچ گرچه. است درصد 05 تا 05 حدود استرس، پر روزمره وظایف علت به نظامی سربازان و آموزان دانش نظیر

 های عفونت موضعی، های آسیب نظیر مهم عواملاز  برخی  حال این با ندارد، وجود آفت ایجاد برای مشخصی پاتولوژیکی

 .شود آن بروز به منجر است ممکن ،آلرژی و ویروسی باکتریایی،

 روش های رایج جهت بهبود آفت:

 ینا با است، بدن ایمنی سیستم های کننده تنظیم و دردها ضد استروییدها، کورتیکو مصرف شامل اغلب کننده عود های آفت درمان

 بیشتر سازگاری به توجه با  .گیرد انجام احتیاط با بایستی نیز آنها موضعی مصرف حتی داروها، این جانبی عوارض به توجه با حال

در دسترس بودن، بدون ایجاد سمیت ، همچنین به دلیل ایمن تر بودن کمتر، جانبی عوارض و بیولوژیکی های سیستم با دارویی گیاهان

 .شود می استفاده آفت رفع برای گیاهان از موثر و مقرون به صرفه بودن آن ها،و مقاومت میکروبی، 

ت مراقبتی دهان، دارای خواص ضد التهابی و فعالیت های ضد باکتری، ضد قار،، ضد داروهای گیاهی مورد استفاده در محصوال

 دها،نوئیاز جمله مهم ترین اجزای گیاهی موثر در رفع بیماری های دهانی نظیر آفت، می توان به فالو .ویروسی و ضد دردی می باشند

ولید و موفق به ت اکسی درملذا بر این اساس، البراتوار  اشاره کرد. ها تانن یا کاروتنوئیدها ها، نتری ترپ ها، رزین فنولیک، اسیدهای

تهیه محلول دهانشویه اکسی آفت، جهت از بین بردن آفت و پیوره، التیام زخم های دهانی، پیشگیری از خونریزی بن دندان و محکم 

 شده است. جانبی کننده دندان و سفت کننده لثه، با استفاده از عصاره های گیاهی و بدون ایجاد عوارض

 :محلول دهانشویه اکسی آفتترکیبات موثر در 

 به اندتو می زخم به آن اعمال و دارد لق های دندان و لثه بر ای العاده فوق تاثیر انار گل. است انار گل شده پیشنهاد گیاهان ازاین یکی

خاصیت ضدعفونی کنندگی، رفع پوسیدگی دندان، رفع از دیگر تاثیرات گل انار، می توان به بهبود لثه، . کند درمان را زخم سرعت

 التهاب و رفع بیماری های دهانی ناشی از باکتری ها به سبب تجزیه آن ها اشاره کرد.

 شود؛ می واکسیداتی استرس نام به شرایطی ایجاد سبب اکسیدانی، آنتی دفاعی های سیستم تضعیف یا آزاد های رادیکال تولید افزایش

 کننده، عود های تآف التهابی طبیعت و التهاب در اکسیداتیو استرس کننده تعیین نقش به توجه با. شود بافتی آسیب به منجر تواند می که

 خمز درمان در باال، اکسیدانی آنتی محتوای دلیل به انار های گل. کند می ایفا آفت درمان در مهمی نقش ها اکسیدان آنتی از استفاده

 پیچیده نولیف ساختارهای با طبیعی ترکیبات از بزرگ گروه یک که هستند انار های گل اصلی ترکیبات ها تانن. هستند موثر آفت های

 ایجاد هکنند ضدعفونی محافظ پوشش یک و شوند می داده رسوب ها تانن توسط بافت های پروتئین زخم، و سوختگی درهنگام. هستند

 .بخشند بهبود را های دهانی زخم و کنند رشد توانند می جدید های سلول پوشش این زیر در کنند، می

 صورت مطالعه براساس. است شده شناخته جانبی عوارض بدون دهانی های زخم درمان برای سنتی طب در( آلوم) سولفات آلومنیوم

 استفاده روز 0 در بار سه را آلوم شامل مخاطی چسبنده های تکه درمان، تحت گروه شدند؛ تقسیم گروه دو به که زن 05 بین گرفته

 تحت گروه در روز 7 کامل بهبود زمان متوسط .شد ثبت گروه دو در ضایعه اندازه تغییر درد، شدت بهبودی، زمان مدت. کردند

 مقایسه در درمان گروه در نیز درد شدت و ضایعات اندازه بود، متفاوت معناداری طور به که بود کنترل گروه در روز 21 و درمان

 دتوان می را درد شدت و درد ضایعات توجهی قابل طور به آلوم مطالعه این نتیجه در. یافت کاهش معناداری طور به کنترل گروه با

از این ماده می توان به عنوان عامل  .شود می مخاطی غشای در التهاب کاهش با زخم بهبود و بافت انقباض باعث آلوم. دهد کاهش

ب گلو و حلق، رفع ورم و ادم، بهبود زخم های دهانی و خاصیت ضد انعقاد خون شستشودهنده گلو و دهانشویه، رفع آفت و التها

 استفاده کرد.

 می باشد. و عصاره اکالیپتوس عصاره پودر عسل، عصاره میخکاز دیگر ترکیبات به کار رفته در این محصول، 

ونی کنندگی، آنتی عسل خاصیت ضدعف از عصاره پودری عسل به عنوان ضد درد و ضد اریتم در محصول استفاده می شود.

 اکسیدانی، محرک سیستم ایمنی، رفع ادم و التهاب داشته و به دلیل تحریک کردن رشد رگ های خونی، در بهبود زخم موثر است.

لثه و پوسیدگی دندان، ضد درد، ضدعفونی کننده های دهان و دندان، بهبود ورم  عصاره میخک، دارای فعالیت ضد قارچی در عفونت

 و دارای فعالیت ضد میکروبی و مهار باکتری می باشد.



 عصاره اکالیپتوس نیز با خاصیت ضد عفونی کنندگی بالقوه، به همراه میخک تاثیر باالیی در مهار باکتری های گرم منفی دارد.

انند ماین عصاره ها، به دلیل وجود خاصیت ضدعفونی کنندگی می توانند در رفع عامل ایجاد کننده آفت و یا سایر بیماری های دهانی 

رم پالک و ج توژن های بیماری زا جلوگیری کرده وبسیار سودمند عمل کرده ، از رشد پا و باکتریایی ، قارچیعفونت های ویروسی

 نند.دندان را به حدالقل برسا

 ویژگی های محلول اکسی آفت:

، ورم و و موکوزیت دهان التهاب زخم های دهانی، پوسیدگی دندان،پیوره، آفت، برفک،  رفع، در دهانشویه اکسی آفت محلول

برای پیشگیری از خون مد کارآو محلولی  موثر بوده و رفع پالک و جرم دندان عفونت های دهانیتبخال،  ، دندان درد،قرمزی لثه

این محصول حاوی عصاره های گیاهی بوده، که بدون ایجاد هیچگونه  محکم کننده دندان و سفت کننده لثه می باشد. ،لثهریزی 

 ض جانبی، بسیار موثر عمل می کند.عوار

 طریقه مصرف:

کن ریخته و زخم را با آن به آرامی پاک ا چند قطره از محلول را بر روی گوش پاک ییک قطره، بر روی زخم های آفت بچکانید و 

 قطره را در یک لیوان آب جوشیده سرد شده ریخته و دهانشویه نمایید. 15کنید. هر دو یا سه ساعت،  

 توجه:

 این محصول دارو نمی باشد.

 .شود نگهداری کودکان دسترس از دور

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 ندارد و در همه افراد می توان آن را استفاده نمود. مصرف این محصول، محدودیت سنی و جنسی
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