
Mabilis na mga Tip sa Pagtulong sa 
mga Indibidwal na Magpanatili ng 
Malusog na Bibig1 

Mga nakatutulong na tip kapag kinakailangan pa ng indibidwal ng 
suporta o buong tulong: 

 

 Gawing masayang karanasan ang pagsisipilyo at pagpo-floss. Ipaliwanag sa indibidwal 

kung papaano mo silang tutulungan sa pagsisipilyo ng kanilang mga ngipin at gilagid. 

Gamitin ang komunikasyon na pinaka-umaakma sa indibidwal.  Maaaring kasama dito ang 

mga simpleng salita, mga kumpas/senyas, mga larawan o bagay na matutulungan silang 

maunawaan. 

 Lumikha ng kapaligiran na gumagana sa indibidwal at sa iyo. Siguruhin na nakapahinga at 

kumportable ang tao. Tandaan na maaari itong nakakatakot at hindi maganda na sipilyuhin ng 

iba pang tao ang iyong mga ngipin. Huwag kang mag-apura, dahan-dahang magsipilyo at 

tumigil para sa mga pahinga.  

 Kadalasan, pinakamaganda na tumayo sa likuran at bahagya sa isang panig ng 

indibidwal. Ang ilang tao ay gustong umupo sa harapan ng isang salamin para nakikita nila 

kung ano ang nangyayari. 

 Tulungan ang indibidwal na sipilyuhin ang kanilang mga ngipin nang dalawang beses 
kada araw. Gumamit ng maliit, malambot na sipilyo at kasing-dami ng gisantes na toothpaste. 
Sipilyuhin ang mga ngipin sa isang mosyon na paikot mula sa mga gilagid papunta sa mga 
ngipin. Palitan ang sipilyo nang kahit tuwing 3 buwan. Ang isang de-kuryenteng sipilyo ay 
maaaring gamitin, ngunit dapat dahan-dahang simulan. 

 Maging naaayon at magpatuloy sa isang karaniwang gawain. Ipaliwanag ang anumang 

pagbabago para nalalaman ng indibidwal kung ano ang aasahan. 

 Hikayatin ang indibidwal na lumahok. Bigyan ang tao nang kasing dami ng kontrol hangga’t 

maaari para magtayo ng dignidad, tiwala, at respeto. 

 Hindi mahalaga kung hindi makapagbabanlaw o makakadura ang indibidwal. Hindi 

nakakapinsala ang mag-iwan ng ilang tootpaste sa bibig.  

 Maaaring nakakatakot ang mga nagdurugong gilagid. Magdurugo ang mga gilagid kung ang 
mga ito ay hindi malusog. Ang tanging paraan para gawing mas mabuti ang mga gilagid ay 
sipilyuhin ang bakterya. 

 Maghanap ng mga pagbabago habang nagsisipilyo at nagpo-floss ka na maaaing 

nagpapahiwatig ng hindi malusog na bibig. 

 Subukang pamalagiin ang lahat ng maaasukal na pagkain at inumin sa mga oras ng 

pagkain. Ang asukal ay nagiging sanhi ng pamumuo ng plaque at mga mikrobyo sa mga 

ngipin.  

 Alamin kung anong kagamitan o mga pagbabagay ang maaaring nakakatulong. 

 Gumamit ng wastong mga pamamaraan sa pagkontrol ng impeksyon, tulad ng 

paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mga guwantes, at wastong pagtatabi ng pangsipilyo at 

pang-floss pagkatapos ng bawat paggamit. 

 Alamin ang dental health plan ng tao at sundin ito. 

 Pinakamahalaga, maging positibo at maging matiyaga sa pagusporta sa mga indibidwal para 
magkaroon ng malusog, masayang mga bibig!  


