معلومات من طبيك

التركيب المتحرك(الكامل)

مزايا التركيب المتحرك
• ستتمكن مجددًا من الضحك ,الكالم وتناول الطعام وبدون أي قلق؛
• الطقم المتحرك الكامل سهل جدًا للتنظيف؛
• سيمنحك المزيد من الراحة ،سيوفر لك مساحة في الحنك (على غرار طقم
األسنان العادي في الفك العلوي)؛
• ال تحتاج الى مواد الصقة بعد االن؛
• يتكفل تأمينك الصحي األساسي بنفقات الطقم*؛
• يحد من انكماش عظم الفك وتهدل الخدين؛
• يمنحك دعم جيد وحشو في كل من الخدين والشفتين؛
• يحافظ أو يستعيد حاسة التذوق لديك؛
نتكفل في تقديم طلبك لدى ضمانك الصحي.
*استشر ضمانك الصحي لمعرفة المزيد عن النقفات التي يغطيها تأمينك الصحي.

هل تود أن تحدد موعدا للمقابلة التمهيدية بعد اطالعك
على هذه المعلومات؟ اتصل اذن بالعيادة.

مزايا التركيب المتحرك

العالج

.1المقابلة التمهيدية واإلطباق
يتم هنا أخذ البصمات األولى لفكيك.
 .2المقابلة الثانية واإلطباق
في المقابلة الثانية عليك إطباق فكيك للمرة الثانية،
وذلك للحصول على بصمة شديدة الدقة لفكيك.
صا لك ،يتم
عن طريق مالعق مص ّممة خصي ً
إجراء البصمة النهائية لجزء الفك.
 .3تحديد اإلطباق
في هذه المقابلة ،يتم تحديد كيفية ارتباط الفكين
ببعضهما البعض والمساحة المتبقية في الفم
لألسنان االصطناعية .ستختار في هذه الزيارة
لون وشكل األسنان الجديدة باالستشارة مع
معالجك .يمكنك جلب صورة قديمة ألسنانك إذا
كنت ترغب في أن تكون أسنانك االصطناعية
بنفس شكل أسنانك الطبيعية.

 .4الطقم التجريبي
تكون األسنان واألضراس مثبّتة على لوح شمعي ،ولذلك
فإن القياس لن يكون مناسبًا بعد في مرحلة الشمع .يتم
فحص ما إذا كان التركيب االصطناعي يتالئم مع فمك
وما إذا كانت األسنان تروق لك.
 .5تثبيت التركيب االصطناعي
يتم تثبيت التركيب االصطناعي النهائي والتحقق منه من
الناحية الجمالية ومن مراكز األلم والكالم .قد تستغرق
مدة التأقلم مع الطقم عدة أسابيع.
 .6المتابعة الالحقة
سيقوم المعالج بتحديد موعد معك لفحص التركيب
االصطناعي .سيتم فحص التركيب االصطناعي بالكامل
وسيتم إزالة العيوب الصغيرة أو مراكز األلم.

هل تعاني من تركيب أسنان متقلقل؟
قد يضمن التركيب المتحرك لك الحل.

يوجد في هولندا أكثر من مليوني مستخدم ألطقم األسنان (االصطناعية).
يعاني أكثر من نصفهم من مشاكل .فقدان جذوراألسنان يؤدي الى انكماش
الفك مما يجعل طقمك االصطناعي أكثر تقلقال ويجعل الكالم واألكل أكثر
صعوبة .التركيب المتحرك أو ما يسمى "بالبدلة السنية الترفيدية" يضمن
لك الحل.
ما هو التركيب المتحرك؟
التركيب المتحرك هوعبارة عن طقم أسنان اصطناعي يتم تثبيته عن طريق
غرسات مزروعة (جذور اصطناعية) في الفك السفلي و /أو العلوي.
يمنحك الطقم بهذه الطريقة متانة أكثرمما يمنحك اياه الطقم االصطناعي
التقليدي .يمكنك بسهولة ارتداء وإزالة التركيب المتحرك بنفسك ،بفضل
نظام التثبيت يكون التركيب أيضًا مثبتًا في الفم جيدًا.

ال داع للقلق بعد اآلن!

