معلومات من طبيبك

التيجان(الطرابيش) والجسور

ر
اض للتيجان والجسور
العمر االفت ي
تعتب التيجان (الطرابيش) والجسور إجراءات مستديمة.
ر
ر
ر
يشبط عند وضع الطربوش و /أو الجس أن تكون البنية سليمة وأن تبق
ر
سليمة .عندما تكون الجذور قد تضرت جراء تسوس األسنان أو بسبب
مشاكل ر يف اللثة ,فال وجود ألساس سليم يستطيع الطربوش أو الجس أن
يسندا عليه.
بفضل نظافة الفم الجيدة والزيارات المنتظمة لطبيب األسنان
ر ر
اض للتيجان والجسور.
باستطاعتك تطويل العمر االفب ي

هل ما زال لديك أسئلة بعد اطالعك عىل هذه المعلومات؟ ى
يرج
الشخص.
إذن االتصال بمعالجك
ي

التاج (الطربوش)

الجس

بما أن األسنان المجاورة تكون كأعمدة
يعتب
للجس ,فأن إجراء بعض التعديالت ر
رض ً
ر
تاجي .سيتم
وريا ,ولذلك سيتم تصميم
اختيار اللون والشكل المناسب ر
ي للجس,
ً
خصيصا لك ,كما هو الحال
وسيتم تصميمه
دائم وسيشكل
يعتب هذا التغيب
مع التيجان .ر
ي
ً
جزءا ال يتجزأ من بقية أسنان.

التيجان والجسور
للمحافظة عىل أسنان مستديمة وجميلة.
الطب؟
ما هو الجس ى ي
الطب من هيكل ثابت
يتكون جس األسنان ر ي
مكون من ثالث عناض أو أكب تكون ماتصقة
ببعضها ،ويستخدم ليحل محل سن أو رضس
مفقود واحد أو أكب .يكسو الجس الجزء الذي
تفتقد فيه أسنانك ويرتبط باألسنان الموجودة
ر
الجانبي.
من ِكال

قد يكون الحل األمثل هو التاج عندما يكون لديك سن أو
ً ً
المرئ
يعتت التاج بديال ثابتا للجزء
ضس أصفر أو مكسور .ى
ي
من السن أو الضس.

.
.

الطب؟
ما هو الطربوش ى ي
ر
الموضع ,يقوم الطبيب رببد سنك المتهالك
بعد التخدير
ي
مختب األسنان عىل هذا األساس
ويتم عمل بصمة له .يقوم
ر
ر
بتصميم تاج مالئم لك .يف الزيارة التالية ,يتم وضع التاج
ً
المبود .إذا كانا كال من سنك
كقبعة عىل سنك أو رضسك ر
وأعصاب سنك تالفة ,فيستحسن استبدالهم بجس أو زرع
طب وفوقهم التاج (الطربوش).
ري
طب
تاج ى ي

الطب
تاج ى ي

استفسعن التاج أو الجس إن لم تكن ر ُ
اضيا عىل لون سنك أو شكل
سنك و /أو ضسك.

