معلومات من طبيب األسنان الخاص بك

األسنان االصطناعية

ً
حدد موعدا برسعة!

تعان من مشاكل يف أسنانك االصطناعية؟
هل ي

ال تنتظر أكث إذن!

ُ
عان من واحدة من هذه المشاكل؟
هل ت ي
•

ألم يف الفم أثناء المضغ؛

•

االصطناع؛
التصاق الطعام تحت طقمك
ي

•

طقمك يتقلب ويثلق من عىل اللثة؛

•

وجود أسنان وأضاس شديدة التلف؛

•

تدل زوايا الفم وترهل الفم؛
ي

•

تقلقل طقم األسنان؛

•

تعان من سيالن اللعاب من فمك؛
ي

ً
حدد موعدا مع طبيبك برسعة إذن
نرغب يف معرفة ما إذا كان من الممكن عالج الشكاوى إما عن طريق تصليح أو عن
ً
طريق إعادة تثبيت القاعدة (اعادة تثبيت ر
ً
مالئما) .قد يكون أيضا قد آن األوان الستبدال طقمك .سنعرفك
التكيب ليصبح
نحن بكل االحتماالت.

نتتطلع لرؤيتك كل عام إلجراء الفحوصات ,فهذا يعزز من راحة
ارتداء الطقم ويتفادى ظهور شكاوي غث الالزمة.

خطوات تثبيت ر
الثكيب الجديد

 .1المقابلة التمهيدية و اإلطباق
ً
يتم هنا أخذ البصمات األوىل لفكيك .نقوم أيضا
الطب والتعرف عىل رغباتك
بمراجعة ملفك
ي
وتوقعاتك عن األسنان االصطناعية.
 .2اإلطباق
ُ
عن طريق بدلة سنية ملعقية الشكل صنعت
ً
خصيصا لك ,نقوم بعمل بصمة نهائية لفكيك.
تكون هذه البصمات شديدة الدقة.
 .3تحديد اإلطباق
نقوم يف هذه المقابلة بتحديد مدى تماثل
الفكي ,والمساحة المتبقية ر
للتكيب .باالتفاق
ً
مع طبيبك ,يتم أيضا تحديد لون أسنانك
وأضاسك الجديدة.
 .4ر
التجريب
الثكيب
ي
شمع,
تـكون األسنان وأألضاس قائمة عىل لوح
ي
ً
مناسبا بعد .يتم تحديد
مما يجعل المقاس غت
ما إذا كانت األسنان ثابتة يف الفم بشكل
جيد .يمكننا بعد ذلك إجراء تغتات عديدة,
حسب رغباتك.

 .5تثبيت ر
الثكيب
ر
ر
النهائ .قد تستمر فتة
يتم هنا تثبيت التكيب
ي
التأقلم ألسابيع.
 .6المراقبة الالحقة
يقوم المعالج بتحديد موعد معك لفحص ر
التكيب.
يتم فحص ر
التكيب و إزالة مراكز األلم والخلل
الموجود.
ً
نرس برؤيتك مجددا كل عام إلجراء
الفحوصات!

يكاد يكون من المستحيل التميت بي األسنان الحقيقية وغت الحقيقية
بفضل مجموعتنا الشاملة من أنواع وألوان متنوعة من األسنان والضوس ,وبفضل التقنيات
الحديثة ,سيصعب عليك تميت األسنان المركبة عن الحقيقية .سيكون بوسعك تحديد شكل
ً
االصطناع أو األسنان
ولون تركيب األسنان بنفسك .بوسعك أيضا أن تختار ما بي الراتنج
ي
االصطناع الوردي بعد اآلن.
الخزفية .ال يجب أن تكون "اللثة" كلها من مصنوعة من الراتنج
ي
طبيع ,نحاول قدر المستطاع إعادة ُصنع اللثة الطبيعية.
من أجل الحصول عىل مظهر
ي
نناقش جميع رغباتك الشخصية قبل ر
الرسوع بالعالج.

اذا كان لديك أي استفسارات أخرى بعد اطالعك عىل هذه
المعلومات أو اذا كنت ترغب يف تحديد مقابلة تمهيدية ,يرج
االتصال بالعيادة.

