معلومات من طبيب األسنان الخاص بك

العناية ر
بالتكيب المتحرك

َ
الفحص
ً
سنويا من قبل معالجك ,فهذا ٌ
مهم للحفاظ
يجب فحص تركيبك المتحرك
ِ
ِ
الت تطرأ عىل الفك ,يجب أن
عىل الزرع وضمان
صحته .بسبب ر
ِ
التغيات ي
يتم تزويد اليكيب ببطانة جديدة بشكل منتظم .تسىم هذه العملية
رن
وتحسي
ب"إعادة القاعدة" .باإلضافة اىل ذلك ,يتم فحص الزرع وتنظيفه,
ً
نظافة الفم ,يمنع هذا من حدوث مشاكل ن يف المسقبل ويساعد الطقم أيضا
عىل إداء وظائفه بصورة جيدة.

ا ر
ستش طبيبك اذا كان لديك أي استفسارات أخرى
بعد اطالعك عىل هذه المعلومات.

التنظيف والعناية

التنظيف والعناية

العناية بالطقم
ُينصح بتنظيف األسنان باستخدام معجون
أسنان خاص ,مثل  .BlueMمعجون األسنان
 BlueMمنتج خاص للعناية باألسنان والغرسات
ً
خصيصا من قبل
السنية المزروعة ،تم تطويره
اج
ر
وج
األسنان
أخصائت زراعة
فريق من
ي
ري
وأطباء أسنان .موظف مكتب االستعالمات لدينا
سيوزودك بالمزيد من المعلومات.

تنظيف الفم وطقم ًاألسنان المركب

ُ
عتت الحفاظ عىل نظافة الفم مه ٌم جدا بعد تثبيت الزرعة السنية
ي ر

تنظيف األزرار
من المهم تنظيف المكان الذي يربط اللثة واألسنان
ً
ً
االصطناع مثبتا
باألزرار جيدا إذا لم يكن طقمك
ي
ن
المعدن لكن بأزرار تثبيت.
بالقضيب
ي
تنظيف الطقم
أخيا بتنظيف الطقم ً
ننصحك ر ً
يوميا باستخدام
فرشاة أسنان خاصة بتنظيف الطقم و الماء
والصابون ,أو أي مادة تنظيف مناسبة .ننصحك
ا
ً
أيضا بخلع الطقم ليًل.

ً
صح
فم
نظافة األسنان جيدا يساهم يف الحفاظ عىل ٍ
ي
المعدن
تنظيف الغالف
ي
ن
يف اليكيب المتحرك الكامل ,يتم تثبيت دعامة معدنية عىل
ً
ن
المعدن .يكون الطقم مثبتا
الغرسات السنية ,يسىم هذا بالغالف
ي
صغية لتنظيف
عىل هذه الدعامة .من األفضل استخدام فرشاة
ر
الدعامة السنية عندما تقوم بإزالة اليكيب .بإمكانك استخدام
فرشاة أسنان خاصة ذو أسنان رفيعة لتنظيف الطقم ,فرشاة
كهربائية ,أو فرشاة عادية .لتنظيف الطقم ,إسحب الشفة بيدك
لرؤية الطقم بشكل أفضل لكن حاول أن ال تظغط عليه ر ً
كثيا.
ن
المعدنُ ,يفضل استخدام
لتنظيف الجوانب وأسفل الغالف
ي
فرشاة حلزونية .إمسك الفرشاة ر ن
بي اإلبهام والسبابة ومرر عىل
الخارج من الدعامة المعدنية وتحتها .يتم ذلك
طول الجزء
ي
الصغية الخاصة لتنظيف ما
ببساطة عن طريق تحريك الفرشاة
ر
ذهابا ً
ً
رن
وإيابا
بي األسنان

فرشاة خاصة لتنظيف طقم
األسنان

ر
الت
يجب أن يتم تنظيف الغالف
المعدن بنفس القدر والجودة ي
ي
تنظف بها أسنانك وأضاسك الطبيعية ،وإال فقد يؤدي ذلك إىل
حدوث التهاب.

