لتنظيف ما بين األسنان :
•ميكن ا�ستخدام خيط الأ�سنان “ ”super flossلتنظيف
ما بني الأ�سنان وحت��ت اجل�سور “يف حالة تركيب �أكرث
من �سن”.

وزارة ال�صحة
�إدارة طـب الأ�سنان

الأ�سبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان

مراقبة �صحة الفم والأ�سنان

•هناك فر�ش خا�صة ذات ر�أ�س مدبب و�شعريات دقيقة من
النايلون ميكن �إدخالها بني الأ�سنان وحتت اجل�سور وين�صح
بغم�س الفر�شاة يف �أح��د امل�ضام�ض املطهرة اخلالية من
الكحول.
يعتمد نجاح زراعة األسنان على:
•اختيار احلالة بدقة والت�شخي�ص والتوافق ال�شكلي والوظيفي
وبني الأ�سنان املزروعة والأ�سنان املجاورة والأ�سنان يف الفك
املقابل.
•التعاون بني فريق العمل من اجلراحني وفني املخترب.
•التقييم ال ��دوري واملتابعة حل��ال��ة اللثة وال�ت�ح��ام العظم
بالغر�سة.
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زراعة
األسنــان

�إذا كنت تعاين من احل��رج ب�سبب فقد �أح��د الأ�سنان وال
ترغب يف ا�ستخدام الأطقم املتحركة ..كما �أنك ال توافق على
ا�ستخدام ج�سر ثابت لأن �إع��داد الأ�سنان ال�ستقبال اجل�سر
�سيحتاج لإزالة جزء من الأ�سنان ال�سليمة.
ف�إن زراعة الأ�سنان قد تكون هي اخليار الأن�سب لك لتعوي�ض
وظيفة الأ�سنان وا�ستعادة االبت�سامة املفقودة.
• زراعة الأ�سنان هي عالج تعوي�ضي لفقد الأ�سنان الطبيعية
عن طريق غر�س �أو زراع��ة ج��ذور بديلة يف عظم الفك
م�صنوعة من التيتانيوم الذي يتوافق مع ج�سم الإن�سان،
ثم تركيب تاج منا�سب لنوع ال�سن /الأ�سنان املفقودة؛
وتعترب هذه الطريقة هي البديل الع�صري لأطقم الأ�سنان
واجل�سور لأن الأ�سنان املزروعة تتميز بالثبات يف الفك.
مميزات زراعة األسنان:
•حت�سني القدرة على الكالم وامل�ضغ.
•ا�ستعادة املظهر والإح�سا�س الطبيعي.
•�أ�سنان ثابتة دائما وفعالة.
•ت�ساهم يف تقليل فقد عظم الفك.

من هو المرشح الجيد لزراعة األسنان؟
 .1يتمتع ب�صحة جيدة.
 .2لديه لثة �سليمة.
 .3بنية عظم الفك لديه كافية ال�ستقبال الغر�سة /الغر�سات.
 .4االلتزام والعناية بنظافة الفم.
�أما املر�شح الغري منا�سب.
 .1املدخن.
 .2من يعاين من �صر الأ�سنان �أو كز الأ�سنان .
 .3مر�ضى ال�سكري.
خطوات زراعة األسنان
تتم زراعة الأ�سنان على ثالث مراحل وقد ت�ستغرق عدة �أ�شهر
لبع�ض املر�ضى �أو �أقل عند البع�ض الأخر.
 .1و�ضع غر�سة معدنية يف عظم الفك لتمثل بديل ثابت جلذر
ال�سن الطبيعي حيث ينمو العظم حولها ويحدث التحام بني
العظم والغر�سة املعدنية� .أثناء هذه املرحلة ميكن للمري�ض
ا�ستخدام ج�سر �أو طقم �أ�سنان م�ؤقت وقد يو�صي الطبيب
بتناول طعام لني.
 .2مبجرد التحام العظم مع الغر�سة املعدنية يتم �إ�ضافة الدعامة
والتي متثل حلقة الو�صل بني الغر�سة وتاج ال�سن.
 .3املرحلة الأخرية بعد التئام اللثة حول الدعامة يتم �إ�ضافة تاج
منا�سب ل�شكل ووظيفة ال�سن /الأ�سنان املفقودة ولون الأ�سنان
املجاورة.

من الضروري العناية بنظافة الفم
قبل وأثناء وبعد تركيب الغرسة.
•تتك ��ون ال�صفيح ��ة اجلرثومي ��ة عل ��ى �أ�سط ��ح الأ�سن ��ان
املزروعة مبا�شرة مبجرد الرتكيب.
ذلك ي�ستوجب عناية فورية ودائمة ل�ضمان االحتفاظ
بالأ�سنان اجلديدة وجتنب ح��دوث االلتهاب حول الغر�سة
املعدنية �أو اللثة املحيطة بالأ�سنان والذي قد ي�ؤدي �إىل ف�شل
الزراعة وفقد الأ�سنان .
•جترى ال�شركات �أبحاثا للو�صول �إىل �أف�ضل تركيبات
معجون الأ�سنان و�أف�ضل �أن��واع الفر�ش للمحافظة على
خوا�ص الزرعات ال�سنية وعلى �سالمة الأن�سجة املحيطة
بها.
•�أظ �ه��رت الأب��ح��اث ع��دم وج ��ود اخ �ت�لاف ب�ين نتيجة
ا�ستخدام فر�شاة الأ�سنان اليدوية �أوالكهربائية و�أن
العامل الأهم هو مهارة امل�ستخدم وقدرته على ا�ستخدام
الفر�شاة بطريقة �صحيحة.
•ين�صح با�ستخدام معجون ال ي�سبب تخر�ش الأ�سنان وال
يحتوي على م��واد مبي�ضة وفر�شاة ناعمة بزاوية 45
عند التقاء ال�سن واللثة بحركة اهتزازية “modified
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هل تعلم أن أول زراعة لألسنان تمت
في السويد عام 1965

