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ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﺋﯽ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﮐﺎﺷﺗﻥ ﺩﻧﺩﺍﻥ

ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﭘﻴﭻ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﺗﻴﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﮐﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺗﻴﺘﺎﻥ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ
ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻥ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺍﺟﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺁﻳﺎ ﻫﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺭﻳﺷﻪ ﻣﺻﻧﻭﻋﯽ ﺩﻧﺩﺍﻥ )ﺍﻳﻣﭘﻠﻧﺗﺎﺕ( ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﻓﺮﺩ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍی ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﺼﺐ ﺭﻳﺸﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ُﺭﺷﺪﻭﻧﻤﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻳﮏ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻻﺯﻣﮥ ﺩﻭﺍﻡ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺣﻔﻆ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻳﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯی ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯی ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭی ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺭﻭی ﺁﺭﺍﻣﺒﺨﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﮔﺎﻫﯽ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺍﻭﻝ ﭘﻴﭻ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﮏ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺩﻭﻡ
ﭘﺎﻳﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﻤﻞ ﻳﮑﺠﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻳﮏ ﺷﺮﻁ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﻳﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻴﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ٩٠ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻁﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻁﻮﻝ ﺑﮑﺸﺪ .ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ.

ﻋﻣﻝ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻧﻪ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘُﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺭﻭی ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺑﻴﺤﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭﺭﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺁﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ؟
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻤﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐﯽ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻣﺮی ﻋﺎﺩی ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﮐﺒﻮﺩی ﺑﺮﻭﺯ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺭ ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻋﺎﺩی ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺭﻭی ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻋﺎﺩی ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺮﺹ ﻫﺎی ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻟﻮﺩﻭﻥ ﻳﺎ ﭘﺎﻧﻮﺩﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺭﻭی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺁﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﻫﺎی
ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺳﻴﺪ ﺁ ِﺳﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻞ )ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺳﭙﺮﻳﻨﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺗﺮﻳﻮ ،ﻣﺎﮔﻨﺴﻴﻞ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻮﻥ
ﺍﺳﻴﺪ ﺁ ِﺳﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻞ ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺭﻗﻴﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺁﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ؟
ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺑﺨﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻁ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻁﻮﺭی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﭘﻴﺶ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻁﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ ﻭﻟﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺍﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺻﻼً ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻏﺬﺍی ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ُﺧﺮﺩ ﻭ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ.
ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺷﻮﺩ.
ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻁﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺴﻮﺍک ﺑﺰﻧﻢ؟
ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﺴﻮﺍک
ﺯﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻫﺎﻧﺸﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﮐﻠﺮﻭﮐﺴﻴﺪﻳﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺗﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﺳﻴﮕﺎﺭ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺴﻮﺍﺭ)ﺍِﺳﻨﻮﺱ( ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺭﺍ ﻭﺧﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺭﻳﺸﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪﺍ ً ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﮏ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮﺩ .ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﻣﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ  ١/٥ﺗﺎ  ٤ﻣﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﺯﻧﻴﻢ.
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ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯی ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﻧﺪﺍﻧﺴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ
ﺭﻭﮐﺶ ﻳﺎ ﺭﻭﮐﺶ ﻫﺎی ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﮐﺶ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﮐﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ  ٢ﺗﺎ  ٤ﻫﻔﺘﻪ ﻁﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﭙﻨﺘﺎﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺭﻭﮐﺶ ﺟﺪﻳﺪ

ﺭﻭﮐﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻔﺘﺪ.
ﺑﺮﺍی ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﻴﺰﮐﺎﺭی ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻁﻮﺭی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﺍک ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ؟
ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻋﺎﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮﺍک ،ﻧﺦ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺑُﺮﺱ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﺷﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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Svenska - Råd och Information inför implantatbehandling

Råd och Information inför implantatbehandling

Vad är implantat?
Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantatet fungerar som en
konstgjord tandrot på vilken en eller flera kronor kan fästas. Titan är en metall som har en unik
förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader.
Kan alla få implantat?
Ja, de flesta människor kan få implantat. Hälsan kan däremot vara avgörande. Implantatbehandling
är inte lämpligt på barn och ungdomar som fortfarande växer.
Det är viktigt att det finns tillräckligt med käkben av god kvalitet att fästa implantatet i. Detta
bedöms bland annat med hjälp av en röntgenundersökning.
För att implantatet ska hålla länge krävs extra noggrann munhygien och regelbundna kontroller hos
tandläkare eller tandhygienist.
En implantatbehandling består av en kirurgisk del och en protetisk del. I den kirurgiska delen
opereras implantat in i käkbenet och i den protetiska delen tillverkas de tänder som ska fästas på
implantatet.
Hur går den kirurgiska delen till?
Skruven opereras in i käkbenet under lokalbedövning. Om behov finns så kan du få lugnande
medicin innan behandlingen. Ibland behöver man göra två operationer. Vid den första operationen
sätts implantatskruven in i käken. Vid den andra och mindre operationen förbereder man en
plattform för den nya tanden. I vissa fall kan båda göras samtidigt.
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En förutsättning för att operationen ska utföras är att den egna munhygienen är mycket bra.
Tandhygienist eller tandläkare visar och informerar om lämpliga hjälpmedel.
Hur lång tid tar operationen?
Själva operationen tar mellan 30 och 90 minuter beroende på hur många implantat som ska sättas
in. Räkna dock med att hela besöket kan ta upp till två timmar. Efter operationen kan man i de flesta
fall gå hem direkt.
Gör det ont?
Nej, det ska inte göra ont. Operationen görs i lokalbedövning, på samma sätt som när man till
exempel lagar en tand. Efter operationen behöver du smärtstillande läkemedel för att motverka
obehag när bedövningen släpper. Dessa läkemedel minskar även svullnaden i operationsområdet.
Kommer jag att få besvär efter operationen?
Under första veckan efter operationen är det normalt att känna en viss ömhet och svullnad. Man kan
ibland också få blåmärken i ansiktet, vanligast efter operation i överkäken.
Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Det räcker i allmänhet med vanliga
receptfria preparat men vid behov skriver tandläkaren ut starkare värktabletter. Vi rekommenderar
Alvedon/Panodil enligt doserings-anvisning på förpackningen. Om dessa läkemedel inte hjälper
mot smärtan kontakta din tandläkare. Undvik tabletter med acetylsalicylsyra till exempel Treo,
Magnecyl med flera då acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken.
Kan jag använda min tandersättning efter operationen?
Om du har en heltäckande protes får du räkna med att vara utan din tandersättning tills stygnen
tagits bort, detta för att inte belasta slemhinnan och störa läkningen i området. Har du en mindre
tandersättning kan din tandläkare i vissa fall justera den så att den går att använda direkt efter
operationen.
Kan jag äta innan och efter operationen?
Du kan äta som vanligt innan operationen men vänta ett par timmar efter för att inte störa läkningen.
Undvik hårdtuggad mat. Är du helt tandlös i den opererade käken bör du äta flytande eller
finfördelad mat de närmaste dagarna efter operationen.
Tänk på att intag av alkohol kan medföra en risk för ökad blödning.
Kan jag borsta tänderna som vanligt?
För att undvika infektioner och minska risken för komplikationer är det viktigt att hålla rent runt
implantatet. Undvik att borsta i operationsområdet. I början kan det vara en hjälp att skölja med
klorhexidinlösning.
Tobak
Att röka och snusa försämrar läkningen. Ju mindre tobak du använder desto bättre är prognosen för
implantatbehandlingen.
Behöver jag vara sjukskriven?
I regel behövs inte detta. Diskutera med tandläkaren om det finns ett behov.
Vad händer sedan?
Implantatet behöver tid för att läka fast i käkbenet. Den tid som behövs för ditt implantat bedöms
vid operationen. Innan den nya tanden kan sättas på plats räknar vi i allmänhet med 1,5 – 4
månaders inläkning.
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Vad innebär den protetiska delen?
Behandlingen startar med ett avtryck av det inopererade implantatet. En färgtagning görs antingen
av tandläkaren eller tandteknikern. Avtrycket skickas sedan till en tandtekniker. Denne påbörjar
arbetet med den eller de tandkronor som i färg och form ska överensstämma med dina tänder i
övrigt.
Vid nästa besök kan tandkronan vara helt klar eller så behövs en eller flera provningar. Ofta tar
behandlingen mellan 2 - 4 veckor.
Hur fäster man tanden på implantatet?
Tanden skruvas eller cementeras fast på implantatet.

Implantatet redo för den nya tandkronan.

Den nya tandkronan är nu på plats.
Munhygienen är A och O
Munhygienen vid implantatet måste vara minst lika bra som vid de egna tänderna. Dålig munhygien
kan bidra till sjukdomar i vävnaden som omger implantatet. I sämsta fall kan implantatet lossna.
För att underlätta rengöringen utformas den nya tanden så att det går att komma åt med tandborste
och olika hjälpmedel.
Vad ska jag använda för hjälpmedel?
I de flesta fall fungerar det bra med vanliga hjälpmedel som tandborste, tandtråd och
mellanrumsborste. Ibland kan speciella hjälpmedel behöva användas. Din tandläkare och
tandhygienist hjälper dig med råd och instruktion hur du bäst ska sköta ditt implantat.
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