
 پروتز دندان در تهران شامل پروتز ثابت و متحرک دندان 

 تیم نخ دندون : نویسنده ۱۴۰۰, ۹دی : تاریخ

 هایی دارند؟پروتز ثابت و متحرک چه ویژگی
های مختلف دندان را  ، ابتدا بخش پروتز دندان در تهران شامل پروتز ثابت و متحرک دندان برای معرفی

تز ثابت و متحرک خواهیم پرداخت. دندان از دو بخش متفاوت تشکیل  کنیم و سپس به بررسی پروبررسی می

 شود. قسمتی که به استخوان فک متصل است، می

ریشه دندان است. بخش دیگر که قسمت مینای دندان است و پیدا است، تاج دندان است که با استفاده از آن،  

ات برای هر فردی، از دست دادن دندان است. این  اتفاق  ترینناخوشایند  از   یکی .    …زنیم و  خوریم، حرف میغذا می

 .شود، تاثیر نامطلوبی بر زیبایی صورت نیز دارد موضوع عالوه بر این که باعث اختالل در غذا خوردن می

شود، استفاده از پروتز دندانی برای جایگزین کردن مینای دندان و  ها انجام میهایی که در این زمانیکی از روش

 .استفاده از پیچ تیتانیوم و زیرکونیوم برای بخش ریشه است

  هر فرد ممکن است به دالیل مختلف دندان خود را از دست بدهد. پوسیدگی شدید و عفونت دندان، از دالیل مهم 

شوند فرد دندان خود را از دست بدهد. یکی از کارهایی که برای جایگزین کردن دندان از  هستند که باعث می

شود، استفاده از پروتز دندانی و دندان کاذب است. دندان کاذب باید درون لیوان آب نگهداری  دست رفته انجام می

 .رون محلول شستشو دهیمشوند. برای نگهداری و مراقبت از پروتز متحرک باید آن را د 
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در  چیز  همه 

 مورد پروتز دندان در تهران 

شود که  هایی استفاده میهای دندانپزشکی، امروزه از پروتزبا توجه به پیشرفت علم پزشکی و توسعه تکنولوژی

تر  ها بیششود که این دندانتری دارند. طراحی طبیعی پروتز ثابت و متحرک باعث میکی طبیعیساختار فیزی

شود که بیماران در انتخاب دندان مناسب  های کاذب، باعث میمورد استفاده قرار گیرند. تنوع در طراحی دندان

 .های زیادی داشته باشندگزینه

ها باید اطالعات الزم را  شوند، برای استفاده درست از آنتولید میها در نوع پروتز ثابت و پروتز متحرک  پروتز

ها با توجه به ساختاری که دارند، دارای عملکرد متفاوتی هستند.  ها بدانید. هر یک از این پروتزدرمورد ساختار آن

بهتر عمل کنیم.  های ثابت و متحرک  شود در استفاده از پروتزآگاهی از ساختار فیزیکی و نوع عملکرد، باعث می

 .دهیمها را مورد بررسی قرار میهای هر یک از پروتزدر ادامه مقاله ویژگی

نخ   با تیم  ایمپلنت در تهران در ولیعصر و متخصصان وتز دندانپر  برای مشاوره و آشنایی با بهترین تیم

 .تماس بگیرید دندون

https://nakhdandun.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9
https://nakhdandun.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9
https://nakhdandun.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9
https://nakhdandun.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa
https://nakhdandun.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa
https://nakhdandun.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa
https://nakhdandun.com/
https://nakhdandun.com/


 

 هایی دارند؟ های متحرک چه ویژگیپروتز
شود. برای به کارگیری این  ها، پروتز متحرک است که بسیار در بین افراد استفاده میترین پروتزمصرفیکی از پر

شود. هنگامی که در طول روز  های شما قرار داده میها، در قالب لثه، دندان مصنوعی در بخش باالیی لثهپروتز

چسب پروتز را روی دندان و لثه قرار دهید، این کار باعث  ها استفاده کنید، ابتدا باید  قصد دارید از این دندان

 .ها بر روی دندان بچسبندشود که پروتزمی

آید، افت کیفیت چسب  های متحرک به وجود میترین مشکالتی که در هنگام استفاده از پروتزیکی از معمول

ان در هنگام خوردن غذا و خندیدن  مخصوص پروتز است. اغلب بعد از مدتی، بیماران از مشکالتی چون لغزیدن دند

ها، بیماران  شود بیماران دچار مشکالت زیادی شوند. معموال در این زمانکنند. این مشکالت باعث میشکایت می

 .کنندها اجتناب میهای مصنوعی جلوگیری کنند، از خوردن بسیاری از غذابرای این که از افتادن دندان

آید، این است که بیماران در طول روز از بودن  اده از پروتز متحرک به وجود میاز دیگر مشکالتی که هنگام استف 

پروتز در دهانشان احساسی ناخوشایند دارند. دلیل این احساس ناخوشایند، قالب آکریلیک است که بر روی بافت  

 .شودنرم لثه کشیده می

 رعایت بهداشت دهان در هنگام استفاده از پروتز متحرک

کنید، در پایان روز باید پروتز را درآورده و آن را به خوبی تمیز کنید.  پروتز متحرک استفاده می  هنگامی که از 

ها باید با دقت انجام شود. بعد از مسواک زدن  جنس پروتز متحرک شکننده است، به همین دلیل نگهداری از آن

توانیم از یک  رای مسواک زدن هم میها را در لیوان آب که حاوی قرص تمیز کننده است نگهداری کنیم. بدندان

های منحصر به فرد، عملکرد  ثابت و متحرک با داشتن ویژگی  ظرف آب و یا حوله مناسب استفاده کنیم. پروتز

 .پردازیممی پروتز دندان در تهران های پروتز ثابت و انواع دیگرمتفاوتی هم دارند. در ادامه مطلب به بررسی ویژگی



 

 هایی دارد؟ پروتز ثابت چه ویژگی 

را دارد. پروتز ثابت شامل دندان به خود  فیزیکی مخصوص  نیز ساختار  این  های مصنوعی میپروتز ثابت  باشد، 

لثه مصنوعی متصل میدندان به یک  قرار  ها  این پروتز لثه مصنوعی باالی لثه طبیعی  از  شوند. هنگام استفاده 

 .ابت متفاوت است گیرد. شیوه ایمن کردن پروتز متحرک با روش ایمن سازی پروتز ثمی

های  شود. این ویژگی باعث ایجاد تفاوت در پروتزهای ثابت در دهان، از ایمپلنت استفاده میبرای متصل کردن پروتز

می متحرک  و  ایمپلنت ثابت  از  استفاده  سال  شود.  در  که  است  شده  در صنعت  باعث  زیادی  تحول  اخیر،  های 

 .دندانپزشکی صورت بگیرد



دندان   پروتز 

 در تهران 

های قوس دندانی در بخشی که استخوان فک قرار دارد،  برای استفاده از این فناوری، ابتدا در دهان در قسمت

شود و در اطراف  وان تحریک میشود. در این قسمت استخهایی برای ورود ایمپلنت تیتانیوم مشخص میمکان

 .شودکند. وقتی این ایمپلنت کامال ثابت شد، مقدمات اتصال پروتز ثابت نیز فراهم میایمپلنت دندان رشد می

 .های ثابت را دارد، متخصص دندان پزشک است تنها کسی که توانایی نصب و حذف پروتز

های ثابت به قدری  ها بسیار باال است. دوام پروتزپروتزبعد از نصب پروتز ثابت در دهان، استحکام و مقاومت این  

های مربوط تواند به راحتی از انواع غذاها استفاده کند. نگرانیها در دهان، بیمار میباال است که هنگام نصب آن

  آورد، با بهبه لغزش پروتز، افتادن آن و حس ناخوشایندی که استفاده از پروتز متحرک در دهان به وجود می

 .شوندکارگیری پروتز ثابت رفع می

  مزایای استفاده از پروتز ثابت



ها شامل موارد زیر  شود. این مزیتهای فراوانی میاستفاده از پروتز ثابت و به کارگیری ایمپلنت، باعث ایجاد مزیت

 :هستند

شود که بیمار هنگام  می  دوام، پایداری و مقاومت باالی پروتز ثابت در مقایسه با پروتز معمولی و متحرک، باعث 

خوشایند حس  آن  از  باشداستفاده  داشته   .تری 

شود که پروتز ثابت  شود. این شیوه نصب باعث میشود که بر روی لثه کشیده نمیای نصب میپروتز ثابت به گونه

باشد شدن  تمیز  و  پاکسازی  قابل  طبیعی  دندان   .مانند 

ها قابل استفاده است.  داشته باشد، طول عمر خوبی دارد و تا مدت های پزشکی راپروتز ثابت اگر تمامی استاندارد

 .یک پروتز ثابت باکیفیت در حدود بیست سال به خوبی قابل استفاده است

 

 نکات مهم در هنگام نصب و استفاده از پروتز ثابت و متحرک 

ه قرار  برای انتخاب نوع پروتز دندان، استفاده از پروتز متحرک و یا پروتز ثابت، باید یک سری نکات مورد توج

 :گیرند. این عوامل شامل موارد زیر هستند



اند چه میزان بوده و در  های درمانی که توسط بیمار رعایت شدهاین که بیمار چه سابقه دندانپزشکی دارد، مراقبت

 .ای بوده استچه زمینه

 .های بیمار به چه صورت استوضعیت سالمت دندان

 

هم چنین وضعیت سالمت روحی بیمار به لحاظ روان شناختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اوضاع اقتصادی  

 .بیمار نیز در مشخص کردن نوع پروتز بیمار تاثیر گذار خواهد بود

یزان تخصص، مهارت و تجربه دندانپزشک است، که قصد دارد پروتز را نصب کند  ترین نکات، میکی دیگر از مهم

 .ای در این زمینه ارائه دهد و یا این خدمات مشاوره

هنگام وقوع این مشکالت و از دست دادن دندان، بیماری که قصد دارد از پروتز دندان استفاده کند باید توسط  

 .متخصص دندانپزشکی معاینه شود



 .کندپزشک معالج با توجه به تشخیص خود، مشکل بیمار و شرایطی که ذکر شد برای معالجه برنامه ریزی می

های مخصوصی انجام  اید تحت نظر پزشک متخصص، و با به کارگیری برنامهتمامی امور درمان و مراقبت بیمار ب

 .شود

کند که چه نوع پروتز دندانی مورد استفاده قرار بگیرد. پروتز  پزشک متخصص با بررسی شرایط بیمار، انتخاب می

، که پزشک معالج  انواع مختلف پروتز هستند  فوری، پروتز موقتی پروتز کوتاه مدت و پروتز طوالنی مدت، از جمله

 .تواند برای بیمار خود تجویز کندمی

 ترین کاربردهای پروتز ثابت و متحرک چند مورد هستند؟ مهم 

گیرند. هم چنین  های دندان این است که به عنوان جایگزین دندان مورد استفاده قرار میترین نقش پروتزمهم

 .کنندری میها از تاثیرات منفی از دست دادن دندان پیشگیاین پروتز

ها به سالمت  شود، زیبایی صورت بیمار بازگردانده شود، این پروتز باعث می های دندان در تهرانپروتز استفاده از

ترین تاثیرات استفاده از پروتز  کنند. اصالح طرح لبخند و بازگردانی سالمت دهان، از مهمدهان و دندان کمک می

است  .دندان 

های  های دهان، اصالح بافتآیند، اصالح نقصدر اثر نبود و خرابی دندان به وجود می  هایی کهاصالح و بهبود عیب

 .دهان، فک و کام از تاثیرات مثبت به کارگیری پروتز دندان است



 

 روش های مختلف پروتز دندان
ها یا به خود دندان  کنند. این پروتزهای متفاوتی استفاده میها از روشبرای استفاده از پروتز دندانی و نصب آن

ها از طریق مکش،  شود. هم چنین این پروتزها استفاده میاین که از ایمپلنت برای نصب آن  شوند و یا وصل می

 .شوندعضالت دهان نیز نصب می

 پروتز ثابت و متحرک 
توان تاج،  های ثابت دندان میباشند. از انواع پروتزهای دندان میپروتز ثابت و متحرک دو نوع مختلف از پروتز

دندان را مثال زد. طریقه نصب این پروتزها به این شکل است که به دندان چسبیده    روکش دندان، پل و بریج

توان  های متحرک میشود. از جمله پروتزها پروتز ثابت گفته میها به آنشوند. به دلیل شیوه نصب این پروتزمی

شوند. پارسیل نیز  می  های مصنوعی با عنوان دست دندان نیز شناختههای مصنوعی اشاره کرد، دندانبه دندان

 .شودنوعی دندان مصنوعی است که به عنوان پروتز متحرک شناخته می



های  گیرند. برای این که پروتزهای گوناگون تولید شده و در اختیار بیماران قرار میپروتز ثابت و متحرک در طرح

کنند. برای این که  استفاده میهای مخصوص  دندان به جای خود محکم شوند از چسب پروتز و یا این که از پیچ

 .های دندان با استحکام مناسبی در جای خود قرار گیرند، باید از یک پزشک متخصص کمک بگیریم پروتز

 را در اختیار شما قرار میدهد  ۱۴۰۱هزینه ایمپلنت دندان در سال  تیم دندانپزشکی نخ دندون

 

 هاانواع پروتز ثابت و شیوه به کارگیری این پروتز
شود، و یا این که آن را به  پروتز ثابت نوعی پروتز دندان است که برای نصب آن در دهان، از ایمپلنت استفاده می

چسبانند. برای حفظ سالمت دهان بیمار، این نکته بسیار ضروری است، که پزشک معالج این کار را  دندان می

 .برای بیمار انجام دهد

ها و مواد  شود. در ادامه هر یک از این پروتزاز مواد مختلفی استفاده می  برای ساخت پروتز دندان از نوع ثابت،

 .ها را معرفی خواهیم کردتشکیل دهنده آن

https://nakhdandun.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401
https://nakhdandun.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401
https://nakhdandun.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401


روکش یا بریج سرامیک متصل به فلز، نوعی پروتز ثابت است. برای استفاده از این پروتز در دهان، ابتدا چارچوب  

شود که  ها باعث میشوند. استفاده از این چارچوبساخته میفلزی که از جنس طال، تیتانیوم و پاالدیوم است،  

پروتز دوام و ثبات کافی را داشته باشد، هم چنین روکش و بریج مقاومت کافی را خواهند داشت. در مرحله بعد  

 .شودای از سرامیک دندانی به چارچوب فلزی متصل میالیه

 گام های درمان با پروتز ثابت 

چند مرحله باید طی شود، در گام اول پزشک متخصص مراحل اولیه را بر روی دندان    برای درمان پروتز ثابت

دهد. این مراحل مربوط به آماده سازی بیمار برای معالجه هستند. بعد از این مراحل قالب گیری  بیمار انجام می

انجام می فرستاده میدندان  به البراتوار  قالب گیری  این  نتایج  البراتواشود،  قالبشود. در  از گچ  ر  استفاده  با  ها 

 .شودشوند. ماکت دندان در این مرحله از گچ ساخته میدندانپزشکی ساخته می

ساخت   از  بعد 

  فلزی،   ساختارهای  شدن   آماده   از  بعد.  شوندمی  ساخته  نیز  …های گچی، ساختار و چارچوب های فلزی، طال و  قالب

 .شوندمی متصل فلزی  ساختار  به سرامیک،  الیه چند  باال حرارت  از استفاده  با



هایی  ها پروتزظر گرفتن این ویژگیدر این مرحله اگر به مواردی چون رنگ دندان، اندازه دندان، توجه شود، با در ن

شود زیبایی  شوند که از لحاظ ظاهری به دندان طبیعی بسیار نزدیک خواهند بود. این کار باعث میساخته می

 .تر باشدها بیشدندان

شود، روش آماده کردن دندان و شیوه قالب گیری، و  روکش یا بریج دندان از نوعی سرامیک فشرده ساخته می

 .های دیگر استیج به البراتوار مشابه روشارسال نتا

شوند. روکش  های دندانی با استفاده از دوربین سه بعدی اسکن میدر البراتوار این بخش از پروتز سازی، ماکت

 .شود الزم در این بخش با استفاده از کامپیوتر طراحی می

ه شبیه به دستگاه تراشکاری هستند، تراشیده  هایی کهای زیرکونیومی ویژه با استفاده از دستگاهدر بخش بعد بلوک

 .شوندمی

 .شودمیهای بیمار نصب بعد از طی این مراحل پروتز ساخته شده توسط پزشک متخصص، بر روی لثه

  مزیت پروتز زیرکونیوم
کونیوم  ها از زیرها و بریجرود، سرامیک زیرکونیوم است. روکشها به کار میماده اصلی که برای ساخت این پروتز

 :ها دارندهای بسیاری در برابر سایر پروتزشوند، مزیتهایی که از زیرکونیوم ساخته میشوند. پروتزساخته می

آید،  هایی که بر اثر برخورد پروتز فلزی با بافت دندان به وجود میزیرکونیوم فلزی نیست، به همین دلیل حساسیت

 .وندشها ایجاد نمیبا استفاده از این نوع پروتز 

شود که با محیط زیست سازگاری داشته  زیرکونیوم از لحاظ ساختار شیمیایی خنثی است، این موضوع باعث می

هایی که از جنس زیرکونیوم هستند، از لحاظ ساختاری با دندان طبیعی هماهنگ هستند. رنگ این  باشند. پروتز

 .تر هستندها نیز به دندان طبیعی نزدیک پروتز

از خود عبور میای میبه گونهجنس زیرکونیوم   این  باشد که حرارت و برق را خیلی سخت  دهند. روی سطح 

گیرند، به دلیل جنس مناسب زیرکونیوم،  های پایه که در زیر پروتز قرار میشود. دندانها پالک جمع نمیدندان

انواع مختلف هستند از تحریکات مختلف محافظت می و متحرک شامل  ثابت  پروتز  بررسی همهشوند.  این  ،  ی 

 .تری مطالعه کنید تر، مطالب بیشتوانید برای کسب اطالعات بیشها در یک مطلب ممکن نیست. شما میپروتز



 

 انواع پروتزهای ثابت 
 تاج دندان 

از این روش به عنوان یکی از روش های رایج ایمپلنت های ثابت استفاده می شود که برای محافظت از دندان  

های ضعیف و ترمیم دندان های شکسته شده است. از خمیر دندان برای درمان تغییر رنگ و تغییر شکل دندان  

شما دارد زیرا این عمل دندان های شما به  ها در این کار استفاده می شود و تاثیر ویژه ای در زیبایی دندان های 

 .شکل طبیعی و سابق خود باز می گرداند. این روکش دندان های ایمپلنت شده را نیز می پوشاند

 :دالیل متعددی وجود دارد که دندانپزشک روکش دندان را پیشنهاد می کند، این موارد عبارتند از

، در حال حاضر ضعیف شده و نمی توانند فشار را تحمل  دندان های شما به این علت که قبال پر شده اند  .1

 .کنند 

 .دندان هایی با تاج شکسته وجود دارند و فضای کافی برای پر کردن باقی نمانده است .2

 .دندان هایی با پوسیدگی های گسترده دارید که نیاز به درمان عصبی دارند .3



یبایی را از ظاهر آنها گرفته و نیاز به روکش  دندان هایی با ظاهر تیره و تغییر رنگ داده وجود داشته که ز .4

 . دارند

 .هنگامی که ترک بر روی دندان ظاهر می شود .5

می   شما 

تیم دندانپزشکی پروتز   بهترین  نارمک و  در  دندان  بهترین متخصصان پروتز  با  برای آشنایی  توانید 

 .دندان در تهرانپارس با پشتیبانان نخ دندون تماس بگیرید



 

 پل

 پل های دندانی
این روش نیز یکی از روش های پروتز ثابت بوده و زمانی انجام می شود که دندان هایی که در دو طرف دندان  

ن های مجاور می توان پلی بین دو  خراب و از دست رفته هستند، سالم و فاقد هر گونه عیب باشند. با بریدن دندا

 .دندان ایجاد کرد تا فضای خالی را پر کند

 روش استفاده از پل های دندانی 

پل های دندانی برای دندان هایی استفاده می شود که آسیب دیده یا به طور کامل از بین رفته اند. انواع مختلفی  

وضعیت مالی، خواسته های بیمار و ترجیحات پزشکی    از بریج های دندانی وجود دارد که به عوامل مختلفی مانند

 .بستگی دارد

در واقع در این روش به یک بریج برای پرکردن فضای خالی بین دندان ها نیاز داریم تا بتوان این فضا را بریج کرد.  

یمپلنت  این پل نیاز به پایه هایی دارد که همان دندان های کناری هستند که ممکن است دندان های طبیعی یا ا

 .باشند. مواد مصنوعی مورد استفاده در این روش می تواند پروزلیت، آلیاژ فلز و طال باشد



 

 نحوه ی قرار دادن پل های دندانی بر پایه دندان طبیعی چگونه است؟

ای مورد نظرتان جهت به کارگیری در پایه پل های  بعد از تائید طرح درمان توسط دندانپزشک شما، دندان ه

 .دندانی، مورد تراش قرار می گیرند تا فضای کافی برای ساختن روکش های متصل به هم ایجاد شود

میزان تراش بسته به نوع پل می باشد و در بسیاری از موارد نیاز به تراش بسیار سطحی و در حد نیم میلیمتر  

فی برای ساختن روکش وجود نداشته باشد، دندانپزشک شما جهت پیشگیری از  است. در مواردی که فضای کا 

 .بروز مشکالت عصب برای پایه های پل، ممکن است به شما پیشنهاد عصب کشی پایه دندان را بدهد



 

پس از آماده سازی پایه ها، قالب های دقیقی از آن ها توسط دندانپزشک تهیه و رنگ مورد نظر انتخاب می شود  

تا پل دندانی مورد نظر در البراتور ساخته شود. سپس دندانپزشک پایه ها را با مواد ترمیمی موقتی روکش کرده  

موقت برداشته و با پل دندانی بسیار زیبا و طبیعی  تا زمانی که پل دندانی آماده می شود. در مرحله بعد این پل  

 .که توسط دندان ساز ها ساخته شده است جایگزین می شود

 نحوه قرار دادن پل های دندانی بر پایه های ایمپلنت چگونه است؟

ک  تفاوت این نوع از طرح درمان، مربوط به دوره قرار دادن پایه های ایمپلنت در استخوان فک است. ابتدا طی ی 

ماه این پایه ها    ۶الی    ۳جراحی کوچک پایه های تیتانیوم ایمپلنت در فک بیمار کاشته می شوند. پس از گذشت  

به استخوان فک بیمار جوش می خورند و استحکام پیدا می کنند. سپس می توانید جهت قالب گیری پل اقدام  

های طبیعی قرار می گیرند بیشتر است، اما  نمایید، اگرچه طول این درمان نسبت به پل هایی که بر پایه دندان  

 .از کیفیت بسیار باالیی برخوردار بوده و طول عمر بیشتری نیز دارد

 ونیرها
ونیر از یک پوسته نازک تشکیل شده است که می تواند دندان های شکسته، تغییر رنگ و تغییر شکل داده شده  

ین بوده که برای نصب و اعمال پوسته روکش باید مینای  را بپوشاند. این روش برگشت ناپذیر است، علت این امر ا



دندان را تراش بدیم. ونیرها ممکن است در اثر مصرف چای و قهوه از بین رفته یا تغییر رنگ دهند، اما زیبایی  

 .نصب برای اکثر افراد در این امر مهمتر است 

 ایمپلنت 
دلیل تصادف یا یک حادثه از دست داده اید.    ایمپلنت روش خوبی برای جایگزینی دندان اصلی شما است که به

ابتدا دندانپزشک یک قاب فلزی مانند ریشه دندان را زیر لثه شما قرار داده و سپس آن را به استخوان فک می  

چسباند. در نهایت دندانپزشک دندان مصنوعی را روی ایمپلنت قرار می دهد. ایمپلنت می تواند راهی مطمئن  

از دست رفته و خراب باشد، اما قبل از آن نیاز به جراحی داشته و وجود لثه های قوی و  برای جایگزینی دندان  

 .سالم و استخوان کافی برای نصب ایمپلنت نیاز می باشد. ایمپلنت نوعی پروتز ثابت است

 

 تفاوت بریج با ایمپلنت چیست؟ 

ز پروتز و پایه در فضای خالی فک با توجه به سازگاری  در روش درمانی ایمپلنت دندان های شما با استفاده ا 

خواهد شد که به دندان های    استخوان فک و لثه جایگذاری شده و به عنوان یک دندان دائمی و اصلی قلمداد 

تاج دندان    ۳طرفین نیز کاری ندارد و مشکلی به وجود نخواهد آورد. در روش بریج، دندان های مجاور و به عبارتی  

تند که بهداشت و مسواک زدن در روش بریج کمی سخت تر خواهد بود و به عنوان دندان طبیعی در  درگیر هس 

 .دهان عمل خواهد کرد و دندان ها زیبایی سابق خود را بدست می آورند

 پروتز متحرک 
پروتز   اگر به طور کامل دندان های خود را از دست داده اید، پروتز متحرک را به شما پیشنهاد می کنیم این نوع

باشد . این نوع پروتز نه تنها زیبایی یک دندان طبیعی   پروتز دندان در تهران در نوع خود می تواند از بهترین 

را دارد، بلکه می توانید قبل از خواب یا در طول روز آن را از دهان خود خارج کنید. پروتزهای متحرک نیازی به  

چسباندن و تراش دندان ندارند و بیمار هر زمان که بخواهد می تواند آن را از دهان خارج کند، این نوع پروتز 

 .انند یک دندان طبیعی عمل می کند و همانند آن زیبایی و جلوه خاصی داردم

 .برای پیدا کردن بهترین متخصص پروتز دندان در پیروزی با تیم دندانپزشکی نخ دندون تماس بگیرید

 انواع پروتزهای متحرک 
 (partial prosthesis) پروتز دندانی پارسیل

پروتز دندانی پارسیل میان مردم به دندان تکه ای نیز شناخته شده و زمانی کاربرد دارد که بیمار یک یا چند  

دندان خود را از دست داده باشد. به عبارت دیگر، قسمتی که دندان وجود ندارد، محیط دهان و دندان بیمار را  

پروتز پارسیل مهیا می کند. در این صورت سایر دندان ها همچون پل عمل کرده و پروتزها را    برای استفاده از

 .محکم می کند و در نتیجه باعث می شود تا بیمار بتواند به راحتی با آنها غذا میل کند



باشد:  این پروتزها از طریق یک اسکلت فلزی به یکدیگر متصل می شوند. پروتز پارسیل خود دارای دو نوع می  

 .پروتزهای پارسیل اکریلی و پروتزهای کرم کبالت

کرم   پروتز 

 کبالت
این روش برای درمان افرادی که دندان ندارند و کسانی که نمی خواهند از پروتز ثابت استفاده کنند مورد استفاده  

ن های طبیعی هستند. این پروتزها شامل  قرارمی گیرد. این پروتزها از آلیاژ کرم کبالت ساخته شده و شبیه دندا

گیره های فلزی بوده که به دندان های کناری متصل می شوند. البته الزم به ذکر است که این پروتزها انعطاف  

 .پذیری نداشته اما استحکام و مقاومت بسیار خوبی دارند

 پروتز اکریلیک 
د و دارای پایه هایی همرنگ با لثه هایی هستند که  این پروتزها از اکریلیک ساخته شده اند، انعطاف پذیر نیستن

دندان مصنوعی روی آن قرار می گیرد. این پروتزها در صورت برخورد جسم سخت ممکن است شکسته شده و از  

 .بین بروند



 اوردنچر
مپلنت  اوردنچرها روی دو یا چند پایه ایمپلنت قرار می گیرند، قسمتی به نام چسبندگی دارند که روی پایه های ای

کامل استفاده می شود.   (edentulousness) قرار گرفته تا ثابت شوند، از این پروتزها در موارد بی دندانی 

اوردنچر را می توان از دهان خارج کرد و تمیز کرد. یکی از مزایا و خوبی های این روش این است که اوردنچر  

می خورد و شباهت زیادی به دندان های طبیعی  همیشه در دهان ثابت شده و حتی در هنگام غذا خوردن تکان ن

 .دارد

 مزیت های اوردنچر 

در استفاده از روش هایی همچون اوردنچر دیگر از معایب دندان های مصنوعی خبری نیست. اوردنچر می تواند  

ن  قدرت بیشتری به فرد برای جویدن غذاهای سفت بدهد و زیبایی سابق را به دندان ها باز می گرداند و همچنی

 .بسیار طبیعی به نظر می رسد

در این روش زیبایی دندان ها، راحتی در استفاده از آن و بازسازی شکل، تکلم و سالمت افراد به طور کامل به او  

باز گردانده می شود. انواع مختلفی از اوردنچر وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد. این نوع از ایمپلنت  

هفته طول خواهد    ۴یدگی نمی شوند. این روش درد کمی دارد و معموال دوره نقاهت آن تا  ها هرگز دچار پوس

 .کشید تا ایمپلنت ها کامال در داخل لثه قرار بگیرند. البته کمی درد در این دوره طبیعی است 

 پروتز انعطاف پذیر 
یا الغر شدن بیمار سایز خود    این یک نوع پروتز االستیک است که همرنگ دندان است. این پروتز همزمان با چاق

را تغییر داده و به دلیل همین ویژگی نام این پروتز به االستیک تغییر یافته است. این نوع جدید از پروتزهای  

لثه شوند،  فرسوده  است  ممکن  که  پروتزهایی  معمولی  آکریلیک  پایه  با  که  کسانی  برای  را  مصنوعی  شما  های 

ای راحت برای افراد ارائه نکنند،  ساسیت ایجاد کنند یا به طور کلی نتیجههای آلرژیک و حتحریک کنند، واکنش

 .شناخته می شود



پروتز دندان در  

 تهران

انند انجام  دندانپزشکان و بیماران آنها اغلب عالقه مند هستند که این فناوری های جدیدتر چه کارهایی را می تو

دهند تا افرادی را که سابقه پوسیدگی دندان دارند )یا کسانی که به عملکرد پروتز دندان نیاز دارند یا می خواهند  

 .از ناراحتی ناشی از سفت بودن پایه دندان مصنوعی اجتناب کنند(، می توانند از این روش استفاده کنند یا خیر

 دندان مصنوعی
یک نوع پروتز متحرک است که در صورت کشیده شدن دندان های فک باال و پایین استفاده می شود. دندان  

مصنوعی باید از دهان خارج شود و هر روز تمیز شود. مزیت این روش این است که در صورت سایش لثه به دلیل  

خصوص دندان مصنوعی کامل توضیح  عدم وجود گیره مناسب روی لثه ثابت نمی ماند و شل می شود. در ابتدا در  

 .خواهیم داد

 نحوه قرار گیری دندان مصنوعی در دهان

در این روش که یک پروتز کامل است به منظور جایگزینی تمام دندان های فک باال یا پایین استفاده می شود.  

 .ی دارندقبل از ایجاد یک پروتز کامل معمولی یا فوری، ابتدا باید دندان های باقی مانده را برم



های  گیریشوند. در عوض، اندازهمانده قرار داده نمیهای باقی  دندان های مصنوعی بالفاصله پس از برداشتن دندان

دهان برای ایجاد یک دندان مصنوعی سفارشی که متناسب با دهان بیمار طراحی می شود.پس از بررسی های  

دن پروتز مصنوعی ایجاد شده به زمان نیاز دارد تا بهبود یابد.  شود. بافت دهان قبل از قرار دامورد نیاز، انجام می

ممکن است چندین ماه طول بکشد تا بیمار یک دندان مصنوعی کامل معمولی را دریافت کند و با دهان او تناسب  

خواهد  داشته باشد. برای بسیاری از افراد شاید این گزینه نامطلوب به نظر برسد، زیرا به مدت طوالنی بدون دندان  

 .بود

 

 دندان مصنوعی جزئی
روتز جزئی آن قسمت استفاده می کند. پروتزهای زمانی که بیمار قسمتی از دندان خود را از دست داده باشد از پ

قرار می گیرند.  هنوز در دهان شما وجود دارند،  به دندان هایی که  فلزی متصل  بر روی یک چارچوب  جزئی 

برای   به عنوان لنگر حمایتی  تا  دندانپزشکان اغلب تاج هایی را روی دندان های طبیعی اطراف قرار می دهند 

 .دندان مصنوعی عمل کنند

 اهمیت اجرای درست پروتز دندان



ساخت و اجرای پروتز دندان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که تمامی پروتزها را نمی توان مناسب  

پس از معاینه فک و قالب گیری درست ساخته شده باشد، زیباترین   پروتز دندان در تهران شما دانست. چنانچه

حالت را ایجاد خواهد کرد. دقت در عملکرد پروتز اصلی ترین مورد حائز اهمیت است و دندانپزشک باید تمامی  

دقت خود را در مرحله ساخت پروتز به کار گرفته تا دندان هایی مشابه با دندان های طبیعی خود داشته باشید.  

 .انجام اشتباه این امر منجر به ناراحتی و حساسیت های آلرژیک خواهد شد

پروتز دندان در  

 تهران

از مشاوران متخصص و   تیم دندانپزشکی نخ دندون، مرکز تخصصی دندانپزشکی در تهران متشکل 

در تهران در تالش است بهترین و با  خبره و همکاری با بهترین دندانپزشکان متخصص پروتز دندان

کیفیت ترین خدمات دندانپزشکی را معرفی نماید. برای آشنایی با متخصصان پروتز دندان در تهران،  

 .شرق تهران، غرب تهران و شمال تهران با مشاورین ما تماس بگیرید

 


