
کلینیک دندانپزشکی دکتر اعتمادی فر   

چنانچه مراقبتها را انجام دادید  مشکلی برای دندان شما پیش امد و قصور از جانب کلینیک باشد ،تشریف بیارید 

هستیم و هر ناراحتی درد و مشکلی با درمانتان داشتید یک هفته یکماه یا و رایگان تصحیح بشود. ما همیشه 

 سالها بعد ،لطفا مراجعه کنید

 پیام بگذارید..اگرمشکلی داریدبرای ما 

 مراقبتهای پس ازجرمگیری:

 دندان پوسیدگی موجب و شده ها لثه تورم و التهاب سبب زمان مرور به شود می تشکیل ها دندان روی که جرمی

 جرمگیری چنانچه .دهد می رخ لثه خونریزی زدن، مسواک مثل تحریکی کوچکترین با مرحله این در .شود می

 هایی باکتری تکثیر باعث همچنین و دگرد می ایجاد ها دندان و لثه روی بر ناپذیری جبران اثرات نگیرد، صورت

 دندانپزشکی ضروری و مهم های درمان از یکی جرمگیری .شود می بدن داخلی های بیماری موجب که گردد می

 ریز حرکات با دندان و لثه بین همچنین و   دندان روی جرم مخصوص، دستگاه از استفاده با که باشد می

 زیرین استخوانی بافت به چسبیده کامال و صورتی رنگ به طبیعی صورت به دوباره لثه و شده برداشته میکروسکوپی

 .شود نمی وارد دندان مینای به آسیبی جرمگیری در عمومی تصور خالف بر .آید می در خود

 نخورید. رنگی مواد جرمگجیری از پس ساعت 24 تا

 جرمها توسط انها نباشید نگران است شده باز دندانها بین یا شده لخت دندانها کنار میکنید حس جرمگیری از پس

 نخ و مسواک وعده سه همیشه است مهم بسیار اما است طبیعی حس این و برداشتیم را جرمها ما و بود شده پر

 طبیعی جرمگیری از پس مدتها تا دندانی یتحساس بچسبد. دندان روی بتواند لثه و نگیرد جرم مجددا تا بزنید

 . شما دندان کردن سفید نه هست لثه برای جرمگیری نباشید. ان نگران است

 است. مهم بسیار لثه و دندانها سالمت برای جرمگیری

 باشد زیاد شما جرم اگر و است طبیعی امر این داشت خواهید سوزش و درد مدتی تا ان از بعد و جرمگیری حین

 است. بیشتر هم درد میزان

 

 مهم: نکته

 محافظت دندانها از وعده سه مراقبت با پس بودید جرمگیری کاندید بهداشت رعات عدم دلیل به شما

 کنید

 



 

 

 


