
کلینیک دندانپزشکی دکتر اعتمادی فر   

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

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

 سالها بعد ،لطفا مراجعه کنید

 پیام بگذارید..اگرمشکلی داریدبرای ما 

 

 مراقبتهای پس از روکشهای دندانی:

 روکشهای دندانی

 روکش دندان چیست؟

روکش دندان برای مواقعی انجام می شود که دندان عصب کشی شده باشد. ضعیف باشد یا دیگر مواقع که پزشک 

روکش باز شود سپس قالبگیری شده و به تشخیص بدهد . در این حالت دندان اصلی تراش خورده تا جا برای 

البراتوار جهت ساخت فرستاده می شود و پس از ساخت روکش ، به کلینیک ارسال شده و نصب می شود این 

پروسه زمان بر است پس لطفا صبر داشته باشید ما نمی توانیم البراتوار را مجبور کنیم زودتر از موعد به ما تحویل 

پس از ارسال به کلینیک بالفاصله با شما تماس گرفته می  کوره و گچ ریزی دارند . دهند چون روکشها زمان پخت

 شود.

در این است PFMکه زیر انها فلز و روی آنها چینی است عیب روکشهای  PFMدو نوع روکش هست روکشهای 

 ارزانتر هستند. که فلز زیرین باعث سیاه شدن لثه می شود.

روکشهای تمام سرامیک و زیرکونیا که بسیار زیباتر هستند دوام خوبی دارند و دیگر باعث سیاه شدن لثه نمی  

 شوند.

 روکشهای دیجیتال:

در روکشهای دیجیتال دیگر از خمیرها استفاده نمی شود و قالبگیری ندارد محیط دهان اسکن شده و به البراتوار 

نگ بسیار زیباتری نسبت به روشهای معمول دارد. این روکشهای دیجیتال فرستاده می شود بسیار راحت است و ر

 این روکشها هزینه بسیار باالیی دارند.برای ایمپلنت هم قابل استفاده می باشد.

 مراقبت پس از انواع روکش دندانی:



بت ندارد شکستن اما به این معنی نیست که خود نیاز به مراق اصلی است. روکشهای دندانی برای مراقبت از دندان

اجیل و خوردن ته دیگ و چیزهای سفت مثل کشک می تواند انرا بشکند خوردن شکالت تافی باسلق و پاستیل 

نوشیدنیهای گرم و غذای داغ می  می تواند به روکش و دندان مقابلش بچسبد و یکباره روکش را از جای در بیاورد

م چسب میتواند اقب باشید اب جوش وگرم وسرد شدن مداومر تواند به چسب روکش اسیب برساند و انرا شل کند.

شکل روکش براساس پستی و بلندیهای دندان فک مقابل و دندانهای  .روکش شما لق شده در بیاید انرا از بین ببرد و

بلکه باید  و انرا بلندتر یا کوتاهتر از اصول تعریف شده ساخت. طرفین می باشد به دلخواه نمیتوان انرا نقش داد

براساس فرم کلی فک باشد پس لطفا روکش دندان خود را با دیگران مقایسه نکنید بعد از چسباندن روکش به دلیل 

فشارهای وارده ممکن است کمی درد و ناراحتی تا چند روز اایجاد شود بعد از چسباندن روکش تا چند روز ممکن 

رد این موضوع در روزهای ابتدایی پس از انواع است به ان عادت نداشته باشید و حس یک عضو اضافه برای شما دا

روکش دندان و روکش ایمپلنت شایع می باشد فقط صبر کنید تا به این حالت عادت کنید.بلندی کوتاهی و گیر 

  غذایی اطراف روکش را فقط بیمار متوجه می شود پس چنانچه این مشکالت را داشتید اطالع بدهید.

نخ دندان به صورت سه وعده اهمیت بسیار زیادی دارد یادتان باشد بهداشت دهان و دندان ، مسواک و

 نخ دندان را به پایین نکشید بلکه از سمت نخ را گرفته خارج نمایید.

 

 نکته مهم:

روکش دندان روی لثه می نشیند و مثل دندان خود شما که از داخل لثه بیرون می اید نیست، پس توقع کیپ 

باشید باید چندین ماه زمان بدهید تا لثه اطراف انرا پر کند. در این موقعیت ما گیر غذایی را بودن نداشته باشید 

داریم پس نگران نباشید و حتما رعایت بهداشت سه وعده ، مسواک و نخ را رعایت نمایید اگر باقیمانده غذا زیر 

 .روکش بروند سبب پوسیدگی دندان زیرین ، عفونت لثه و بوی بد دهان می شود

 

 

 


