
 

 إرشادات المريض: طقم األسنان المتحرك 

 ما يمكن توقعه من أطقم األسنان الجديدة؟

أطمم األسنان تحل مكان األسنان المفمودة والهٌاكل واألنسجة المرتبطة بها )اللثة والعظم(. فإنها توفر لن دعم أفضل لألنسجة 

إذا لم ٌتم استبدال األسنان المفمودة سابماً. وهذا لد ٌسبب زٌادة الرخوة )الشفتٌن والخدٌن(. فً البداٌة لد تشعرأنها غرٌبة خاصة 

تدفك اللعاب فً الساعات األولى. ٌمكن أن ٌتأثر الكالم والسٌما مع أطمم األسنان العلٌا. ستخف هذه األعراض عندما تعتاد على 

 طمم األسنان.

 

ت )اللسان، الخدٌن والشفتٌن(. األكل مع أطمم األسنان ٌتطلب ٌتم حفظ أطمم األسنان فً مكانها بواسطة المشابن أو بسٌطرة العضال

بعض الممارسة. ٌجب أن تبدأ باألطعمة اللٌنة.  لطع كل شًء الى لطع صغٌرة. ال تستخدم األسنان األمامٌة لتمطٌع األغذٌة ألنها 

من تزحزح الطمم. وٌجب الحذر مع ستنزع أطمم األسنان من مكانها. االمضغ ببطء باستخدام جانبً الفم فً الولت نفسه ٌملل 

األطعمة الساخنة والصلبة. حٌنما تصبح معتاداً على المضغ، أضف أغذٌة أخرى إلى أن تعود إلى النظام الغذائً العادي والخاص 

 بن.

  

لنضمن من الممكن أن تؤدي أطمم األسنان الجدٌدة إلى تهٌج بسٌط فً الفم أو عدم الراحة. سوف تحصل على مواعٌد للمراجعة 

  راحتن وللتخفٌف من أي آالم لد تنشأ.
  

 أطقم األسنان المتحركةبكيفية االعتناء 

 استخدم أصابعن لوضع أو إزالة أو تعدٌل مولع األطمم دائما.●  

 ال تعض طمم األسنان فً مولعه، ألنه لد ٌؤدي إلى كسر فً طمم األسنان.● 

 

 األسنان  طقمللحفاظ على 

ٌوم )بعد كل وجبة من الناحٌة المثالٌة ( باستخدام فرشاة ناعمة إلى متوسطة مع صابون سائل أو صابون  تنظٌف طمم األسنان كل -

 خاص مع

 المٌاه الباردة أو الفاترة.  

 

 ال تستخدم معجون األسنان العادي لتنظٌف أطمم األسنان ألنها تمٌل إلى أن تكون خادشة لماعدة األسنان وتترن بماٌا ورواسب. -

 

 ستخدم المٌاه الساخنة أو المغلٌة ألنها ٌمكن أن تتسبب فً تشوٌه طمم األسنان.ال ت -

 

 من األفضل تنظٌف أطمم األسنان فوق حوض من الماء أو منشفة مطوٌة لمنع حدوث أي ضرر فٌما لو سمطت من ٌدن. -

 

باألطمم وإتّباع إرشادات الشركة ق باستخدام محلول  أو لرص خاص ئدلا ٠١ٌمكنن أٌضا وضع طمم األسنان لتعمٌمها لمدة  -

 المصنعة للمنتج.

 

  جزئً، ال ننسى تنظٌف أسنانن الطبٌعٌة المتبمٌة للحفاظ على صحتها. طمم أسنانإذا كنت ترتدي  -

  

 العناية باألطقم في وقت الليل

من المفضل أن تخلع األطمم من فمن أثناء اللٌل لتسمح للثة بأن تسترٌح وإعادة األنسجة لشكلها الطبٌعً.  إحرص أن تحفظ األطمم 

 فً وعاء ملٌئ بالماء عندما تخلعها من فمن لتحرص و تحافظ على شكلها ومنع تشمك لاعدتها.  
  


