
 دهان و دندان تداویانواع مریضی ها و 

 دندان مفید است؟پوش آیا 

گیری برای آید، اما تصمیمهای بازسازی دندان است که نوعی ترمیم غیرمستقیم دندان به حساب می، از روشپوش دندان

 دندان بستگی دارد.های مریض و رشایط مانده، عادت انتخاب این روش ترمیمی به عواملی مانند ساختامن دندان باقی

هنگام  اکرت دنداندر دندان هایی که مقدار زیادی از آن به دلیل پوسیدگی از بین رفته است یا توسط د

یا نازک  عصب کشی دلیل نیاز به برداشنت آن شده است، یا دندان هایی که دیواره آن شکسته است، یا به پوسیدگی برداشنت

دندان ، آن را پوش هر مورد دیگری که داکرت دندان تشخیص دهد، می توان با احتامل شکسنت آن می رود، یا  شدن جدار

 بازسازی کرد.

 دندانپوش انواع 

( آن از فلز و بخش بیرونی آن از جنس چینی داکرت دندانی ساخته Frameکه بخش درونی ) (:PFMدندان فلزی )پوش  -1

  کروم و کبالت ساخته شود.می شود. فریم فلزی می تواند از طال یا آلیاژهای نیکل، 

دندان به دلیل توانایی کمرت در تحمل پوش که فاقد بخش پشتیبانی کننده درونی )فریم( است. این نوع  :ژاکت کراون -2

فشارهای ناشی از جویدن به دلیل فقدان فریم، در دندان های جلو کاربرد دارد. این روش به دلیل حذف الیه فلزی، شفافیت 

    مرتی به تراش دندان دارد.بیشرت و نیاز ک

در این روش، بخش درونی )فریم( به جای فلز از نوعی رسامیک تقویت شده به عنوان هسته  :دندان متام چینیپوش  -3

بوده و در موارد وجود حساسیت به هر نوع فلز در مریض یا به  PFMمرکزی استفاده می شود. این روش گران تر از روش 

 ستفاده قرار می گیرد.دالیل زیبایی، مورد ا

 دندانبرج)دیواره( 

 که ریشه و قسمتی از بدنه دندان وجود دارد، نیازی به تراشیدن دندان های کناری نیست. کردن دندانپوش برای 

وجود دارد که می توان دندان هایی را که وجود ندارند )دندان های کشیده شده(، با اتکا به « بریج»اما روش دیگری به نام 

 .دندان های کناری شان احیا کرد 

دندان پوش  دندان که دو پایه آن روی دندان های موجود کناری استوار می شود، یکپوش به عبارت دیگر، با استفاده از سه 

 شکل دندان کامل در محل دندان کشیده شده قرار می گیرد.به 

 دندانپوش مزایای 

های ناشی از پوسیدگی وسیع، رضبات، شکستگی یا تضعیف  دندان ، در مواردی که تاج دندان دچار تخریبپوش با  تداوی

  ریشه شده باشد، رضوری است. تداویساختار دندان پس از 

 دندان پس از درمان ریشه، نقش اصلی را دارد. وش کردنپقضاوت و تشخیص داکرت دندان در 



های معمولی بین هشت تا ده سال پوش که عمر متوسط  دندان است و با توجه به این دندان ، تراشپوش نقص ترین بزرگ

 است، در درازمدت طول عمر دندان کاهش خواهد یافت

های اطراف دندان است، اما شکستگی و نیز حفظ سالمت بافتدندان حفظ ساختار دندان در برابر پوش  ایاییترین مز مهم

خورد و اهمیت مراقبت از آن را برای جلوگیری از مرت از نسج دندان، طی فرآیند ترمیم تراش می میلی 5/1تا  1به هر حال 

  کندپوسیدگی مجدد چند برابر می

 دندانپوش مرضات 

پارچگی  گیرد و به حفظ ساختار و یکمانده دندان قرار می های باقیدیوارهکننده بین  در روش ترمیم دندان، ماده بازسازی

 بخشد.کند و همین طور ظاهری زیبا به دندان میدندان در برابر شکستگی کمک می

برابر  ها را برای جلوگیری از پوسیدگی مجدد چندتنها رضورت مراقبت از دندان های ترمیمی نهاما نکته اینجاست که درمان

های اشتباه ترمیمی نیز در برخی موارد تحت تاثیر تشخیص تداوی هایو پوش کردن دندان کنند، بلکه تصمیم برای می

 شود.ناپذیر بدن منجر می تنها عضو التیام های جدی بهآسیبشدن به وارد  داکرت دندان

شود، اما متاسفانه رضوری می کردن دندانپوش گرچه در برخی موارد، پس از درمان ریشه جهت حفظ ساختار تاج دندان، 

منودن  کنند و با تراشهدایت می پوش کردن دندانبرخی همکاران ما حتی نسوج سامل را نیز پس از درمان ریشه به سمت 

  کنند.غیررضوری دندان، عمر مفید آن را کوتاه می

برویم،  پوش کردن دندان به سمتدندان باید  بیشرت کاری حکممکنند این تصور که همیشه برای تاکید می داکرت دندان

 اشتباه است.

معمولی بین  پوش کردن دندان که عمر متوسط دندان است و با توجه به این ، تراش پوش کردن دنداننقص ترین بزرگ

 هشت تا ده سال است، در درازمدت طول عمر دندان کاهش خواهد یافت.

 مانده دندان بسیار کم باشد. ه نسج سامل باقیشود کزمانی توصیه می پوش کردن دندانپس 

 بیرهچرک گیرد و ممکن است باعث می ها یا در مجاورت یا در زیر لثه قرارپوش دندان از طرفی نباید فراموش کرد که لبه

 تداویدر  شود، ولیتر است و این نسج سامل دندانی هنگام ترمیم حفظ میبا نسج سامل دندانی بسیار سازگاربیره شود، زیرا 

 خورد.تراش می پوش کردنبا 

کند نیز نیاز به مراقبت بیشرتی دهد و نیاز به پرکردن پیدا میبه هر حال هر دندانی که یکپارچگی تاجش را از دست می

 های پرنشده دارد.نسبت به دندان

 نگه داشت، کامال رضوری استپاک را بتوان  پوش های که لبه زدن صحیح، برای این دندان در کنار مسواک استفاده از نخ

پوش شده بیشرت است، چون در بسیاری موارد، فاصله ایجاد شده بین لبه دندان و  پوشرضورت این مراقبت برای دندان 

 کردن مواد غذایی و پوسیدگی مجدد در این فضای ایجاد شده، شود.تواند باعث گیرمی دندان

 


