
.االحصولل على إإجابة لهھاقد يیكونن لديیك بعض ااألسئلة االتي تودد حاليیا٬،  ووظظيیفيیةددعامة لديیك حيیث   
 

وظظيیفي؟االجهھازز االما هھھھو   
في نفس االوقت. ىوواالسفلليیا هھھھو ددعامة قابلة لإلززاالة تعمل على ااألسنانن االع ياالوظظيیفاالجهھازز   

 

  
 

دعامة؟االأأحتاجج الررتدااء من االوقت كم   
االريیاضة ووااثناء مماررسة تناوولل االوجباتت االرئيیسيیة االدعامة ططواالل االوقت فيیما عداا أأثناء ااررتدااء  يیجب
قد االدعامة ططواالل االوقت االصحيیح اررتدااء بتبع االتعليیماتت. تمن االمهھم جداا اانن ووتنظيیف أأسنانك.  عندوو

.ااكونن مثيیريیأأسنانك يیمكن أأنن ووضع أأنن االتحسن في تالحظ   
 

؟ةمؤلمهھھھل ستكونن   
لديیك. عضالتت االفك يیحدثث أألم ب. قد للتعودد عليیهھايیستغرقق بضعة أأيیامم ااألمر ضخمة وواالدعاماتت هھھھذهه 
كانت االدعامة ستخدمم للصدااعع. إإذذاا تمسكناتت مثل تلك االتي ٬، تناوولل ةغيیر مريیح ت االدعامةإإذذاا كانوو
.االدعامةااررتدااء عن وقف عدمم االت . حاووللااالتصالل بنا لتحديید موعدمعيینة٬، يیرجى نقاطط فركك في ت  

قرااءةة بصوتت عالل االمثل  في ووجودد االدعامة. ماررسس االتحدثث تركيیب االدعامة اايیةفي بديیصعب االتحدثث 
تتلعثم بضعة أأيیامم. قد تجد نفسك أأيیضا خاللل االى ططبيیعتهھ االكالمم ووبهھذهه االطريیقة سيیعودد منزلل في اال
مر بسرعة.يیهھھھذاا أأمر ططبيیعي ووسوفف اا عند بداايیة االكالمم٬، كثيیر  

 
 
 

يیمكنني تناوولل االطعامم بشكل ططبيیعي؟هھھھل   
٬، لتناوولل االطعاممقمت بخلعهھا . إإذذاا يیجب أأنن تحاووللوولكن في ووجودد االدعامة ال تستطيیع تناوولل االطعامم قد 

االدعاماتت االموجوددةة٬، أأسنانك وولكي ال تتلف . االصندووقق االصلب االذيي تم تزوويیدكك بهھووضعهھا في يیجب 
:االقيیامم بما يیلييیجب   

االصلبة وومضغ االعلكة وواالحلويیاتت ة االحلويیاتت االمغليیتناوولل حلويیاتت االطوفي ووتجنب  •
االلزجة.  

) االغاززيیة االخاليیة من االسكر(بما في ذذلك االمشرووباتت  االمشرووباتت االغاززيیة تناووللتجنب  •
كميیاتت كبيیرةة من عصيیر االفاكهھة.تجنب تناوولل وو  

 
؟تنظيیف ااألسنانن بالفرشاةةماذذاا عن   

 أأسنانن بالفلورراايیدفرشاةة جيیداا مرتيین في االيیومم باستخداامم معجونن تنظف أأسنانك بالمن االمهھم أأنن 
)Fluoride(االغدااء أأوو ووجبة بعد ااالنتهھاء من  هھامعك الستخداامأأسنانن فرشاةة ٬، ااحتفظ ب. إإذذاا أأمكن

أأنن تقومم بتنظيیف يیجب أأيیضا كما لتنظيیف أأسنانك. ااخلع االدعامة االغدااء. ااشطف فمك بالماء بعد 
ااألسالكك.إإتالفف بلطف مع االحرصص على عدمم  االدعامة  

 
. بالفرشاةة ااألسناننقبل االنومم ووبعد تنظيیف يیوميیا ) Fluoride(االفلورريید  من غسولل االفميیجب ااستخداامم 

أسنانك.بإإلى ندباتت دداائمة ذذلك يیؤدديي  فسوففأأسنانك  نظافة لحفاظظ علىت في اافشل إإذذااوو  
 

ستغرقق االعالجج؟يیكم من االوقت   
ااإلخفاقق في اااللتزاامم شهھراا.  12- 9دعامة لمدةة يیرتدوونن االوولكن معظم االناسس هھھھذاا ااالمر يیختلف 

إإلى ووقت االعالجج بشكل عامم.ئهھا يیضيیف مددد ززمنيیة إإلغابالموااعيید وو  
؟تحديید موعد للمرااجعةكم مرةة سوفف أأحتاجج إإلى   
8متكرررةة وومنتظمة كل إإلى تحديید موااعيید االخاصة بك سوفف تحتاجج اابمجردد تركيیب االدعامة  -10 

تعديیلهھا.ضبطهھا ووأأسابيیع من أأجل   
؟منتظظممبشكلل ططبيیبب ااألسنانن مررااجعة بحاجة لهھھھلل سأكوونن  	  

االمعالجة مدةة ططبيیب ااألسنانن على مداارر لك من قبل منتظمة  اتتفحوصيیتم إإجرااء نعم٬، من االمهھم أأنن 
االتقويیميیة.  

 
؟ة االتي تستدعي ااالحتكاككريیاضاالقاددرراا على مماررسة هھھھل سأكونن   

عند االقيیامم بذلك.ووااقي لثة  االخاصة بك ووااررتدااءخلع االدعامة االوظظيیفيیة أأنن تقومم ب ااالفضلنعم٬، وولكن من   
وظظيیفيیة؟االدعامة االأحتاجج ااررتدااء ددعامة أأخرىى بعد هھھھل س  

ططالما أأفضل٬، إإلى ووضع سنانن إإحدىى ااالك يیثابتة لتحرددعاماتت معظم االمرضى إإلى ااررتدااء ال يیحتاجج 
الفك.ااالسنانن بتم تصحيیح عالقة   

؟تعرضت االدعامة للكسرماذذاا أأفعل إإذذاا   
أأنن االمقبل٬، حيیث  يرووتيینموعدكك االللحصولل على موعد في أأقربب ووقت ممكن. ال تنتظر ااتصل بنا 

قد يیبطئ االعالجج أأوو قد يیؤدديي إإلى تلف ااألسنانن.االدعامة كسر   
 
 

Frances	  Mackay	  BDS	  FDS	  MSc	  MOrth	  
قويیم ااألسناننأأخصائي ت  
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