 طب أسنان متخصص لألطفال في بيئة دافئة و صديقة لألطفال.
نركز على الرعاية الوقائية لمساعدة كل طفل على النمو بابتسامة صحية تدوم طوال العمر.
ومن بين إجراءاتنا:
 خدماتنا:
الفلورايد تطبيق
الفلورايد هو معدن طبيعي يبني أسنان قوية ويمنع التسوس .لقد كانت معالجة صحة الفم
األساسية لعقود .يدعم الفلوريد مينا األسنان الصحية ويحارب البكتيريا التي تضر األسنان
واللثة .مينا األسنان هي الطبقة الواقية الخارجية لكل سن.

 ما هي فوائد الفلورايد؟
يعمل الفلوريد عن طريق إعادة المعادن إلى أسطح األسنان حيث تكون البكتريا قد تسببت في
تآكل المينا .ويمكن أيضا أن تمنع نمو البكتيريا الفموية الضارة وتزيد من منع تسوس
األسنان .يستفيد الفلوريد من األطفال والبالغين .يتعرض األطفال في وقت مبكر إلى الفلورايد
وأقل احتماال لتطوير التجاويف.

 ختم الشق (مانع التسرب و الشق)
المواد المانعة للتسرب  ،والتي يشار إليها أيضا باسم مانعات التسرب السنية  ،تتكون من مادة
بالستيكية يتم وضعها على سطح المضغ (اإلطباق) ألسنان الظهر الدائمة واألضراس
للمساعدة في حمايتها من البكتيريا واألحماض التي تساهم في تسوس األسنان.

 لماذا قد يحتاج طفلك إلى المواد الال صقة والمانعه للماء
على الرغم من أن الحفر والشقوق تحدث بشكل طبيعي  ،إال أنها يمكن أن تتعمق مع مرور
الوقت  ،مما يؤدي إلى تسوس األسنان  ،لذلك الطفل الذي تظهر أسنانه عالمات .قد تكون
الحفر والشقوق من أهم المرشحين لموانع تسرب األسنان .الحفر عبارة عن تجاويف صغيرة
تحدث على السطوح القضمية لألسنان الدائمة  ،كما هو موضح من قبل المؤسسة الدولية
لصحة األسنان  ،في حين أن التشققات هي أخاديد في السطح الخارجي للسن .في كلتا الحالتين
 ،يمكن بسهولة ملء هذه المناطق بالبكتيريا  ،والتي قد يكون من الصعب إزالتها مع نظافة
الفم العادية.

 زركونيا وتاج الفوالذ المقاوم للصدأ
عندما تتعرض أسنان األطفال للتلف على نطاق واسع التكون مواد الملء األخرى ناجحة
توصي االكاديمية االمريكية ألطباء اسنان االطفال باستعادة السن بتاج من الصلب غير القابل
للصدأ خاصة إذا كان السن قدتلقى عالجا للب ابعد إزالة الجير ،سيقوم طبيب األسنان لدينا
بتركيب وتثبيت التاج الجاهز والمصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ على األسنان.

 وهنا بعض مزايا التيجان الفوالذ المقاوم للصدأ:








دائم ولكن غير مكلفة
حماية التغطية الكاملة للسن
حساسية قليلة جدا
أقل احتماال بحاجة إلى إعادة المعالجة
أكثر نجاحا من الحشوات المعدنية في األطفال دون سن الرابعة
اختيار جيد لألطفال الذين يحتاجون إلى التخدير العام
غالبا ما تستخدم كمرفق لصانع الفضاء

