الموعد التقريبى لبزوغ األسنان الدائمة
األســـــنان الدائمــــــــة
تبدأ فى البزوغ بظهور الطاحن األول فى نهايات الفكني
من اجلهة اليمنى واجلهة اليسرى وذلك فى سن السادسة
تقريبا ،حيث ال يسبق ظهوره سقوط أى من الطواحن
اللبنية ،ثم حتل القواطع السفلية والعلوية الدائمة محل
اللبنية ،ويستمر بزوغ األسنان الدائمة حتى سن 13-12
عام تقريبا ،ثم يكتمل عقدها ببزوغ الطاحن الثالث أو
ضرس العقل في سن  23-18ليصبح عددها  32سن ًا.
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مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

الأ�سنان اللبنية
والأ�سنان الدائمة
www.smilekw.com

الأ�ســـنان اللبنــية و الأ�ســــنان الدائمـــة
الأ�ســـنان الدائمة

الأ�ســـنان اللبنــية
ما هى فوائد األسنان اللبنية
القـ ــاطع املرك ـ ــزي الع ــلوي
القــاطع اجل ـ ــانبي الع ــلوي
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الع ــلوي
الط ـ ـ ــاحن الع ـ ــلوي األول
الط ـ ـ ــاحن الع ـ ــلوي الثاني
الط ـ ـ ــاحن السف ــلي الثاني
الط ـ ـ ــاحن السف ــلي األول
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب السفلي
القـ ــاطع اجلـ ــانبي السفلي
القـ ــاطع املرك ـ ـ ــزي السفلي

يبدا تكوينها قبل ال��والدة و تظهر فى فم الطفل
عند عمر ستة أشهر تقريبا ويتوالى ظهورها حتى
حوالى سنتني والنصف إل��ى ث�لاث سنوات ويكون
عددها عشرون سن ًا .

قواطع علوية

تسـ ـ ــاعد على التغـ ـ ـ ــذية من خالل املضغ اجلـ ـ ــيد.
تساعد على النطق ولفظ احلروف بشكل صحيح.
تعطى مظ ـ ــهر جم ـ ــالى للطفل مم ـ ــا يس ـ ــاهم فى
إسـ ــتقرار اجل ـ ـ ــانب النف ـ ــسى.
تسـ ــاعد فى من ـ ــو الفكني وعض ـ ــالت الوج ــه بشكل
صحيح وتوجـ ـ ــه األس ـ ـ ــنان ال��دائ��م��ة لل ــبزوغ
الصح ـ ـ ـ ـ ــيح.
حتفظ املسافات الالزمة لبزوغ األسنان الدائمة،
مما يقلل احلاجة للتقومي فى املستقبل.
ويختلف توقيت بزوغ األسنان اللبنية واألسنان الدائمة
لدى األطفال تبعا لعوامل متعددة .لذا وجب احلرص
على احملافظة على سالمة األسنان اللبنية وعلى بقائها
فى الفم حتى تستبدل باألسنان الدائمة بشكل طبيعى
وفى الوقت املناسب.

نـ ــاب عل ـ ــوي
ضواحك علوية
طواحن علوية
طواحن سفلية
ضواحك سفلية
نـ ــاب سفلي
قواطع سفلية

الطاحن الدائم األول

األسنان اللبنية مكتملة البزوغ وبعض األسنان الدائمة فى
مراحل مختلفة من التكوين (الحظ الطاحن الدائم األول )

