احرصى على اصطحاب طفلك لزيارة طبيب األسنان مبكرا
.
تفقدى أى تغير فى أسنان طفلك كظهور بقع بيضاء على
سطح
السن��ا .يتم ع�لاج العصب والترميم النهائى
غالبا م
واحدة.الصحية للوقوف على
جلسة التوعية
فى ندوات
حضور
للسن على
احرصى
اللبني
النصائح واالرشادات الكافية للوقاية .

مالحظات هامة

ف��ت��ح ح��ج��رة ال��ل��ب فى
اجلزء التاجى من السن.
إزال����ة ال��ع��ص��ب م��ن تاج
ال�����س�����ن ح����ت����ى فتحات
األقنية اجلذرية.

عالج العصب للسن اللبني ليس له أثر ضار على
عصب السن البديل الدائم.

تثبيت عصب األقنية الجذرية
بمادة دوائية

تثبيت العصب املوجود
داخ����ل األق��ن��ي��ة اجلذرية
بإستخدام مادة دوائية.
م����لء احل���ج���رة اللبية
بحشوة مناسبة.
الترميم النهائي للسن
وي��ف��ض��ل اس��ت��خ��دام التاج
املعدنى لترميم األسنان
املؤقتة بعد ع�لاج العصب
ليحمى السن من اإلنكسار
ويساعد السن على القيام
بوظائفه حتى يحني موعد
استبداله بالسن الدائم .

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

عند ع��دم زوال األل���م بعد ع�لاج العصب للسن
اللبني فهذا يعنى إلتهاب العصب بشكل كامل
وعندها يجب قلع السن.

ملء الحجرة اللبية
بحشوة مناسبة

الترميم النهائى
باستخدام التاج المعدنى

تفضلوا بزي ـ ـ ـ ــارة موقعنا

www.smilekw.com
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عالج الع�صب للأ�سنان اللبنية  ..عالج الع�صب للأ�سنان اللبنية

الأ�ســـنان اللبنــية
األسنان اللبنية هى األسنان التى تظهر
فى الفم فى عمر  6أشهر ويكتمل بزوغها فى عمر
السنتني والنصف تقريبا ،وعددها  20سنا.
ت��س��ت��ب��دل ه����ذه األس����ن����ان ف��ي��م��ا بعد
باألسنان الدائمة ،وتبدأ عملية التبديل فى عمر
الست سنوات  ..وتنتهى عند بلوغ الطفل الثانية
عشرة من عمره.

يجب احملافظة على هذه األسنان حتى يحني
موعد استبدالها باألسنان الدائمة وذلك ألن
لها فوائد مهمة تتمثل فى أنها:
تعمل على تقطيع الطعام ليسهل بلعه مما
يعزز صحة ومنو الطفل.
تعطى مظهرا جميال للوجه مم��ا ينعكس
إيجابيا على نفسية الطفل.
تلعب دورا ه��ام��ا ف��ى ن��ط��ق احل����روف نطقا

صحيحا مبساعدة اللسان والشفتني مما
يعزز ثقة الطفل بنفسه.

ما هو عالج الع�صب اجلزئى؟

هو الطريقـ ــة املثلى لعـ ـ ــالج األســنان
اللبنـية عند وصـ ــول جراثي ــم التس ــوس
للعـ ــصب .
وتعتمد ه��ذه الطريقة على إزال��ة اجل��زء من
ال��ع��ص��ب امل��وج��ود ف��ى ت���اج ال��س��ن ،واحملافظة
على اجلزء من العصب املوجود ضمن األقنية
اجلذرية والذى غالبا ما يكون سليما.

األسنان اللبنية تؤدي دورا هام ًا في احلفاظ
على املسافات الالزمة لبزوغ األسنان الدائمة

كيف يحدث �إلتهاب الع�صب
فى الأ�سنان اللبنية؟
عند إصابة األسنان اللبن ـ ــية بالتسـ ـ ــوس فإن
اجلراثيم تصل بسرعة إل��ى عصب السن مما
يسبب األلم .

خطوات العمل:
تخ ـ ـ ـ ـ ــدير السـ ـ ـ ـ ــن.
ع�����ـ�����زل ال����س����ـ����ن عن
الوسـ ـ ـ ــط الفم ـ ــوى
بإسـ ــتخدام احلـاجز
املطاطى.
إزالة األج��زاء املصابة
بالتسوس من السن.

وصول التسوس للعصب

إزالة التسوس وفتح حجرة
اللب وإزالة العصب

