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 دندان کامپوزیت

پزشکی هایی مرتب و سفید برای اکثر افراد یک آرزو است. علم دندانداشتن لبخند دایمی و زیبا با دندان

های مختلفی برای این کار وجود دارد، توانسته این آرزو را برای افراد عالقمند برآورده کند. در این علم روش

 ها استفاده از کامپوزیت دندان است. که یکی از این روش

ای به نام فیلر است. این ماده به شده که حاصل آن مادهزیت، از ترکیب مواد شیمیایی خاص تشکیل کامپو

دهی باشد. بعد از فرمدهی میصورت خمیر بوده و بر اثر تابش اشعه فرابنفش سفت شده و پس از آن قابل فرم

 توان آن را پولیش کرد و مورد استفاده قرار داد. می

 اندند یتکامپوز انواع

یلدی و نانوفیکروفیلدی، میبریدی، هها بر اساس تعداد و اندازه ذرات تشکیل دهنده به چهار دسته کامپوزیت

های جلو باید از ها متفاوت است. به طور مثال، برای دندانشوند. کاربرد هر یک از این دستهیرها تقسیم میون

های درخشندگی باالتری دارند. در عوض در دنداناستفاده کرد، که زیبایی و  یکروفیلدیمکامپوزیتی از نوع 

یبریدی استفاده کرد، که استحکام باالتری داشته باشد، زیرا زیبایی و براقی آن هپشتی، باید کامپوزیتی از نوع 

 بخش اهمیت باالیی ندارد. 

یکروفیلدی میلدی که کامپوزیت جدیدی است، هر دو خصلت استحکام هیبریدی و زیبایی نانوف البته کامپوزیت

شود، که با توجه به یرها نیز در بازار ارایه میونها به نام را هم زمان دارد. همچنین نسل جدیدی از کامپوزیت

 نسبت به سه نوع دیگر هستند. یثبات رنگ و استحکام باالتر یدارا استفاده از سرامیک در ترکیب آن،

 دندان یتکامپوز علل استفاده از

هر درمانی یک سری مزایا و معایب را به همراه دارد. این شیوه درمانی نیز مستثنی نیست. بنابراین باید توسط 

 های دیگر اجرایی شود. پزشک پس از معاینه تخصصی دندان و لثه، این روش یا روشیک دندان

، هافرم و رنگ دندان حبرای درمان مواردی همچون اصالدندان،  یتکامپوز الزم به ذکر است که معموال از

رد. در این روش استفاده کها ها و اصالح نامنظمی خفیف دندانید کردن دندانسف، هادندان یانفاصله م اصالح

  .شوندیسطح دندان چسبانده م یرو یتکامپوزتنها و  خوردهها تراش ندندان

 دندان یتکامپوز مزایای

 باشد.فرد می دندان یسازبه آماده یازعدم ن یت دندان،وزبا کامپ یمترم شاید بتوان گفت بزرگترین مزیت

الزم  .است یمقابل ترم یبه راحت ،شودی شکستگیدگی و دچار پر به هر دلیلی اگر دندان یتکامپوزهمچنین 

حسی به ذکر است که استفاده از کامپوزیت دندان، در یک جلسه قابل انجام بوده و نیاز به تزریق داروی بی

 ین دلیل و همچنین مناسب بودن قیمت آن، این روش مورد استقبال قرار گرفته است.نیست. به هم

 دندان یتکامپوز معایب

ها معموال نسبت به برخی مواد غذایی مانند چای، قهوه، رب و سایر موادغذایی که رنگ دارند، حساس کامپوزیت

شوند. همچنین، تناوب استفاده از مسواک به مرور به سطح این بوده و در طول زمان باعث زردی آن می

این روش، نیاز به پولیش مجدد در طی  کند. بنابراین استفاده ازها را زرد میها آسیب زده و دندانکامپوزیت

هر بازه زمانی مشخص خواهد داشت. الزم به ذکر است که اگر تعداد معدودی دندان نیاز به روکش داشته 

ها زیاد باشد، پیشنهاد روش لمینت سرامیکی توان از این روش استفاده کرد، ولی اگر تعداد دندانباشد، می
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 شود.توصیه می

 داندن یتکامپوز عوارض

 یترعا یراصولی مانند التهاب لثه و عدمدرمان غ انجاماز  یدندان ناش یتکامپوز هایعارضه مهمترین

باشد. همچنین سفت مثل ته دیگ و غیره می هاییانواع خوراک پسته،تخمه،  مانند شکستن الزم یهامراقبت

 ا به حداقل رساند. ر یاتقهوه و دخان ی،مثل چا یمواد رنگ همان طور که گفته شد، باید مصرف

ها و ایجاد درد کند. البته ممکن است گاهی این درد بعد از تواند باعث حساسیت دندانکامپوزیت حتی می

چند روز برطرف شود، ولی اگر این درد تداوم پیدا کرده و با خوردن هر چیز گرم یا سرد یا در هنگام جویدن 

 پزشک مراجعه کرد.ید به دندانها دچار تورم شود، باغذا شدت پیدا کند یا لثه

تواند در یم مسئله یندندان استفاده شود، ا ینایم یدناز تراش یتنصب کامپوز یبرانکته دیگر اینکه اگر 

توجه داشته باشید که اگر کامپوزیت درست  ها شود.دندان یدگیسبب پوس صحیح،مراقبت  یتصورت عدم رعا

ها را در انجام نشده باشد، امکان استفاده از نخ دندان در آن بخش از بین رفته و امکان ایجاد پوسیدگی دندان

 برد. آن ناحیه باال می

 دندان یتکامپوز پولیش

شود. سپس مواد مخصوص ها خشک و تمیز میپزشک دندانبرای انجام این کار، ابتدا توسط متخصص دندان

 مواد اضافاتکنند. در آخر مالند و بعد از آن با اشعه فرابنفش آن را سفت میها میاین کار را روی دندان

مواد  هاییو بلند شودیکامل انجام م یشلوپ ،سطح درخشان و کامال صاف یک یجادا یو برا شودیبرداشته م

 .یرندگیها رنگ مدندان یهانشود، لبه یشپول یبه درست یتپوزکامشود. توجه داشته باشید که اگر میگرفته 

 پس از کامپوزیت دندان مورد نیازهای مراقبت

ها به علت تجمع باکتری دندان را یدگیعفونت لثه و پوس یسکتواند ریم هاو اصالح دندان یمترم یندفرا هرگونه

بهداشت دهان و دندان از  یترعا ،دندان یتکامپوز از انجام مراحلعلت بعد  ین. به همباال ببرد در آن نقاط

از  مورد نیاز یهامراقبت به یاد داشته باشید که است. پراهمیت یاربس ،نخ دندانکشیدن جمله مسواک زدن و 

 دارد.در کاهش بروز عفونت  یپس از نصب، نقش قابل توجه ابتداییدندان به خصوص در چند روز  یتکامپوز

 داندن یتطول عمر کامپوز

اشاره  های مشابهنسبت به سایر روشتوان به دوام و طول عمر کمتر یم ،دندان یتکامپوز یبمعا ینترمهم از

مواد کامپوزیت در واقع از یک نوع پالستیک خاص به نام رزین کامپوزیت تشکیل شده است. با توجه به  کرد.

به  یازبدون ن ،دندان یتظار داشت که کامپوزانت یدنباها، حساس بودن این ماده به فشار، ضربه و سایر آسیب

که طول عمر تاج  برای قیاس بهتر این نکته را بدانیدبماند.  یها باقدندان یاز سه تا هفت سال رو یشبیم، ترم

البته با رعایت بیشتر بهداشت دندان و لثه  سال است. 12از  یشب یکیسرام ینتسال و لم ۴۰از  یشدندان ب

 سال به تعویق بیاندازید. 7توانید این دوره را نهایتا تا و عدم مصرف دخانیات و مواد حاوی شکر و مواد رنگی، می

 سخن آخر

ها، ترشان نسبت به سایر روشهای اصالح لبخند، با توجه به قیمت ارزانها نیز مانند سایر روشکامپوزیت

 و طول عمر کمتری تریینپا یفیتک یکیسرام یا ینپرسلها از لمینت ی معایبی هستند. معموال کامپوزیتدارا

تواند موجب شکستن یا ترک خوردن کامپوزیت شوند. در ند، چون عوامل مختلفی که قبال گفته شد، میدار
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وانید روش زیباسازی و درمان تپزشک ماهر، مینتیجه قبل از انجام هر کاری، با مشاوره گرفتن از یک دندان

 هایتان را با توجه به بودجه خود مشخص کنید.دندان
 


