
 اصالح طرح لبخند 

دلیل  بعضی از مردم بسیار کم می خندند و تمایل هم ندارند کسی علت آن را بداند . اکثر این افراد از طرح لبخند خود رضایت ندارند و به همین
الت  است که تمایل ندارند کسی خندیدنشان را ببیند. در گذشته این امکان وجود نداشت که طرح لبخند افراد را تغییر داد . اما خوشبختانه تحو

 .عظیمی در علم دندانپزشکی صورت گرفت و امکان آن فراهم شد تا عموم مردم طرح لبخندهاي خود را اصالح کنند

با اصالح طرح لبخند جذابیت بیشتري در لبخند خود ایجاد خواهید کرد. عالوه بر این ، می توانید بین سایر اجزا فک و صورت ، هارمونی و  

 .نیست که با اصالح طرح لبخند، فک و صورت با هم ناهماهنگی داشته باشند  هماهنگی بوجود آورید. اینگونه

هرتان  بعضی افراد از لبخند خود خجالت می کشند و اعتماد بنفس آن ها از بین رفته است. ولی بدانید با اصالح آن می توانید عالوه بر اینکه ظا
 .گردانیدرا زیباتر می کنید ، اعتماد بنفس از دست رفته را به خود باز

  حال ممکن است شما لبخند زیبایی داشته باشید ولی رنگ دندان تغییر کرده یا دندان دچار پوسیدگی باشد. این مشکالت را نیز می توانید با

 .اصالح طرح لبخند حل کنید

 

کوتاه و بلند است. گاهی ممکن است   هایشان دندان  از  بعضی اما البته که باید گفت افرادي هم وجود دارند که اگرچه دندان هاي سالمی دارند 
به  افراد دندان تیزي داشته باشند که آزاردهنده است. براي حل مشکالت اینچنینی دندانپزشکان مجموعه اي از درمان ها را انجام می دهند که 

که حاصل می شود به زیبایی   آن اصالح طرح لبخند می گویند. با اصالح طرح لبخند ، همه ي دندان ها یکدست و مرتب می شوند و تغییراتی

 .ظاهر و سالمتی فک و دندان نیز کمک می کند



 هزینه اصالح طرح لبخند 

 ؟ یکی از سواالت پرتکرار که توسط متقاضیان پرسیده می شود ، هزینه اصالح طرح لبخند است و اینکه چه عواملی در تعیین هزینه تاثیرگذارند

 :لبخند عوامل تاثیر گذار در تعیین قیمت اصالح طرح

 نوع روکش 

نوع روکش را می توان یکی از پارامترهاي مهم در تعیین هزینه دانست. چرا که روکش ها کیفیت هاي متفاوتی دارند . بنابراین نوعی روکش  
 .انتخابی در قیمت اصالح طرح لبخند بسیار اهمیت دارد

 فاصله بین دندان ها 

تاثیرگذار است. به همین دلیل دندانپزشک ابتدا فاصله موجود بین دندان ها را با تکنیک   فاصله بین دندان ها عامل دیگري است که در قیمت
  .هاي خاص را به حداقل می رساند ، سپس اصالح لبخند را شروع می کنند

 

 لثه

پس  دندانپزشک ابتدا لثه را بررسی می کند.در صورتی که لثه با مشکل خاصی درگیر باشد ابتدا لثه را از هر گونه آلودگی پاکسازي می کند و س

 .کار اصلی روي دندان ها آغاز می شود

کنند.درواقع در اصالح طرح لبخند باید به  اکثر متقاضیان اصالح طرح لبخند به دلیل مشکالتی که در لثه هایشان وجود دارد اقدام به این کار می 
 .دقت به لثه پرداخت

 ایمپلنت 

ي  نوع ایمپلنت براي اصالح لبخند بسیار اهمیت دارد و اگر در نصب ایمپلنت اشتباهی صورت گیرد عوارض جبران ناپذیري به دنبال دارد.که برا

 .ه کنیدمراجع تهران در ایمپلنت متخصص انجام ایپلنت بهتر باید به
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 ارتودنسی 

یین  از پارامترهاي مهم دیگر در قیمت اصالح لبخند می توان به ارتودنسی دندان ها اشاره کرد. ارتودنسی فرآیندي زمان بر است پس قطعا در تع

 .هزینه ها تفاوت ایجاد می کند

به این مورد نیز توجه داشت که صورت و فک افراد با هم  تا اینجا به مهمترین پارامترهاي تاثیرگذار بر هزینه اصالح طرح لبخند پرداختیم. باید 
 .متفاوت است پس قطعا نمیتوان مبلغ ثابتی براي اصالح طرح لبخند درنظر گرفت

نکته بعدي این است که مدت زمان اجراي هر روش متفاوت است و همین امر بر هزینه اصالح طرح لبخند تاثیرگذار است.همچنین خدماتی که  
ندان هر فرد صورت می گیرد از دیگران متفاوت است. حتی مدت زمان هر کدام از روش هاي اصالح طرح لبخند به خصوصیات براي دهان و د

 .فیزیکی و جسمی شخص بستگی دارد. پس مقایسه ي قیمت در بیماران مختلف معیار درستی براي تعیین هزینه نیست

 روش اصالح طرح لبخند

  

یک روش ثابت نیست و گستردگی روشهاي اصالح لبخند نیز متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت همه ي  روش اصالح طرح لبخند محدود به 
 .افرادي که طرح لبخند خود را اصالح می کنند شبیه یکدیگرند

دندان ها  یکی از روش هایی که در حال حاضر متقاضی بیشتري دارد ، باندینگ کامپوزیت است. این روش براي اصالح پوسیدگی یا شکستگی 
با  استفاده می شود. در باندینگ کامپوزیت دندانپزشک آزادي عمل بیشتري دارد و با بهره مندي از جدیدترین تجهیزات و دستگاهها ، لبخندي زی



 .براي فرد می سازد

 .یکی دیگر از دالیل محبوبیت کامپوزیت ، سادگی و سهولت انجام آن براي پزشک و بیمار است

 .اصالح طرح لبخند می پردازیم.لطفا با ما همراه باشیددر ادامه به مراحل 

 اصالح طرح لبخند

  :روش هاي اصالح طرح لبخند به دو دسته تقسیم می شوند

 

 روش های شامل جراحی 

 روش های بدون جراحی 

اگر مشکالت لبخند به لثه مربوط شود پیشنهاد جراح دندانپزشک این است که مشکل را با جراحی برطرف کند. عدم انجام جراحی در مواردي که  
 .مشکالت اساسی در لثه وجود دارد ، مراحل کار را طوالنی و خسته کننده می کند

 .یت دندان ها را به حالت نرمال هدایت می کننداگر لبهاي شخص روي هم قرار نمی گیرند ابتدا با ارتودونسی وضع

ز  چنانچه پس از ارتودونسی همچنان مشکل پابرجا باشد آنگاه از جراحی لب کمک می گیرند تا لبها روي هم قرار گیرند. البته با جراحی فک نی
، درصد موفقیت آن کمتر از روش گفته   می توان این مشکل را برطرف کرد اما عالوه بر اینکه عمل جراحی فک بسیار سنگین و پرخطر است

 .شده است

 .گیرند می کمک بطور کلی در روشهایی که دو قسمت از دهان و دندان باید تغییر کند) مثل افزایش طول تاج دندان ( از جراحی 

ول  در بسیاري از موارد اصالح طرح لبخند نیازي به جراحی ندارد و با تکمیل مراحل درمان می توان به نتیجه عالی دستیافت.بنابراین براي حص

 .اقدام به جراحی با چندین دندانپطشک مشورت کنید تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنید اطمینان قبل از



 

 

 اصالح طرح لبخند یعنی چه؟ 

 تعریف اصالح طرح لبخند : اصالح طرح لبخند به مجموعه خدماتی گفته می شود که براي دستیابی به لبخندي زیبا انجام می شود.افراد بسیاري
رضایت ندارند و باید گفت که بیشتر مشکالت لبخند ناشی از فک و لثه است.امروزه با پیشرفت متدهاي موجود   از وضعیت دندان ها و فک خود

 .در حوزه دهان و دندان می توان خدمات موثري در زیباسازي لبخند افراد ارائه کرد

د می دهد و با موافقت شخص مراحل کار آغاز  پس از معاینه و بررسی عکس فک و دندان ها ، بهترین روش براي اصالح طرح لبخند را پیشنها
می شود.همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم روشهاي بسیاري براي زیباسازي لبخند وجود دارد اما بهترین روش آن است که نه تنها لبخند 

 .شما را زیبا کند بلکه مشکالت اساسی فک و دندان ها را برطرف کند

 مراحل اصالح طرح لبخند

 .اي شما هم جالب است که مراحل اصالح طرح لبخند و چگونگی انجام آن را بدانید.در ادامه به این موضوع می پردازیمحتما بر

 معاینه

اولین مرحله در هر درمان، مشورت با دندانپزشک حاذق و مجرب است.با یک معاینه ي اصولی می توان بهترین روش براي اصالح طرح لبخند  
را انتخاب کرد. بررسی وضعیت دندان ها و لثه و فک در این مرحله انجام می شود و دندانپزشک با بررسی عکس فک و دهان پیشنهادات خود را 

  .دمطرح می کن



 

با  چنانچه لثه دچار عفونت و آلودگی باشد ابتدا باید مشکالت لثه را مرتفع ساخت.اگر لثه به لحاظ ظاهري جلوه مناسبی نداشته باشد معموال 
 .لبخند می پردازند جراحی به زیباسازي

 دندان پوسیده 

پس از اتمام کار لثه، قسمت بعدي که به سراغ آن می روند بررسی دندان هاي پوسیده است.چرا که دندان هاي پوسیده در لبخند خود را نشان  
 .یدگی آن ها می کندمی دهند و ظاهر خوشایندي نخواهند داشت. براي همین متخصص با بررسی دندان هایی که پوسیده شروع به رفع پوس

 منظم کردن 

متخصص دندانپزشکی ، پس از درمان لثه و رفع پوسیدگی دندان ها شروع به مرتب کردن آنها می کند. چرا که اگر دندان هاي شما بعد از  
 . کارهایی که انجام شد مرتب نباشد اصالح لبخند هنوز هم انجام نشده است 

  

 روشهای اصالح طرح لبخند 

 .کنند می  حال زمان آن است که با روشهاي اصالح طرح لبخند آشنا شویم و بدانیم متخصصین این حوزه با چه روشهایی لبخند را اصالح

 کامپوزیت 

 .تاگر دندانها بدرنگ یا پوسیده باشند بهترین روش براي اصالح آن استفاده از کامپوزیت است. این روش اخیرا طرفداران زیادي پیدا کرده اس

 لیمنت کردن دندان 

د . رنگ  یکی دیگر از روش هاي اصالح طرح لبخند ، لیمنت است. در این روش الیه نازکی از جنس سرامیک بر روي دندان ها قرار میگیر

 .لمینت کمی سفیدتر از دندان طبیعی است

  

 ایمپلنت کردن 

یراتی در  اگر دندان هاي خود را از دست داده اید بهترین درمان ، ایمپلنت است. چرا که داراي مقاومت و استحکام باالیی است و اگر نیاز باشد تغی
 .دندان ها ایجاد شود با ایمپلنت امکان پذیر است

 ارتودنسی 



 .ی، همه دندان ها را یکسان و زیبا می کند و مناسب افرادي است که اگرچه دندان هاي سالمی دارند اما از نامرتب بودنشان رنج می برندارتودنس

  

 سفید کردن دندان ها 

داده اند را  روش بعدي که در راستاي اصالح طرح لبخند انجام می شود، سفید کردن)بلیچینگ( است. در این روش دندان هایی که تغییر رنگ 
 .درخشان می کنند

ند  در این مقاله به معرفی اصالح طرح لبخند و روش هاي انجام آن پرداختیم. امیدواریم با مطالعه ي آن اطالعات مفیدي درباره زیباسازي لبخ 

 .ندهید دست  از را   بدست آورید.مطلعه ي دیگر مقاالت

 


