
 ایمپلنت یک روزه در تهران 

 ایمپلنت دندان

تی آسیب به دندان آنقدر شدید باشد که  در زندگی روزمره کارهایی با دندان انجام می دهیم که موجب آسیب های جبران ناپذیر به دندان شود .وق
  منجر به از بین رفتن کامل دندان شود باید جای خالی آن را به روش های مختلف پر کرد. استفاده از دندان مصنوعی و ایملنت دو روش معمول

 .برای افرادی است که دندان خود را از دست داده اند

ابت یا متحرک است . نکته قابل توجه این است که ایمپلنت به لحاظ ظاهری مانند دندان  ایمپلنت ، جایگزین ریشه دندان می شود و بصورت ث
 .های طبیعی است

 

 سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که جنس ایمپلنت چیست؟ 

 .جنس ایمپلنت از فلز تیتانیوم است که با بدن هر انسانی سازگاری دارد

خوان فک قرار می گیرد. نحوه قرارگیری صحیح ایملنت در استخوان فک بسیار مهم است چراکه نمی توان  ایمپلنت بشکل میله باریک در است
 .آن را جابجا کرد. نکته مهم دیگر، ماندگاری ایمپلنت است مشروط بر آنکه بخوبی از آن مراقبت کنید

دندان می شوند . بهترین روش برای جایگزینی دندان های از  پوسیدگی دندان در ایران بسیار شایع است و بعد از مدتی افراد مجبور به کشیدن 

 .دست رفته ایمپلنت کردن دندان است 



 آیا پس از ایمپلنت ، نیاز به مراقبت از دندان داریم؟

جلوگیری و   در صورتی که ایمپلنت دندان انجام دهید باید تمام مراقبت های بهداشتی مربوط به دهان را رعایت کنید تا از بیمارهای عفونی لثه
همیشه تاکید بر مراقبتهای پس از ایمپلنت دارند و توصیه می کنند بهداشت   تهران در ایمپلنت متخصص.پوسیدگی دندان ها جلوگیری شود

 .دندان باید بیشتر از قبل رعایت شود دهان و

 برای چه کسانی مناسب است؟ ایمپلنت 

 :افرادی که مشکالت زیر را دارند ایمپلنت دندان برای آن ها مناسب است 

 .افرادی که دندان های فک جلو و فک عقب خود را از دست داده اند

 .افرادی که نمی توانند یا عالقه ای به گذاشتن دندان مصنوعی ندارند

 .ممکن است در کنار یک دندان طبیعی فاصله ای با دندان دیگر باشد .در این مواقع ایمپلنت گزینه ی ایده آلی است

 آیا ایمپلنت کردن دندان تنها در یک روز امکان پذیر است؟ 

 

  

ت طمانی  بله امکان این کار وجود دارد و برای افرادی که با کمبود زمان مواجه هستند ، ایمپلنت یک روزه در تهران انجام می شود. البته باید گف
ایمپلنت یک روزه توجه افراد   اینحال که ایمپلنت در استخوان فک کاشته می شود بهتر از مدت زمانی را به جوش خوردن آن اختصاص داد. با

 .زیادی را به خود جلب کرد چرا که بسیاری از افراد به دلیل طوالنی بودن روند آن منصرف می شدند
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 .اگر از داشتن ریشه طبیعی دندان محروم هستید بهترین انتخاب جایگزینی ایمپلنت در ریشه است

 : در ادامه با روند اجرای ایمپلنت آشنا می شویم

 .ایمپلنت دندان با عکسبرداری از دهان شروع می شود تا دندانپزشک از وضعیت فک و دندان ها کامال مطلع شود

 .پس پیچ های ایمپلنت در استخوان فک قرار داده می شود و در همان روز روکش مخصوص دندان هر فرد نیز گذاشته می شودس

 :ایمپلنت یک روزه در تهران دارای مزایایی می باشد که در ادامه شرح خواهیم داد

 مزایا

 زمان 

 . روع به گذاشتن پیچ مخصوص می کننددر این روش در کمترین زمان پیچ در استخوان فک قرار میگیرد و سپس ش 

 آماده سازی سریع 

ماه ،روکش مخصوص روی دندان قرار می گیرد ولی در روش های جدید ، روکش همان لحظه انجام می شود .   ۶در روش سنتی بعد از 

 .همچنین ممکن هست با یک هفته تاخیر روکش گذاشته شود

 ماندگاری 

 .اگر مراقبت های پزشکی الزم برای دندان را پس گذاشتن ایمپلنت انجام دهیم قطعا ایمپلنت ها ماندگاری بسیار باالیی خواهند داشت

 رضایت بال 

 .در ایمپلنت یکروزه فقط یک روز زمان بیمار گرفته می شود و به همین دلیل است که این روش با استقبال بیشتری روبرو شده است

 شبیه سازی 

 کاشت فوری به لحاظ ظاهری با ایمپلنت چند مرحله ای تفاوتی ندارد و شبیه به دندان های طبیعی است.اما قطعا این روش معایبی هم دارد که

 .در ادامه به آن می پردازیم

 

 



 احساس درد 

با پایان یافتن مراحل دندانپزشکی ، کم کم اثر بیحسی از بین می رود و بیمار احساس درد می کند. برای نصب پیچها در استخوان فک ، بی  

 .حسی با دوز باالیی استفاده می شود. اما پس از یک روز درد خودش را نشان می دهد و ممکن است این درد چند روزی نیز ادامه داشته باشد

 رایط داشتن ش 

فشار   همه افراد شرایط برای ایمپلنت در یک روز را ندارند و گاهی فرد شرایطی دارد که دندانپزشک اجازه ی ایمپلنت یکروزه را نمی دهد.چرا که
  زیادی به استخوان های فک وارد می شود . استخوان فک باید تراکم مناسب داشته باشد و نکته مهم دیگر سالمت دهان است که باید مورد

 .توجه قرار گیرد

 

 تمرکز و مهارت 

ط خاص را داشته  تخصص و مهارت دندانپزشک در انجام ایمپلنت بسیار اهمیت دارد . او باید تجربه و دانش کافی برای مدیریت و کنترل شرای

 .باشد

 آلودگی لثه 

 .لثه باید از هرگونه آلودگی دور باشد چرا که ممکن است ابزار و تجهیزات استفاده شده جهت عمل آلوده باشند و لثه را عفونی کنند

 احتمال خطا 



،   به دلیل اینکه ایمپلنت یکروزه در مدت زمان کوتاهی انجام می شود احتمال خطا نیز افزایش می یابد . البته چنانچه دندانپزشک مجرب باشد 
 . قطعا احتمال خطا را کاهش می دهد

 .پلنت تصمیم درستی بگیریددر اینجا ما سعی کردیم مزایا و معایب این ایمپلنت را بیان کنیم تا بتوانید در مورد نحوه گذاشتن ایم

  

 قیمت ایمپلنت یک روزه در تهران 

 سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که هزینه ایمپلنت یک روزه در تهران چقدر است؟ 

 در ایمپلنت در اولین قدم شما میتوانید با متخصصان این حوزه صحبت کنید و از قیمت ها آگاه شوید. البته دکر این مورد اهمیت دارد که چون 
 .کنید دقت نکته این به  پس کند پیدا افزایش هست ممکن  هزینه طبیعتا شود  می انجام روز یک

 : ا بررسی می کنیمدر ادامه مهم ترین پارامترها در تعیین هزینه ر

 جنس 

یکی از مهم ترین پارامترها در تعیین قیمت ایمپلنت، جنس موادی است که دندانپزشک متخصص برای شما استفاده میکند. معموال متخصص 

 .مار است دندانپزشک مشاوره می دهد تا بیمار بر اساس شرایط خود ، جنس ایمپلنت را انتخاب کند ومسلما تصمیم برای انتخاب نهایی با بی

 



 متریال استفاده شده 

 .در ایمپلنت نوع متریالی که استفاده می شود بسیار اهمیت دارد. چرا که متریال برای درست جوش خوردن ایمپلنت اهمیت زیادی دارد

 کشور سازنده 

یمپلنت با توجه به نوسانات بازار ،  یکی از دالیلی که قیمت انجام ایمپلنت را اقزایش می دهد ، کشوری سازنده ی متریال است. بنابراین قیمت ا
 .تغییراتی خواهد داشت

 تجربه ی دندانپزشک 

قطعا شما هم مایلید به بهترین پزشک معالج مراجعه کنید تا در گذاشتن ایمپلنت به مشکل خاصی برخورد نکنید. تجربه و تخصص دندانپزشک  
 .موجب می شود بیمار به او اعتماد بیشتری داشته باشد 

 نجام عمل مدت زمان ا 

یکی دیگر از پارامترهایی که در تعیین قیمت ایمپلنت یک روزه اهمیت دارد مدت زمانی است که دندانپزشک صرف می کند تا ایمپلنت یا همان 
 .پیچ را در استخوان فک قرار دهد

 تعداد ایمپلنت 

ش پیدا می  از موارد مهم در تعیین هزینه ، تعداد ایمپلنت استفاده شده در دهان می باشد. چرا که هر چه تعداد آن بیشتر شود قطعا هزینه نیز افزای
 .کند

 کاشت دندان اختصاصی 

دندانی ساخته شده ،  هزینه کاشت دندان اختصاصی در استخوان فک عامل تاثیر گذاری است که در انتهای عمل مشخص می شود. چرا که 
 .مخصوص خود بیمار است و بیمار دیگری نمی تواند از آن استفاده کند

 روکش 

د.  در ایمپلنت یک روزه پس از نصب پیچ در استخوان فک باید از روکش استفاده کرد تا زمانی که دندان آماده شود از این روکش استفاده می شو
 .د در قیمت نهایی تاثیرگذار باشدبنابراین هزینه درمان های موقت نیز می توان

 .در نظر داشته باشید که تا مدتی پس از ایمپلنت باید تحت نظر دندانپزشکخود باشید تا بتوانید دوره ی نقاهت را بخوبی طی کنید

ده نکته مهم این است که در دوره بهبودی خود تمامی جوانب احتیاط را رعایت کنید.همچنین از داروهایی که دندانپزشکتان تجویز می کند استفا

 .مپلنت بدون مشکل جوش بخوردکنید تا ای



  ممکن  که چرا  درصد بیشتر اعالم می کنند. ۳۵الی  ۲۵معموال بیمار قیمت کلی را از پزشک معالج سوال می کند .دندانپزشکان معموال هزینه را 
 .باشد  داشته را آن آمادگی باید بیمار  و آید بوجود قیمتی افزایش گفتیم که پارامترهایی در است

 سخن پایانی 

 این در.دارد ها قیمت در را تاثیر   بیشترین  …گفتیم که مهارت و تجربه دندانپزشک ، مواد مصرفی در ایمپلنت ، تعداد پیچ ها ، کشور سازنده و 
در   را ایمپلنت انجام برای داوطلب افراد شرایط و  آن انجام مراحل ، ایمپلنت درباره جامعی اطالعات کردیم سعی  ،  دنتان خانه  سایت از مقاله

اختیار مخاطبان عزیز قرار دهیم. همچنین به مبحثت ایمپلنت یک روزه پرداختیم و در این موضوع تمام نقاط قوت و ضعف نیز بررسی شد تا  
 .ابهامی برای شما باقی نماند

تا بتوانید با دید باز و اطالعات  در ادامه مهم ترین پارامترهایی که در قیمت گذاری ایمپلنت یک روزه اهمیت دارد را به طور کامل بررسی کردیم 
 کامل در مورد انجام ایمپلنت یک روزه

 


