
 هلیفت لث

های نسبتاً بلندی دارند و بعضی دیگر با  های بسیاری دارد. بعضی از افراد لثهفرد است و با افراد دیگر متفاوت وضعیت لثه در هر شخص منحصربه 
هری  تواند در زمان صحبت کردن یا لبخند زدن ظاهر ناخوشایندی ایجاد کند و زیبایی ظاها مواجه هستند. مواردی از این دست می ناهمواری لثه

شود. لیفت لثه یکی از  افراد را تحت تأثیر قرار دهد. خوشبختانه در دندانپزشکی نوین خدمات درمانی مؤثری جهت زیباسازی طرح لبخند ارائه می 
دندان  های اخیر مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. در این مقاله از سایت خانه های اصالح نواقص ظاهری لثه است که در سالهروش

 . قصد داریم به این موضوع بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید

 

 ؟ لیفت لثه چیست

کنند. این عمل جراحی برای کسانی که  های ظاهری لثه را اصالح میلیفت لثه یک نوع عمل جراحی در دندانپزشکی است که طی آن ناهنجاری
شد مقداری از بافت اضافی لثه برداشته  شود مناسب است. در این فرآیند ممکن است الزم بازمان لبخند لثه آنها بیشتر از حد معمول نمایان می

 .دهدهای خاص، خط لثه را تغییر می پزشک جراح با تکنیک شود و دندان 

 ه انواع لیفت لث

 : شودمی انجام روش  دو به  عمل این کلی طور  به 

 عمل  این در. شودمی اصالح لثه هایناهنجاری آن، شکل تغییر و لثه  خط  بردن پایین یا باال طریق از آن طی  که جراحی تیغ  با لثه لیفت  -1
 . شودمی ترمتقارن هاییدندان   و زیباتر لبخندی ایجاد موجب شودمی اِعمال لثه روی که  تغییراتی جراحی



تر شدن تاج دندان  شود تا با نمایانها را گرفته حذف می مقداری از بافت اضافی لثه که روی دندان  آن در که دندان تاج طول افزایش -2 
 .های ناهموار و ناهماهنگ کمک کنند تا اصالح شوند و ظاهر بهتری پیدا کنندتواند به لثه لبخندی زیبا بیافرینند. همچنین این روش می 

 ه دالیل نیاز به انجام لیفت لث

 : کنیمکند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میی وجود دارد که نیاز به لیفت لثه در افراد را به یک ضرورت تبدیل میعوامل مختلف

 ی کوتاه بودن لب باالی

 ک فرم نامتناسب استخوان ف

 اهدندان اطراف در استخوانی بافت پیشروی 

 . ا را پوشانده باشدهای بیش از حد به شکلی که مقداری از سطح دندان پوشش بافت لثه 

 ه مزایای انجام عمل لیفت لث

برند موجب افزایش اعتماد های خود رنج می همه افراد دوست دارند لبخند زیبا داشته باشد بخصوص لیفت لثه در افرادی که از شکل نامناسب لثه 
 : کنیمیترین آنها اشاره مشود. لیفت لثه مزایای دیگری نیز دارد که در اینجا به مهمبه نفس می 

 دافزایش اعتماد به نفس فر

 ه های لثدرمان برخی از بیماری

 ه ماندگاری و دائمی بودن لیفت لث

 ی خطر بودن آن برای فرد متقاضکم

 هزیباسازی لبخند و افزایش زیبایی چهر

 اهبهبود پیدا کردن شکل ظاهری دندان 

 ننامتقار و ناهموار هایلثه  شدن ترمناسب   و

 ی عوارض جراح 

شود ممکن است بیمار پس از عمل با عوارض خاصی مواجه شود. برای مثال  از آنجا که لیفت لثه در دندانپزشکی یک جراحی محسوب می
بر باشد. خونریزی خفیف و درد نیز از دیگر عوارضی است که فرد  های بیمار تا مدتی حساس باشند و ترمیم بافت لثه کمی زمانممکن است لثه 



پزشک خود مشورت کنید و صبور باشید  لثه ممکن است با آن مواجه باشد. بنابراین بهتر است پیش از انجام لیفت لثه با دندان  پس از عمل لیفت
 . تا مراحل درمان تکمیل شود و به نتیجه دلخواه خود برسید

 ه چگونگی انجام لیفت لث

 

ها است و در این  پزشک متخصص و معاینه کامل لثه و دندان های جراحی، اولین مرحله در جراحی لیفت لثه ، مشورت با دندان مانند تمامی عمل
کند. پس از بررسی کامل آزمایشات و برداری از دهان می گیرد و اقدام به عکس الً آزمایشاتی برای بیمار در نظر می پزشک معمومرحله دندان 

هوشی  طور معمول این عمل نیاز به بی گیرد که این جراحی با چه تکنیکی انجام شود. به پزشک تصمیم میعکس دندان دهان و دندان دندان 
تواند  شوند تا بیمار حین کار احساس درد نداشته باشد. این جراحی به دو صورت می حس میها بی حسی لثهبی  عمومی ندارد و با تزریق داروی

 : انجام شود

 ه با استفاده از تیغ جراحی برش لث -1

 ی با استفاده از لیزر یا الکتروسرج -2

شود. ها زخم میکند و لثهفرد خونریزی کمی را تجربه می  در روش جراحی به دلیل برش قسمتی از لثه و جدا کردن آن از تاج دندان یا استخوان 
 . اما در انجام جراحی با لیزر، فرد خونریزی و درد کمتری دارد

های قوی ندارد. به خصوص برای افرادی که لیفت لثه با  خوب است بدانید که انجام این عمل نیاز به استراحت طوالنی مدت یا خوردن مسکن
 . شودهای خفیف کامالً برطرف میتر است و میزان ناراحتی بیمار با مسکنره نقاهت بسیار کوتاهدهند دولیزر انجام می 



 یهای بعد از انجام جراح مراقبت

شود را به صورت منظم مصرف کنید. دقت داشته باشید که پس از  پس از جراحی حتماً استراحت کنید و داروهایی که توسط پزشک تجویز می 

 . های سفیدکننده و قوی پرهیز کنیددندان  خمیر مصرف از  عمل

پزشک خود برای جلوگیری  توانید با تجویز دندانها از نخ دندان استفاده نکنید. می باید از از مسواک بسیار نرم استفاده کنید و تا بهبودی کامل لثه
 .های مخصوص استفاده کنیدشویه ها از دهاناز عفونت لثه 

ت تا چند روز غذاهای سفت، چسبناک، پر ادویه و همچنین غذاهای بسیار گرم یا بسیار سرد مصرف نکنید. این  پس از انجام این عمل بهتر اس
 .ها خودداری شودمراقبت به این منظور است که تا حد ممکن از تحریک لثه 

ی سنگین مانند دویدن ، شنا کردن و  های فیزیکاگر چه این عمل یک جراحی عمقی و سنگین نیست با این حال بهتر است تا چند روز از فعالیت
 . ها شوندهای فیزیکی سنگین ممکن است باعث تورم لثه هایی سنگین خودداری کنید. چرا که فعالیتورزش

 . ندتوانند فرایند ترمیم را تسریع بخشهای طبیعی و ... می ی نرم، ماست، آبمیوه در روزهای ابتدایی پس از جراحی غذاهایی مانند سوپ، فرنی، کته 

 ؟ هزینه لیفت لثه چقدر است

توان مبلغ ثابت و مشخصی برای جراحی تعیین کرد. برای تعیین  های هر فرد با دیگران متفاوت است نمیبا توجه به اینکه وضعیت لثه و دندان 
زشک مبلغ قابل پرداخت را  پپزشک معاینه و مراحل کار به صورت کامل بررسی شود. سپس دنداندقیق قیمت لیفت لثه ابتدا باید توسط دندان 

 .کنداعالم می 

 



در این مقاله از سایت خانه دنتان در مورد لیفت لثه صحبت کردیم و انواع آن را معرفی کردیم. سپس مزایا و عوارض آن را بررسی کردیم و 
ز  هایی برای مراقبت چس از جراحی ارائه دادیم. امیدواریم مطالب این مقاله برای شما مفید بوده باشد. لطفاً مطالعه دیگر مقاالت ما را اتوصیه

 . دست ندهید

  

 


