
 متخصص ایمپلنت در تهران 

انتخاب دندانپزشک و متخصص ایمپلنت یکی از دغدغه های همیشگی بیماران است. در گذشته افراد بر اساس معرفی دوستان و آشنایان به  
اگیر شدن استفاده از اینترنت ، با چند کلیک ساده می توان دندانپزشکان شهر خود را پیدا کرد. برای مثال اگر  دندانپزشک مراجعه می کردند.با فر

ساکن تهران هستید و بدنبال متخصص ایمپلنت دندان در تهران هستید ، با چند دقیقه جستجو در گوگل می توانید ده ها متخصص ایمپلنت در 
ید نظرات بیماران قبلی در مورد هر دندانپزشک را مشاهده کنید و تصمیم بگیرید . دقت کنید که در مورد تهران را پیدا کنید .حتی می توان

متخصص ایمپلنت دندان حساسیت بیشتری داشته باشید. چرا که نصب ایمپلنت در لثه اهمیت بسیاری دارد و نتیجه ی مطلوب در انجام ایمپلنت  
 .شک بستگی داردتا حد زیادی به تخصص و تجربه ی دندانپز

 

 .متخصص دندانپزشک و متخصص ایمپلنت مجرب و متبحر ویژگی هایی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم

 برخورداری از اخالق حرفه ای 

نظر    یکی از مهم ترین فاکتورها در انتخاب دندانپزشک و متخصص ایمپلنت ، برخورداری ازاخالق حرفه ای است . در درمانهای دهان و دندان ،
دندانپزشک تعیین کننده ی همه چیز است.یک دندانپزشک با اخالق حرفه ای با توجه به شرایط بیمار درمان را آغاز می کند و سعی میکند در  

 .انجام مراحل درمان شرایط مالی بیمار را درنظر داشته باشد

 مهارت کافی 

در نصب ایمپلنت دندان ، تخصص و مهارت دندانپزشک اهمیت بسیاری دارد. متخصص زمان نصب ایمپلنت در لثه باید فشار وارد شده به بیمار  

 .را کنترل کند تا احساس درد را به کمترین میزان ممکن برساند



 اخصتصاص زمان کافی 

است. خوشبختانه اکثر متخصصین ایمپلنت بسیار دقیق و با حوصله مراحل  ایمپلنت دندان مستلزم اختصاص دادن زمان کافی و صبر و حوصله 

 .کار را انجام می دهند تا بهترین نتیجه حاصل شود

 تجربه 

  برای کافی تجربه  باید ایمپلنت متخصص یک.دارد بستگی دندانپزشک تخصص و  تجربه به مطلوب ی  نتیجه  کسب و  نصب ایمپلنت در لثه
ابتدا مشکل لثه را حل میکند و   تهران  در لثه متخصص.باشد  داشته را کافی مهارت لثه درمان برای باید مثال برای.  باشد  داشته را عمل انجام

 .سپس به سراغ ایجاد ایمپلنت می رود

  

 بروز بودن 

در دنیای پزشکی که هر روز تکنیک های جدید برای تخصص های مختلف معرفی می شوند ، دندانپزشک باید به علم روز مسلط باشد  

 ..متخصص ایمپلنت با مطالعه مقاالت منتشر شده در جدیدترین کنفرانس ها می تواند نتایج بهتری از انجام عمل های خود دریافت کند

 مقاالت 

  خارج و داخل های کنفرانس در  مقاالت این. کنند می منتشر خود تحقیقات و مطالعات براساس را مقاالتی  که باشند پزشکان در هر تخصصی
  دقت هستید ایمپلنت متخصص بدنبال  اگر  است عالی  دندانپزشک ویژگیهای از  یکی مقاالت ی حوزه و مقاالت تعداد.  شود می منتشر کشور از

 .ی ایمپلنت باشد حوزه در دندانپزشک مقاالت کنید

 مراحل انجام ایمپلنت

تا اینجا ویژگی های یک متخصص ایمپلنت عالی را مطرح کردیم. در ادامه اقداماتی که متخصصین ایمپلنت حین کار انجام می دهند را بررسی  
 .می کنیم

 معاینه و تشیخص پزشک

.پس از مراجعه به متخصص ایمپلنت،درمان های اختصاصی برای هر اولین مرحله در انجام ایمپلنت ، معاینه و تشخیص درمان های الزم است 
 . فرد در نظر گرفته می شود

 تصویربرداری از دندان 

  تا کنند می استفاده بروز تجهیزات  از معموال ایمپلنت متخصصان. است ایمپلنت از دوم تصویربرداری تخصصی از دهان و دندان ، مرحله  
ن کار احتمال خطا را تا حد چشمگیری کاهش می دهد. چنانچه دندانپزشک تجهیزات تصویربرداری از دندان  ای و شود  انجام دقیق تصویربرداری

ش  را در مطب خود نداشته باشد ، بیمار را به همکاران خود معرفی می کند. یک تصویربرداری کامل و جامع می تواند سرعت مراحل کار را افزای
 .دهد
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متخصصین ایمپلنت دوره های بیهوشی و جراحی فک و صورت را بطور کامل می گذرانند. یکی از مراحل انجام ایمپلنت ، بیهوشی بیمار است .  
بل  بنابراین دندانپزشکی که اقدام به انجام ایمپلنت می کند باید به مراحل بیهوشی مسلط باشد. همچنین متخصص ایمپلنت باید در شرایط غیرقا

 .ینی ،توانمندی مدیریت و کنترل شرایط را داشته باشدپیش ب

متخصص ایمپلنت باید دوره های جراحی فک و صورت را بصورت کامل بگذراند تا در مراحل کار جوانب احتیاط را رعایت کند.گاهی کوچکترین  
 .سهل انگاری منجر به آلودگی حین عمل می شود و به عفونت لثه ختم می شود

 

 ناسب انتخاب ایمپلنت م

ه  متخصص ایمپلنت باید اطالعات جامعی در مورد جنس ایمپلنت ها داشته باشد. متاسفانه ایمپلنت های تقلبی نه تنها آسیبهای جبران ناپذیر ب
 سالمت افراد می رساند ، بلکه موجب بی اعتمادی می شود.بنابراین دندانپزشک باید در انتخاب جنس ایمپلنت نیز متخصص باشد 

 نصب ایمپلنت

پس از بیهوشی، مراحل نصب پیچ در لثه و قرارگیری تاج روی پیچ ها انجام می شود.این دو مرحله مهمترین مراحل کار هستند که متخصص 
 .بیسترین دقت را در آن دارد

  از  نقاهت دوران در همچنین و  کار مراحل تمامی در بیمار. میکند تشریح بیمار برای  را بهداشتی های الزم مراقبت دندانپزشک پس از جراحی  
 .است برخوردار خود پزشک همراهی و پشتیبانی

  

 آیا ایمپلنت نیاز به متخصص دارد؟

 .توسط متخصص مجرب انجام شوددر پاسخ باید گفت که بخاطر جراحی سنگینی است و قطعا باید 



 مزایای انجام ایمپلنت توسط یک متخصص 

کند.   متخصص عالوه بر اینکه شرایط کلی بیمار را در نظر میگیرد، تمامی دندان ها را نیز بررسی می کند تا بهترین راهکارهای ترمیمی را تجویز

 .ن های دقت و احتیاط کامل را در معاینه مبذول می نماینددندانپزشکان به سالمت دندان توجه ویژه ای دارند و برای تک تک دندا

دندانپزشک متخصص همیشه به دنبال استفاده از روش های نوین است. چرا که در جدیدترین روش ها معموال راحتی بیمار را در نظر میگیرند و  
بیمار نیز معموال پزشکانی انتخاب می کند که از جدیدترین روش ها استفاده می کند.همچنین متخصصین برای جراحی مراکزی را انتخاب می  

ز جدیدترین تجهیزات استفاده می کنند. چرا که تجهیزات جدید باعث می شود بیمار رضایتمندی بیشتری داشته باشد و احتمال خطا را  کنند که ا
 .نیز کاهش می دهد

 

 چگونه می توانیم بهترین متخصص را پیدا کنیم؟

 دوستان و آشنایان 

 .جربیات آنها در انتخاب متخصص ایمپلنت کمک بگیریداز دوستان و آشنایان مورد اعتماد خود پرس و جو کنید تا از ت

 اینترنت 

با توجه به گسترش روز افزون جستجو در اینترنت ، تقریبا تمامی پزشکان سایت اختصاصی دارند. بنابراین با صرف وقت و جستجو در گوگل می  
 .توان بهترین متخصصان ایمپلنت را یافت



 تجربه ی بیماران قبلی 

 .ماران قبلی هر پزشک می توان به تصمیم درستی در انتخاب متخصص ایمپلنت دست یافتبا بررسی نظرات بی

 شبکه های اجتماعی 

 .بسیاری از متخصصان برای اینکه رفاه حال بیماران ، در فضاهایی همانند اینستاگرام و غیره فعالیت می کنند

در این مقاله به بررسی شرایط ایمپلنت دندان پرداختیم.همچنین ویژگی های یک متخصص ایمپلنت در تهران را توضیح دادیم تا در انتخاب  

.  کردیم صحبت ایمپلنت انجام مراحل مورد در  آوردید و با دید باز تصمیم گیری کنید.همچنین دندانپزشک خود اطالعات کافی را بدست
 .باشد بوده مفید مطالب امیدواریم

 


