
 در تهران  متخصص لثه

یکی از مشکالتی که ممکن است برای هر فردی به وجود بیاید ، بیماری های دهانی می باشد. بیماری های عفونی دهان را باید با سرعت  
  درمان کرد تا بیماری تشدید نشود. یکی از بیماری های عفونی دهان ، درد لثه می باشد. اگر به فکر درمان بیماری نباشید این عفونت باعث

 .ریزی در دهان می شود. یکی دیگر از عوارض عفونت لثه ، ایجاد فاصله بین دندان و لثه استایجاد خون 

 

 نشانه های عفونت لثه 

 ایم؟ شده لثه  عفونت دچار بفهمیم کجا از که  است این  سوالی که مطرح می شود

 .لثه شده اید که باید سریع به فکر درمان باشید اگر شما هنگام مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن، دچار خونریزی می شوید. شما دچارعفونت -1

 .یکی دیگر از عالئم عفونت لثه بوی بد دهان است -2

نشانه بعدی که میتوان به عفونت لثه پی برد زخم لثه می باشد. این زخم به گونه ای هست که احتمال خونریزی در دهان را افزایش می   -3
 .دهد

ثه استعمال دخانیات است که باعث تشدید بیماری در دهان خواهد شد برای همین از استعمال دخانیات یکی از عوامل مهم افزایش عفونت ل -4
 .خودداری کنید



 .از دیگر عالئم عفونت لثه درد در ناحیه لثه است  -5

رتی که عالئم  در صورتی که به عفونت لثه خود رسیدگی نکنید ، ممکن است عفونت در تمامی قسمت های دهان شما پخش شود. پس در صو

 .کنید ذکر شده را دارید حتما به دندانپزشک متخصص مراجعه

 متخصص لثه در تهران

به  حال که با نشانه های عفونت لثه آشنا شدید وقت آن است که ببینید برای درمان، باید چه کارهایی انجام دهید تا عفونت های لثه کاسته و 
 .مرور کاهش پیدا کنند

به مختصص لثه مراجعه کنید. مختصص در ابتدا باید التهاب های موجود در دهان را تشخیص دهد. این کار توسط معاینه   شما در اولین قدم باید
و عکس برداری های الزم انجام می شود. سپس متخصص در مورد اینکه چگونه این بیماری را به صورت کامل از بین ببرد ، تصمیم می گیرد. 

با داروهای موجود التهاب لثه کاهش پیدا نمی کند به سراغ جراحی لثه می رود. از این رو مصرف آنتی    دکتر در صورتی که تشخیص بدهد
 .بیوتیک ها را کاهش می دهد تا در حین عمل اتفاقی برای بیمار رخ ندهد

ده است. برای همین در قدم  ش  مشکل دچار لثه بافت   متخصص لثه در تهران با تصاویر دندان و تحلیل آن ممکن است به این نتیجه برسد که

 .شود  می ها عفونت مقابل در لثه  اول شروع به ترمیم بافت لثه دهان می کند. دندانپزشک متخخص با این اقدام باعث افزایش مقاومت

 

متخصص مراجعه  هاشمی ستاره دکتر دندانپزشکی  کلینیک به   در مقابل نیز افرادی هستند که بصورت مرتب برای کنترل سالمتی دهان خود

رو دکتر متخصص باید مرتب آلودگی های ایجاد شده را برطرف می   این از. بیاید  وجود به  دهان برای هایی آلودگی که است  ممکن می کنند. 
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شک  کند تا باعث التهاب برای دهان نشود. توجه داشته باشید که بعد از برطرف شدن عفونت های به وجود آمده باید یک دوره درمانی نیز نزد پز
مراقبت های درمانی، لثه را بررسی می شود تا متخصص لثه از   خود طی نمائید تا اگر مشکلی پیش آمد، بتواند سریع آن مشکل را رفع کند. در

 .عفونت های بعدی جلوگیری نماید

  

دکتر متخصص برای شما بعد از درمان لثه، محدودیت هایی در غذا و سایر چیزهایی که ممکن است به دندان و لثه شما آسیب وارد کند، توصیه  
ی شود تا فشاری به لثه شما نیاید وبجای آن دهانشویه مناسب برای شما تجویز می کند.  می کند. این محدودیت ها شامل عدم مسواک زدن م

 .در تغذیه نیز از شما می خواهد که از خوردن غذاهایی که باعث فشار به لثه می شود خودداری کنید تا دوره درمانی خوبی داشته باشید

ی که انجام می دهند. این کار موجب از بین رفتن میکروب های موجود در یکی از کارهای مثبت متخصص لثه این است که با جرم گیری های
 .دهان می شود تا باعث ایجاد عفونت جدید نشوند

 اما سوالی که پیش میاید این است که بهترین زمان برای مراجعه به متخصص چه زمانی است ؟ 

های  در جواب باید گفت که بهتر است مرتب با پزشک در ارتباط باشید اما در صورتی که امکان این کار را ندارید بهتر است هر زمانی که نشانه 
باعث می شود که سریع تر عفونت های موجود تشخیص داده و از التهاب کل دهان جلوگیری   التهابات لثه را دیدید مراجعه کنید. مراجعه شما

 . شود

  

 بهترین متخصص لثه در تهران 

یک همیشه افراد به دنبال پیدا کردن بهترین متخصص لثه در تهران هستند. برای همین در این مقاله از سایت خانه دنتان ، بهترین ویژگی های 
 .دکتر متخصص را شرح می دهیم تا در صورت نیاز خود بتوانید بهترین پزشک را برای درمان خود انتخاب کنید

  

 بروز بودن 

تشخیص اینکه دکتر متخصص خوبی است یا خیر بروز بودن وی می باشد. دکتری که دانش بروز داشته باشد همیشه   مهم ترین نشانه برای
او به روز باشد تالش می کند مشکالت ناشی از عفونت را بدون جراحی   جدیدترین تکنیک های درمانی را پیاده می کند. متخصصی که دانش

 .شته باشددرمان کند تا بیمار کمتر استرس جراحی دا

 تجهیزات 



یکی دیگر از شاخص های متخصص خوب این است که باید از جدیدترین دستگاه ساخته شده در مطب خود استفاده کند. چرا که این دستگاه  
ته  های جدید احتمال خطا را بشدت کاهش می دهند. یکی دیگر از ویژگی های تجهیزات مدرن ایت است که سرعت کار را نیز باال می برد. الب

 .برد  می باال را سرعت اشتباه  سرعت این دستگاه ها وتجهییزات به گونه ای است که بدون 

 صبر

  متخصص باید دارای صبر زیادی باشد. چون در عفونت های لثه سرعت کار زیاد اهمیت ندارد بلکه باید با صبر این عفونت ها را از بین ببرد.
 .متخصص لثه می داند که برطرف کردن التهاب های به وجود آمده با یک بار درمان حل نخواهد شد

 پاسخگویی دقیق 

د و وقتی میپرسد خواهان پاسخ های دقیق می باشد تا ابهامی برای آن نماند. دکتر با پاسخگویی دقیق خود  بیمار همیشه سواالتی در ذهن دار
 .باعث می شود بیمار از بیماری یا عفونت خود هراسی نداشته باشد و این کار را برای درمان راحت تر می کند

 درمان بدون آسیب زدن 

حرفه ای، این است که بافت های آسیب دیده لثه را ترمیم کند بدون آن که به بافت دیگر   یکی از مهم ترین ویژگی های یک دکتر متخصص و
آسیب وارد کند. چون در صورتی که این اتفاق رخ بدهد بیمار اعتماد خود را نسبت به دکتر از دست خواهد داد. برای همین متخصصان سعی می 

 .اقی برای بیمار نیفتدکنند دقت خود را به باالترین حد ممکن برسانند تا اتف

 اخالق حرفه ای 

ینکه  اینکه دکتر دارای اخالق حرفه ای باشد از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اخالق حرفه ای شامل راز داری، رعایت اخالق در حین کار و ا
 .بین بیماران فرقی نگذارد و عادالنه برخورد کند می شود

 رضایت از عملکرد 

شما برای اینکه از عملکرد متخصص لثه مطمئن شوید می توانید از نظرات بیماران وی استفاده کنید و این مورد را تشخیص می دهد. بیماران  
  ی کنندوقتی کارشان به اتمام برسد نظر خود را هم به دکتر و هم به سایر بیماران می گویند. بیماران معموال رضایت خود را به گونه ای اعالم م

 .تا همه از رضایت آن ها آگاه شوند

 مهارت 

د  از مهم ترین ویژگی هایی که میتوان به آن اشاره کرد این می باشد که مهارت متخصص در چه میزان است. مهارت دکتر اگر باال باشد می توان

 .یری کندسریعا عفونت های موجود در دهان را تشخیص بدهد و درمان را شروع کند تا از عفونت های بعدی جلوگ



 

 وظایف دکتر متخصص لثه در تهران 

متخصص حرفه ای برای اینکه بیمار زیاد دچار سردرگمی نشود سعی می کند بهترین راه درمانی را انتخاب کند تا عفونت به وجود آمده را  
ت ها تشدید شده و لثه را بیشتر از  سریعتر از بین ببرد. در صورتی که نتواند عفونت ها و روش درمانی مناسب را به خوبی تشخیص ندهد ، عفون

ن  قبل درگیر می کند. دکتر متخصص لثه در تهران با اطالعاتی که از مریض دارد و با درنظر گرفتن بیماری های زمینه ای او بهترین روش درما
 . را انتخاب می کند

دکتر متخصص لثه روند بهبودی مریض خود را پیگیری می کند چرا که برای او اهمیت دارد که بیماری فرد تشدید نشود. برای همین سعی می  

 .روز بررسی می کند تا در صورتی که اتفاقی رخ داد مشکل را حل کند ۱۴کند روند بهبودی بیمار را در 

روز بعد از عمل جراحی نحوه اتصال لثه را نیز بررسی می کند تا اگر    14دهد این است که تا  یکی از کارهایی که دکتر متخصص لثه انجام می
 .اتصال موفق نبود دوباره معاینه نموده تا راه بهتری برای درمان پیدا کند

 .در صورت امکان دکتر باید رصد روزانه نیز داشته باشد تا از احواالت و شرایط ، آگاهی الزم را داشته باشد

هی ر صورت آسیب بافت لثه ، دکتر با تحلیل شرایط و وضعیت بیمار آنچه را که نیاز هست به بیمار اطالع می دهد و از عواقب آن به بیمار آگاد
 .می دهد. با این کار اعتماد دو طرفه بین دکتر و بیمار شکل می گیرد که بسیار به روند درمان کمک می کند

 .شوید مطمئن خود دهان  هر چند وقت، برای معاینه دندان و لثه به دکتر مراجعه کنید تا از سالمت در صورت پیشگیری شما فقط کافیه 



 هزینه جراحی متخصص لثه

 .هزینه های جراحی به شاخص های مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم

 مهارت 

رد ، مهارت پزشک است. مهاردت دکتر متخصص می تواند روند درمان را  یکی از اصلی ترین شاخص هایی که در هزینه جراحی تاثیر بسزایی دا
 .کوتاه تر کند

 تجهیزات 

تجهیزاتی که دکتر متخصص در طول عمل استفاده می کند ، یکی دیگر از شاخص های مواثر در هزینه های جراهی است. تجهیزات مناسب  
 .می تواند درصد خطا در درمان را به مقدار چشمگیری کاهش دهد

 چکاپ منظم 

متخصص بعد از پایان روند بهبودی برای اینکه مجددا دچار عفونت نشوید ، برای شما توصیه هایی برای پیشگیری از عفونت مجدد می کند.  
 .چکاپ منظم یکی از مراقبت هایی است که الزم است حداقل یک تا دو بار در سال انجام شود

متخصص لثه انجام می دهد را به شما معرفی کنیم تا در صورتی که مشکلی داشتید اقدام مناسب  در این مقاله سعی شد مهم ترین اقداماتی که 
 .انجام دهید

 


