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چکیده  این مطلب: روکش دندان چگونه انجام می شــود؟ کاندیداهای مناســب برای روکش دندان . 

مراقبت های پس از انجام روکش دندان. انواع روکش دندان.  روکش فلزی دندان. روکش ســرامیکی 

دندان. ماندگاری روکش دندان چقدراســت؟ چرا از روکش دندان اســتفاده کنیم؟ آیا دندانی که عصب 

کشــی می شــود حتما باید روکش شــود؟   شکستگی سطح روکش دندان چگونه رفع می شود ؟ آیا 

روکش دندان پس از گذر زمان تیره می شــود؟  چرا لثه ی کنار دندان روکش شــده ســیاه می شود؟ قیمت 

روکش های دندانی چگونه اســت ؟ روکش دندان را هر چند وقت یکبار باید چک کرد؟ چرا باید دندان 

های شیری را روکش کرد ؟
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روکش دندان:

روکش دندان  یک نوع پوشــش دندانی اســت که به شــکل تاج دندان  بر روی دندان آسیب دیده قرار می 

گیرد . اینکار زیبایی و اســتحکام دندان اصلی را به فرد باز می گرداند . روکش دندان برای دندان های 

شکســته و یا ضعیف شــده یا خرابی های گســترده ای دارند استفاده می شود که علت این ضعیف شدن 

اغلب پوســیدگی اســت . از دالیل دیگر اســتفاده از روکش دندان می توان به نگهداری بریج های دندانی 

؛ پوشــاندن ایمپلنت های دندانی پس از درمان ریشــه و درمان های زیبایی برای اصالح شــکل و رنگ 

دندان اشــاره کرد .روکش های دندانی از مواد مختلفی مانند :  پرســلن ، رزین ، ســرامیک و فوالد ضد 

زنگ ساخته می شوند .

روکش دندان چگونه انجام می شود؟ 

انجام روکش دندان طی دو جلســه انجام می پذیرد پس شــما جهت انجام این کار باید دو جلســه به 

دندانپزشــک مراجعه کرده تا بتوانید کار روکش کردن دندان را به اتمام برســانید .
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جلسه ی اول 

مرحله ی یک : طی این مرحله ابتدا دندانپزشــک بی حســی را در ناحیه ی مورد نظر اعمال میکند که بر 

اثر این بی حســی دندان و نواحی لثه ی اطراف دندان بی حس خواهد شــد .

مرحله ی دو : در این مرحله از انجام روکش دندان باید فضای دندان جهت اضافه شــدن روکش دندان 

آماده شــود پس نیاز اســت که دندان مورد نظر تراش داده شــود تا فضای کافی ایجاد گردد که طی این 

مرحله میزانی از تاج تراشــیده و اگر پوســیدگی دیگری نیز باشــد باید بطور کامل تراشیده شود و گاهی نیز 

بنا به تشــخیص دندانپزشــک نواحی گسترده تری تحت تراش قرار می گیرد .

 مرحله ی تراش دندان مرحله ای بســیار مهم در روکش  دندان اســت مرحله ای که نیاز به دقت و 

ظرافت باالیی دارد چرا که عالوه بر تراش های مورد نیاز، دندان شــکل خاصی نیز باید به خود بگیرد تا 

آماده ی پذیرش روکش دندان شــود گاهی نیز به دلیل خرابی بیش از حد دندان ، تراش زیادی انجام 

می شــود که دندان را از حد نرمال کوتاهتر می کند در این شــرایط دندانپزشــک  برای اینکه انجام روکش 

دندان صحیح تر انجام شــود ابتدا با مواد پرکننده کمی دندان را پر میکند تا به ارتفاع نرمال برســد .

مرحله ی ســه : در این مرحله قالب گیری انجام می شــود . قالب گیری نیز نمونه هایی دارد اعم از 

روش ســنتی و نوعی قالب گیری که از تکنیک جدید  بهره برده می شــود .

قالب گیری دندان با روش ســنتی : در این شــیوه دندانپزشــک از خمیر مخصوصی که مناسب این کار 

اســت بهره می برد و قالبی از دندان تهیه می کند . قبل از انجام قالب گیری ابتدا دندان باید تمیز و 

خشــک باشــد و ســپس خمیر مخصوص را بر روی دندان قرار  داده و قالب گیری انجام می شود پس از 

انجام این اعمال ، قالب باید به البراتوار دندانســازی برای ســاخت روکش دندان ارســال شود . معموال 

قالب ها به طور دقیق ســاخته می شــوند اما اگر نیاز به تنظیم مجدد باشــد دندانپزشک این را تشخیص 

داده و مجددا درخواســت تنظیم میدهد تا روکشــی کامال دقیق بر روی دندان ها قرار گیرد .
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 تهیه ی قالب به روش پیشــرفته : این شــیوه که از آن تحت عنوان اپتیکال یاد می شــود کامال متفاوت 

از شــیوه ی ســنتی اســت که طی آن دندانپزشک برای تهیه ی قالب از دوربین داخل دهانی استفاده می 

کند و تصویر دقیق دیجیتالی از شــرایط دندان ارائه می کند که همین فرمت به البراتوار ارســال شــده و از 

روی آن قالب ســاخته می شود .
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مدت زمان انتظار برای ساخته شدن روکش دندان : 

این تایم به البراتوار بســتگی دارد اما به طور معمول حدود دو هفته به زمان نیاز اســت در طی این 

مدت برای فرد نگرانی هایی وجود خواهد داشــت که با وجود دندان تراش خورده چگونه باید این تایم 

را بگذراند بهتر اســت بگوییم جای نگرانی وجود ندارد چرا که شــما این مدت را از روکش دندان موقت 

اســتفاده خواهید کرد . روکش دندان در این مدت مزایای گوناگونی برای شــما خواهد داشــت . عالوه بر 

حفظ زیبایی دندان ، حفاظت از دندان را نیز در پی دارد . روکش دندان موقت با اســتفاده از چســب 

مخصوص توســط دندانپزشــک برای شما نصب می شود . برای تعیین رنگ روکش دندان نیز نگران 

نباشــید دندانپزشــک با دقت رنگ مناسب و سازگار با پوست شما را قرار خواهد داد .
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جلسه ی دوم :

مرحله ی یک : در جلســه ی دوم قرار اســت نصب روکش دندان انجام شــود پس می توان گفت جلسه 

ای اســت که انتظار شــما پایان یافته . در ابتدا دندانپزشــک روکش دندان موقت را از دندان ها جدا 

می کند تا دندان آماده ی پذیرش روکش ســاخته شــده ، شــود . سپس برای شروع کار ، دندانپزشک 

بی حســی را در نقطه مورد نظر  اعمال می  کند ســپس اقدام به برداشــت روکش موقت کرده و دندان را 

پاکسازی می کند .   

مرحله ی دو : پس از اتمام مرحله ی قبل باید روکش نهایی نصب شــود ابتدا باید دندانپزشــک اطمینان 

حاصل کند که روکش دندان آماده شــده از جهت ســایز و رنگ کامال مناســب است پس در ابتدا نصب آن 

را به صورت موقت و تنها برای ارزیابی آن انجام می دهد گاهی این پروســه چندین بار تکرار می شــود 

تا کار به طور دقیق انجام شــود پس از آن که روکش دندان از تمام جهات بررســی شــد نصب نهایی انجام 

می شــود که طی آن روکش دندان با چســب مخصوص چســبانده می شود و در مرحله ی آخر کار تمیز 

کردن انجام می شــود و چســب خارج شــده از زیر روکش ، پاکسازی می شوند . با اتمام این مراحل شما 

می توانید شــاهد دندان هایی تمیز، مرتب ، یکدســت  و زیبا باشید .
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مراقبت های پس از انجام روکش دندان :

پس از انجام این کار شــما باید در چند روز اول پس از نصب ، به تغذیه ی خود و مواد غذایی که 

اســتفاده می کنید دقت کنید چرا که از مواد غذایی ســفت و چســبناک نباید استفاده شود . شکستن مواد 

غذایی ســفت احتمال آســیب به روکش دندان را باال می برد .

ســعی کنید در چند روز اول پس از نصب روکش دندان از غذاهای نرم اســتفاده کنید تا از ســالمت روکش 

دندان مطمئن شــوید در این دوره اگر مشــکلی احســاس کرد باید سریعا به دندانپزشک خود اطالع دهید 

کاندیداهای مناسب برای روکش دندان :

افرادی که دارای دندان های ترک خورده هســتند .

کســانیکه دندان شکسته و ضعیف دارند .

افرادیکه عصب کشــی دندان انجام داده اند روکش دندان می تواند به عنوان محافظ دندان اســتفاده 

شود .

کســانیکه بدرنگی های شدید دندانی دارند .

افرادیکه می خواهند نقص های دندانی خود را پوشــش دهند .

کســانیکه دندان های آنان دچار پوسیدگی گسترده شده است .

مزایای استفاده از روکش دندان :

حفاظت از دندان های شکســته و ضعیف شده 

اصالح بد رنگی های دندان

بدســت آمدن دندان هایی یک دست و مرتب

پیشــگیری از گسترش یافتن ترک در دندان

حفاظت از دندان هایی که پر شــده اند 
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بدست آوردن لبخند زیبا

تصحیــح طول و پهنای دندان ها

رفع فواصل بین دندان ها

حفاظت از ســاختار دندان در برابر شکستگی

عوارض استفاده از روکش دندان :

این عوارض در صورتیکه روکش دندان صحیح انجام شــده باشــد موقتی خواهند بود .

حساســیت های دمایی : بطور موقت امکان دارد دندان ها نســبت به ســردی و یا گرمی غذاها حساس 

شوند .

ممکن اســت هنگام جویدن به شــما احساس ناخوشایندی دست دهد .

لثه ها در برابر فشــار حساس شوند .

به طور کلی می توان گفت اســتفاده از روکش دندان شــیوه ای مطمئن اســت و عارضه ها در آن بسیار 

محدود می باشد .

 

انواع روکش ها 

روکش فلزی :

جنس این روکش ها از اسمشــان مشــخص اســت . روکش های فلزی تماما از فلز هستند و رنگ آن ها 

بســته به آلیاژ موجود در آن ها متفاوت اســت . روکش های فلزی در قیمت های متفاوتی وجود دارند ، 

روکش هایی که در آن ها از آلیاژ های گران قیمت مانند طال ، تیتانیوم و ... اســتفاده شــده اســت دارای 

قیمت های باالتری می باشــند و افراد با توجه به عالقه ، شــرایط و وضعیت مالی خود می توانند از این 

نــوع روکش دندان ها بهره ببرند .
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 در نوع دیگر از روکش  فلزی به میزان کمتری از آلیاژ قیمتی اســتفاده شــده و تمام روکش آلیاژ قیمتی 

نمی باشــد پس این نوع روکش دندان از نظر هزینه مقرون به صرفه تر می باشــد .

گونه ای دیگر از روکش فلزی نیز وجود دارد که هزینه پایین تری نســبت به دو نمونه ی دیگر دارد چرا 

که در آن آلیاژ متفاوتی وجود دارد که دارای هزینه پایینتری اســت مانند : نیکل ! 

مزایای روکش فلزی دندان:

دوام و ماندگاری بیشتر

اســتفاده از روکش های فلزی نیاز کمتری به تراشیدن دندان دارد

روکش های فلزی باعث ســاییدگی نمی شوند  .
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معایب استفاده از روکش های فلزی : 

اســتفاده از روکش های فلزی برای دندان های جلو از لحاظ زیبایی مناســب نیســت و برای استفاده از 

روکش های فلزی تایید دندانپزشــک نیاز اســت چرا که برای هر دندانی قابل استفاده نیست .

روکش سرامیکی :

روکش های ســرامیکی یا پرســلن ها موارد اســتفاده زیادی دارند که دارای انواع مختلفی نیز می باشند که 

شــامل انواع قدیمی و جدید می شــود . روکش های  قدیمی ضخامت بیشــتری داشته در نتیجه زیبایی  

کمتر و ضعف بیشــتری را دارا هســتند اما روکش های  ســرامیکی جدید دارای ظرافت بیشتر و دوام و 

اســتحکام باالتر نیز می باشــند . از نمونه روکش های پرســلن می توان به جاکت کراون ؛ پرسلن مدرن و 

زیرکونیم ، اشاره کرد .

 روکش های سرامیک و فلز :

این نوع از روکش ها نیز از اسمشــان قابل تشــخیص هســتند . روکش هایی که ترکیبی از سرامیک و فلز 

هســتند اســتحکام مناســبی دارند چرا که پایه ی اصلی آن ها از فلز و الیه ی سطحی آن ها از سرامیک 

است .

سواالت متداول روکش های دندانی :

چرا از روکش دندان استفاده کنیم ؟

قطعا داشــتن دندان هایی زیبا و مرتب و لبخندی زیبا یکی ارکان زیباییســت و همه ی افراد تمایل 

دارند که زیبایی چهره ی خود را کامل ببینند . متاســفانه در زمان های گذشــته به علت عدم امکانات 

دندانپزشــکی اگر دندان های فردی دچار مشــکل می شــد برای همیشه زیبایی لبخند خود را از دست می 

داد اما امروزه با وجود دندانپزشــکان متخصص و پیشــرفت علم و تجهیزات دندانپزشــکی به راحتی می 
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توان به لبخندی زیبا دســت یافت روکش کردن دندان راهی اســت که بتوان به وســیله ی آن از شر دندان 

های پوســیده و شکسته رها شد .

 

 تایم انجام روکش دندان در جلسات دندانپزشکی چه مدت است ؟

همانطور که گفته شــد برای انجام روکش دندان به دو جلســه حضور در دندانپزشــکی نیاز است که طی 

هر جلســه اعمال متفاوتی انجام می پذیرد و در هر جلســه نیاز به یک تا دو ســاعت زمان است .
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از کجا بدانیم روکش دندان برای ما مناسب است و چگونه نوع روکش را تشخیص دهیم ؟

شــما برای هر کاری باید به متخصص آن حیطه مراجعه کنید و متخصص این زمینه نیز دندانپزشــک 

اســت که ســواد کافی را در این زمینه دارا می باشــد و شما می توانید در یک جلسه ی مشاوره سواالت 

خود را از دندانپزشــک پرســیده و پس از معاینه وی تعیین می کند که روکش دندان برای شــما مناسب 

بوده و یا خیر و اگر مناســب اســت چه نوعی از آن می تواند جوابگو باشد .

آیا قرار گرفتن روکش بر روی دندان ها دردناک است ؟

خیر ؛ این کار تحت بی حســی انجام می شــود پس شــما احساس درد نخواهید داشت و می توانید با 

آرامش کافی اعمال 

دندانپزشکی را انجام دهید .

آیا پس از روکش کردن دندان ها تضادی در چهره ایجاد خواهد شد ؟

خیر ؛ روکش ها به طرز دقیق و ظریفی ســاخته می شــوند که مناســب فرد باشــد و همچنین رنگ آن ها به 

گونه ای تعیین می شــود که مناســب فرد بوده و تضادی ایجاد نکند .

آیا دندان های روکش شده نیز به مسواک زدن و مراقبت احتیاج دارند ؟

این گمان که دندان ها روکش شــده اند و دیگر طبیعی نیســتند پس نیازی به رســیدگی ندارند کامال 

اشــتباه اســت دندان ها پس از روکش نیز به مراقبت های کامل دندانپزشــکی مانند : مسواک زدن ، 

اســتفاده از خمیر مناســب ، نخ دندان و ... نیاز دارند و شــما باید بدانید دندان های روکش شده می 

توانند از پایه و از ناحیه ای که لبه ی روکش به دندان شــما متصل اســت پوســیده شوند پس مراقب 

باشــید که پس از روکش رســیدگی های دندانی خود را به طرز صحیح انجام دهید . 
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روکش های دندانی چقدر طول عمر دارند ؟

پاســخ به این ســوال به موارد بســیاری وابسته از جمله نوع و جنس روکش شما و مراقبت های فردی از 

دهان و دندان . به طور قطع اگر شــما از دندان هایتان مراقبت های کافی به عمل آورده و مراقب باشــید 

که به روکش ها آســیب نرســد بدون شــک می توانید سال ها از روکش های دندانی خود بهره ببرید و 

بالعکس . پس از روکش کردن ، دندانپزشــک می تواند زمان ماندگاری روکش هایتان را به شــما بگوید .

آیا دندانی که عصب کشی می شود حتما باید روکش شود ؟

این موضوع با معاینه مشــخص می شــود دندانپزشــک با معاینه ی دندان ها و میزان نازک بودن دیواره 

ی دندان می تواند تشــخیص دهد که آیا روکش الزامی اســت و یا خیر .
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آیا پس از انجام روکش دندان امکان جدا شدن آن وجود خواهد داشت ؟

بله بنا به عللی این اتفاق ممکن اســت بیفتد مانند : اســتفاده از چســب نامرغوب برای چسباندن روکش 

– کوتاه بودن دندان و عدم رفع این مشــکل – عدم داشــتن ســایز صحیح روکش دندان که این موضوع 

به عدم تبحر دندانپزشــک و یا البراتوار مرتبط اســت که برای رفع این مشــکل مجددا باید روکش مناسب 

دندان ها ســاخته شده و از مواد مرغوب استفاده کرد .

 چرا گاهی بین روکش دندان و دندان اصلی ماده غذایی گیر می کند ؟

باید گفت این موضوع به این علت اســت که شــما به دندانپزشــک با تجربه و ماهری مراجعه نکرده اید 

و این موضوع بر میگردد به عدم دقت کافی دندانپزشــک و البراتوار که برای حل این معضل روکش باید 

تعویض گردد .

  شکستگی سطح روکش دندان چگونه رفع می شود ؟

این موضوع اتفاق نگران کننده ای نیســت و با تعویض روکش دندان حل می شــود .

 آیا روکشی که تصمیم به تعویض آن داریم را به راحتی می توان خارج ساخت ؟

باید گفت این عمل چندان ســاده نخواهد بود و با تکنیک های دندانپزشــکی قابل انجام اســت که به 

قدری صبوری در هنگام انجام آن ، نیاز اســت .

آیا روکش ها پس از گذر زمان تیره می شوند ؟

خیــر ؛ روکش ها تغییر رنگ نخواهند داد .
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چرا لثه ی کنار دندان روکش شده سیاه می شود ؟ راه چاره چیست ؟

این اتفاق برای کســانیکه روکش های فلزی دارند می افتد که می توانند آن را خارج کرده و بجای 

روکش فلزی از روکش دندان ســرامیکی استفاده کنند .

 قیمت روکش های دندانی چگونه است ؟ آیا بیمه آن را متقبل می شود ؟

روکش های دندانی بنا به جنسشــان قیمت های متفاوتی دارند . روکش کردن دندان ها عملی 

زیباییســت که بیمه ها آن را تحت پوشــش قرار نمی دهند .

 اگر روکش دندان جدا شد می توان از چسب هایی که در داروخانه ها وجود دارد استفاده کنیم و 
آن را بچسبانیم ؟

چســباندن روکش دندان و قرار دادن آن ها بر روی دندان نیاز به وجود دندانپزشــک دارد و کســی که 

دندانپزشــک نباشــد و بدون علم اقدام به اینکار کند ممکن اســت مشکالتی را برای دندان های خود به 

ارمغان بیاورد و دیگر اینکه چســب های موجود در داروخانه ها به هیچ وجه مناســب اینکار نمی باشــند .

چرا پس از انجام روکش دندان در ادای برخی کلمات دچار مشکل می شویم آیا این مشکل قابل 
حل است ؟

این موضوع ممکن اســت در مدتی که تغییر در دندان ها برای فرد عادی نشــده اســت اتفاق بیفتد اما به 

مرور زمان رفع خواهد شــد چرا که فرد به وضعیت جدید دندان های خود عادت میکند .

تا زمان مراجعه به دندانپزشکی چگونه روکش را نگهداری کنیم ؟

باید آن را در ظرفی تمیز در شــرایط اســتریل نگه دارید .
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بهترین روکش دندان کدام نمونه است ؟

این موضوع به تشــخیص پزشــک شــما بستگی دارد اما با توجه به مزایای انواع روکش ها ؛ روکش 

زیرکونیا به علت داشــتن اســتحکام باال ؛ درخشندگی ؛ دوام و زیبایی معرفی می شود .

استفاده از ایمپلنت بهتر است یا روکش های دندانی ؟

به طور حتم دندان های خود شــما از یک دندان مصنوعی بهتر خواهد بود و ترجیحا بهتر اســت تا 

آنجا که امکان دارد دندان های خود را حفظ کرده و در صورت امکان از روکش دندان اســتفاده کنید و 

اســتفاده از ایمپلنت را ، راه آخر خود قرار دهید .  

هر چند مدت یک بار نیاز مراجعه به دندانپزشکی و چک کردن روکش دندان می باشد ؟

شــما باید هر ۶ ماه یک بار و یا حداقل هر ســال برای ویزیت به دندانپزشــکی مراجعه کنید .

برای پیشگیری از بروز بیماری لثه پس از انجام روکش دندان باید چه نکاتی را رعایت کنیم ؟

اولین نکته در هنگام نصب روکش هاســت و در واقع دندانپزشــک باید آن را رعایت کند و آن هم 

اینســت که روکش ها در هنگام نصب از اندازه ی موقعیت لثه تجاوز نکنند .

پس از انجام روکش دندان اســتفاده از برخی وســایل کمک می کند که به مشــکالت لثه دچار نشویم 

ابزاری مانند : مســواک بین دندانی ؛ نخ دندان زیر و رو به طور مرتب !

 

وقتی حس می کنیم که روکش دندان بلند است چه اقدامی را باید انجام دهیم ؟

برخی بنا به افکار اشــتباه تالش میکنند با فشــار آوردن به روکش دندان این مشــکل را حل کنند اما اینکار 

نه تنها مشــکلی را حل نمیکند بلکه باعث شکســتن روکش دندان نیز می شــود اگر شما متوجه شدید 

روکش ها بلندتر از حد نرمال هســتند باید به دندانپزشــک مراجعه کرده تا شــکل روکش ها را اصالح کنند 
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اگر روکش لق شود چه اتفاقی می افتد ؟

اگر حس کردید روکش دندان لق اســت و به دندانپزشــک مراجعه نکنید باعث می شــوید که در طی این 

زمان دندان زیر روکش به طور کامل پوســیده شود . 

آیا می توان روکش دندان را در دوران بارداری انجام داد ؟

توصیه می شــود هر گونه کار دندانپزشــکی به پس از اتمام دوران بارداری موکول شــود اما اگر دندانپزشک 

تشــخیص دهد که زمان در اینکار ضرورت دارد و نمی توان آن را به بعد موکول کرد می توانید با رعایت 

و احتیــاط جوانب اینکار را انجام دهید .

آیا جایگزینی برای روکش دندان وجود دارد ؟

خیر ؛ شــیوه ی خاصی بجای روکش دندان وجود ندارد و پیشــنهاد می شــود که در صورت نیاز حتما از 

روکش دندان استفاده کنید .

چرا پس از انجام روکش دندان احساس بوی بد دهان را داریم؟

بوی می توانند دالیل متعددی داشــته باشــد اما به طور کل بوی بد به علت فعالیت باکتری ها می باشــد 

و اگر پس از انجام روکش دندان زیر دچار پوســیدگی شــود که به آن رســیدگی نکنید می تواند بوی بد 

ایجاد کند . 

علت ایجاد التهاب لثه پس از روکش دندان چیست ؟

عدم رعایت بهداشــت صحیح دهان و دندان می تواند باعث التهاب لثه شــود اما اگر شــما در بهداشت 

دهانی کوتاهی نمی کنید و باز هم شــاهد تغییر رنگ و خون آمدن لثه ی خود هســتید باید به متخصص 

مراجعه کنید تا بررســی شود .
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معایب روکش دندان طال چیست ؟

روکش دندان طال دارای هزینه ی باال – به رنگ طالیی بودن و تضاد با ســالیق و زیبایی 

اگر   پس از روکش دندان ، دندان زیر دچار پوسیدگی شود باید چه کاری انجام شود ؟

تشــخیص پوســیدگی با استفاده از عکس های رادیولوژی انجام می  شود سپس دندانپزشک روکش را 

جدا کرده و ناحیه ای که دچار پوســیدگی شــده اســت را تراش می دهد و در صورتیکه نیاز به عصب 

کشــی باشــد ابتدا عصب کشــی انجام شده سپس روکش دندان قرار داده می شود و در صورتیکه 

پوســیدی به ریشــه ی دندان یا پالپ  نرســیده باشد نیازی   به عصب کشی نبوده و بدون نیاز به عصب 

کشــی روکش بر روی دندان قرار می  گیرد .

روکش دندان موقت چیست ؟

اینگونه روکش ها را نمی توان به طور دائم اســتفاده کرد و صرفا مناســب میهمانی ها و جشــن ها 

هســتند . اینگونه روکش ها برای افرادی مناســب اســت که نمی توانند هزینه ی روکش دائم را پرداخت 

کنند و یا نمیخواهند از دندان آن ها تراشــیده شــود و گاهی نیز فردی بســیار فوری نیاز به روکش دندان 

دارد که می تواند از این روکش های موقت اســتفاده نماید . 

 

روکش دندان شیری چیست ؟

در زمانی که دندان های شــیری ســطح خرابی وســیعی داشته و پر می شوند در شرایطی نیاز به روکش 

کردن آن ها می باشــد این روکش ها تا زمانی که دندان های شــیری بیفتند از آن ها مراقبت می کند .
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چرا باید دندان های شیری را روکش کرد ؟

 روکش کردن دندان های شــیری صرفا جنبه ی زیبایی ندارد و می توان گفت کاری درمانی اســت چرا که 

خرابی و مشــکالت دندانی برا کودکان عارضه های بســیاری را در پی دارد از جمله : اختالل در جویدن که 

برای کودک آزاردهنده می باشــد . همچنین اگر دندان شــیری زودتر موعد خود از دســت برود باعث می 

شــود که فضا برای دندان هایی که می رویند محدود شــده و باعث کج شــدن دندان های دائمی شود در 

واقع افتادن زودتر از موعد دندان شــیری باعث می شــود فضای جای دندان به مرور کمتر شــده و جای 

رویش دندان جدید تنگ باشــد این اتفاق خود منجر به مشــکالتی می شــود که در بزرگسالی خود را نشان 

خواهند داد مانند نیاز به ارتودنســی در ســن باالتر . در صورتیکه اگر روکش دندان به موقع انجام شــود 

فضای مناســب رویش دندان ها حفظ خواهد شــد . پس والدین باید بدانند درمان های دندانپزشــکی در 

کودکی ضرورت دارد . 

آیا در سال جدید هزینه ی روکش دندان افزایش یافته است ؟

بله با توجه به افزایش دیگر هزینه های دندانپزشــکی هزینه ی روکش دندان نیز افزایش داشــته اســت 

شما می توانید قبل از 

انجام کار با مراجعه و یا تماس با مطب دندانپزشــکی از میزان هزینه ها مطلع شــوید .

آیا می توان روکش دندان را بصورت اقساطی انجام داد ؟

این موضوع به مرکزی که به آن برای روکش دندان مراجعه می کنید بســتگی دارد برخی مراکز این  کار را 

به صورت اقســاطی نیز انجام می دهند .

تاج دندان که با روکش دندان پوشیده می شود کدام ناحیه از دندان است ؟

تاج دندان به زبان ســاده همان قســمت قابل رویت دندان است . 
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آیا دندان هایی که به طور مادرزاد دچار مشکل هستند نیز با شیوه ی درمانی روکش دندان می 
توان آنها را درمان نمود ؟

بله تمام دندان های که دچار مشــکالتی  هســتند که در متن گفته شــد می توان برای درمان آن ها از 

روکش دندان کمک گرفت .

برای روکش دندان کودکان بیشتر از چه نوع روکشی استفاده می شود ؟

برای روکش دندان کودکان که هنوز دارای دندان شــیری هســتند بیشــتر از روکش استیل استفاده می شود 

این جنس از نوع ارزان روکش دندان اســت .

 اگر بین قالب گیری و انجام روکش دندان فاصله ی زیادی بیفتد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

در اینصورت هزینه ی شــما دو برابر خواهد شــد چرا که قالب قبل دیگر برای شــما مناسب نخواهد بود و 

نیاز تا قالب دیگری برای شــما ســاخته شــود پس هم پروسه ی قبل مجددا تکرار خواهد شد و هم شما 

باید هزینه ی بیشــتری را برای قالب گیری روکش دندان بپردازید .

آیا انجام روکش دندان می تواند برای فرد خطر آفرین باشد ؟

خیر روکش دندان هیچ گونه عارضه ی خاصی که به بدن آســیب بزند ندارد و این کار تحت بی حســی 

انجام می شــود که حتی شــما احســاس درد نیز در حین انجام روکش دندان نداشته باشید .

آیا می توان از روکش دندان به عنوان پروتز نیز نام برد ؟

بله روکش دندان نوعی پروتز ثابت دندان اســت .



بهترین روکش دندان کدام است؟
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 روکش دندان پی اف ام چیست ؟

این واژه اختصار اســت و منظور همان روکش دندان تلفیقی از فلز و ســرامیک است . 

 

  

 


