දත් සවිකිරීම

TANNIMPLANTATER

දත් සවිකරනු ලබන්න අඩු වී ඇති දතක් ්�ෝ� ්දකක් ්ෙනුෙට පෝවිච්චි කිරීම සඳ�ෝය. ්මම
විස�තර පත්රිකෝෙ මගින දත් සවිකිරීම පිළිබඳ විස�තර දක්ෙනු ලැ්ේ.
දත් සවිකිරීම යනු කුමකද?
දත් සවිකිරීම යනු �කු ඇටය තුළට කෘතිම දත් මුලක්
සවි කිරීමයි. එ්ස� කළ විට අඩු වූ දත ්ෙනුෙට කෘතිම
දත් ආෙරණයක් ්�ෝ� ්බෝරු දතක් සවිකිරීමට දනත
වෙද්යෙරයෝට �ැකි්ේ.
සවිකරන දත් ඉස�කුරුප්පුෙකට සමෝනය. ටයි්ේනියම්
ෙලින සෝදනු ලබන ඒෙෝ මි.මි. 3-5 දක්ෙෝ ඝනකමකින ද මි.මි.
16 ක් දිගින ද යුක්තය. කෘතිම දතක් සවිකිරීමට ්පර එම
්කෝටස තදින ඇලී ශක්තිමත් වීමට මෝස 3-6 ක කෝලයක් ගත
්ේ. සම�ර අෙස�ථෝෙල ඊට කළින ද සවිකළ �ැකිය.
අළුතින සවිකරන දත සමෝනය්යන ්කෝටස� 3කින යුක්ත
්ේ. ඒෙෝ නම් �කු ඇටයට සවිකරනු ලබන ඉස�කුරුප්පුෙක
�ැඩ්යන යුත් ්කෝටස විදුරු මසින එළියට ්නෝයන ්ස�
සවිකළ ්කෝටස යන උඩින ම සවිකරනු ලබන ආෙරණයයි.
්කතරම් දත් සංඛ්යෝෙක් සවිකරනු ලබන්නද යනන අනුෙ
්මම ක්රියෝෙලිය සඳ�ෝ මූලික දනත පරික්්ෂණය ද ඇතුළුෙ
4-8 දක්ෙෝ වූ ෙරි ගණනක් දනත වෙද්යෙරයෝ �මුවීම
ඉ�ත ඇති එක්ස� කිරණ
අත්යෙශ�යය.
ඡෝයෝරූප ස� අ්ක් ඡෝයෝරූපය
එකම ්රෝ�ගියෝ්ේ ෙන අතර,
දත් සවිකිරීමක අවශ්ය වන්න ඇයි?
එය සවිකල ද්ත් ඡෝයෝරූපය
දත් සවිකිරීමක් අෙශ�ය ෙනු්ේ තුෙෝලයක් සිදුවී්මන
සමඟ එකක් මත එකක් ෙැටී
දත කැඩීයෝම, දත් දිරෝයෝම, විදුරු ම්ස� ්රෝ�ග ඇතිවීම ්�ෝ�
්නෝෙැඩීම ්��තු්ෙන අඩු වූ දත් ්ෙනුෙට සවිකිරීම ආදී ්��තු ඇත.
නිසෝය. ඔ්ේ දත් කීපයක් ම අඩු නම් දනත වෙද්යෙරය ඒ
්ෙනුෙට පදනමක් ්ලස දත් සවිකිරීම ්�ෝ� ඉෙත් කළ �ැකි
්ස� ්බෝරු දත් සවිකිරීම කළ �ැකිය. දනත වෙද්යෙරයෝ
දත් සවිකිරී්ේ කරියාවලිය කරන අනදම:
සමග සිදුෙන ක්රියෝෙලියට එතරම් කෝලයක් ගත ්නෝවුෙද
1. එක්ස� ්ර පරික්්ෂණ දත්ෙල අනුරූප ්�ෝ� �ක්්ක් ආදරශ
සවිකළ ්කෝටස �කු ඇටය සමඟ මිශ�රවීමට සෑ්�න
ගැනී්මන ඇතුළු සම්පුරණ පරික්්ෂණයක් සිදු කිරීම.
කෝලයක් ගත ්ේ. වෙද්යෙරයෝ සමඟ ගත කළ යුතු කෝලය
2. ද්ත් සවිකරන ්කෝටස ශල්යකරමයක් මගින �ක්කට
්රෝ�ගියෝ්ගන ්රෝ�ගියෝට ්ෙනස� ්ේ.
සවිකිරීම �ෝ මෝස 3-6 ක කෝලයක් ස�ෙෝභෝවිකෙ �නුෙට
සම්බන්ධ කිරීම.
දත් සවිකිරීමක කරවා ගත හැක්ක කාටද?
3. ද්ත් සවිකරන ්කෝටස �කු ඇටයට සම්බන්ධෙන කෝල
දත් සවිකිරීම යනු ්බෝ්�ෝ� මිනිසුනට සුදුසු ්�ෝඳින
සීමෝ්ේ එය දනත වෙද්යෙරයෝ විසින විදුරු මස තුළ
ජනප්රිය වූ ක්රියෝෙලියකි. ්බෝ්�ෝ� අයට දත් සවිකරෙෝ ගත
සැඟවීම කළ්�ෝත් විදුරු මසිනුත් සවි කළ දත එලියට
�ැකි නමුත් සම�ර අය්ේ �ක්්ක් ප්රමෝණෙත් �කු ඇටයක්
්නෝතිබීම, එහි ප්රතිකෝර කළ යුතු තත්ෙයක් තිබීම ්�ෝ�
ගැනීම සඳ�ෝ සුළු සැත්කමක් කිරීම අෙශ�යය.
දත් සවි කිරීම සීමෝ ්ක්රන තත්ෙයක් තිබීම ්�ෝ� �නු්ේ
4. ද්ත් සවිකළ ්කෝටස තදින �ෝවූ පසු දනත
එ්ස� කළ ්නෝ�ැකිවිය �ැකිය. දුම්්කෝළ ්කෝළ භෝවිතෝ
වෙද්යෙරයෝ විසින ද්ත් අනුරුෙක් සෑදූ පසු දනත
කරනනන්ේ සවිකළ දත් බුරුල් විය �ැකි ්�යින ඒෙෝ ඉෙත්
කෝරමිකයෝ විසින ආෙරණයක් ්�ෝ� ්බෝරු දතක්
කිරීමට සිදු විය �ැකිය. ඔ්ේ දනත වෙද්යෙරයෝ විසින ඒ
සවිකරනු ඇත.
පිළිබඳ පූරණ පරීක්්ෂණයක් පෙත්ෙෝ ඔ්ේ දත් සවි කළ �ැකිද 5. දනත වෙද්යෙරයෝ විසින අෙසන සංරචකයන මුෙ තුළට
නැත්�ෝත් ඔබ විසින ්ෙනත් ක්රියෝමෝරගයක් ගත යුතු දැයි
ඇතුළු කරනු ලැ්ේ.
උප්දස� ්දනු ඇත.
6. දත සවිකිරී්මන පසුෙ සිදු කළ යුතු පරික්්ෂණ දනත
වෙද්යෙරයෝ ්�ෝ� දනත සුළු ්ස�ෙකයෝ විසින කිරීම.

දතක් සවිකිරීමට ක�ොපමණ මුදලක් වැයවේද?
දත් කීයක් අළුතින් සවිකරන්නේද ඒ සඳහා කුමන
ක්රියාමාර්ගය ගන්නේද යන කරුණු මත ඒ සඳහා වැයවන
පිරිවැය වෙනස් වේ. ප්රතිකාර ගැනීමට පෙර එක් ඒක
කාර්යය සඳහා වෙන වෙන ම මිල දර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමට
ඔබට අයිතිය තිබේ. එක් දතක් සවි කිරීමට යන වියදම ඒ
සඳහා සාම්ප්රදායික දමනු ලබන බ�ොරු දත්වල වියදමට වඩා
වැඩිය. එහෙත් ඔබේ හ�ොඳින් තිබෙන ආසන්න දත සීරීයෑමට
දීමෙන් වලකින්න. සමහර විට න�ෝ�ර්වීජියානු රක්ෂණ
ක්රමය යටතේ ඔබට සහණදායී මිලකට දත් සවිකරවා ගත
හැකිය. ඔබට ඇති හිමිකම් හා නීති රීති පිළිබඳ විස්තර දන්ත
ද්යෛවරයා විසින් සපයනු ඇත.
ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් දැයි ඔබේ දන්ත වෛද්යවරයාගෙන්
/ ස�ෞඛ්යාරක්ෂකයාගෙන් විමසන්න?
• ඔබේ දන්ත වෛද්යවරයාට ඔබ සම්බන්ධ සියළුම
ස�ෞඛ්ය ත�ොරතුරු දන්වා ආරක්ෂා සහිත ලෙස ශල්ය
කර්ම කිරීමටත් ඒ සඳහා ඔබට සහනදායක ගෙවීම් කළ
හැකිදැයි තීරිණය කිරීමටත් හැකි වාතාවරණයක් ඇති
කරන්න.
• ශල්ය කර්මයකින් හැකි උපරිම ප්රතිඵල ලබාගැනීම
සඳහා ශල්ය කර්මයකට පෙර හා පසුවත් ඔහුගේ උපදෙස්
අනුව කටයුතු කරන්න.
• දත සවි කරන තුරු හා සවිකිරීමෙන් පසුවත් සති
ගණනාවක් යන තුරු දුම්කොළ භාවිතයෙන් ත�ොර
වන්න.
• දීර්ඝ කාලීන ප්රතිඵල ලබාගැනීමට නම් සවිකළ දත්
ආවරණ හා බ�ොරු දත් නිසිපරිදි පිරිසිදු කරන්න.

සවිකිරීම් දෙකකට ඒකක
තුනකින් යුත් බ�ොරු දතක්
සම්බන්ධ කළ හැකිය.

පෙර පිටුවේ සිටින ර�ෝ�ගියාම වුවත්, මෙහි සිටිනුයේ බ�ොරු
දතක් සමඟය.

සවිකළ දත් ආරක්ෂා කිරීම හා නඩත්තුව
• දත් සවිකිරීම යනු ඔබේ හ�ොඳ ස�ෞඛ්යය සඳහා
ආය�ෝ�ජනයක් වන අතර එය දීර්ඝ කාලයක් පැවතීමට
නම් නිසි පරිදි නඩත්තු කළ යුතුයි.
• සවිකළ දත තිබෙන විදුරු මස් මත ප්ලාස්ටර් ක�ොටස්
ඉතිරි වී තිබුණ හ�ොත් විදුරු මස ඉදිමී තත්වය නරක්
වුවහ�ොත් සවිකළ දත බුරුල් විය හැකිය.
• සවිකළ දත් ස්වාභාවික දත් මෙන්ම ප්රෙව්ශමෙන් පිරිසිදු
කළ යුතුයි. විදරු මස අයිනේ සහ දත් ක�ොහුවල ත්බෙන
ප්ලාස්ටර් ක�ොටස් උදේ සහ රාත්රි නින්දට පෙර ඉවත්
කළ යුතුයි.
• සාමාන්ය දත් බුරුසුවකට අමතරව ඔබ විසින් බ�ොතල්
බුරුසුවක් හා/හ�ෝ� ඩෙන්ටල්ෆ්ලොස් පාවිච්චි කළ යුතුයි.
• ඉහත දත් ආරක්ෂාව හා නඩත්තුව නිසි පරිදි කරගත
න�ොහැකි යැයි හැගේ නම් දත් සවිකිරීම ඔබට සුදුසු නැත.
• මුඛ ස�ෞඛ්යය දත් ආරක්ෂාව නිසි පරිදි කරන
ආකාරය ගැන ඔබේ දන්ත වෛද්යවරයාගෙන්/
ස�ෞඛ්යාරක්ෂකයාගෙන් විමසන්න.
• ස්වාභාවික දත මෙන්ම සවිකළ දත් ද නිතිපතා දන්ත
වෛද්යවරයෙකු ලබා පරික්ෂා කරවා ගත යුතුයි.

