பல் பபொருத்துதல்்கள்

TANNIMPLANTATER

பபொருத்துதல்்கள்: தவறிய ஒன்று அல்்லது அதற்கு அதி்கமொன பற்்கறற மொற்றறீடு பெயய
பயன்படுத்தபபடு்கிறது
பல் பபொருத்துதல்்கள் பற்றிய த்க்லவ்கறை இநத ெிற்்றடு வழங்கு்கிறது.
பல் பபொருத்துதல் என்றொல் என்ன?

ஒரு பல் பபொருத்துதல் என்பது தொறை எலுமபில்
பெயற்ற்க ்வறை உள்்ை நுறழபபதொகும. பல்ற்ல
மொற்றறீடு பெயவதற்்கொ்க இநத வற்கயொன “்வருைன்”
்கிைவுன்்கள் அல்்லது பிைட்ஜ்கறை பல் மருத்துவர்
ஒடைறவக்க்லொம.
பபொருத்துதல்்கள் திருகு வடிவொனறவ. அறவ
றைடைொனியத்தொல் பெயயபபடைறவ மற்றும 3-5
மிமறீ அைர்த்தியும 8-16 மிமறீ நறீைமும உறையறவ.
ஒரு பெயற்ற்கப பல் பபொருத்துவதற்கு முன்னதொ்க
்பொதுமொன அைவு எலுமபுைன் உறுதியொ்க ஒடடுவதற்கு
பபொருத்துதலுககு 3-6 மொதங்்கள் எடுககும. அதற்கு
முன்னதொ்க பெயயவும இய்லககூடும.
ஒரு பல் பபொருத்துதல் பபொதுவொ்க 3 பொ்கங்்கறைக
ப்கொண்டிருககும: எலுமபில் திருற்கப பபொருத்துதல்,
ஈறினுள் ஒடடியிருககும ஒரு முடடிைம, மற்றும
்ம்்ல றவ்கபபடும ஒரு ்கிைவுன். எத்தறன மொற்றறீடு
பெயயபபைவிருக்கின்றன என்பறதப பபொருத்து,
பெயல்முறறககு, ஆைமப பல் ஆயவிறன உள்ைிடடு,
4-8 ெநதிபபு்நைங்்கள் ்தறவபபடும.

்மலுள்ைறவ ஒ்ை
்நொயொைியின் ஒன்றின் ்மல்
ஒன்றொ்க அடுக்கபபடை
பபொருத்துதலின் பைத்துைன்
கூடிய, எகஸ்-்ை பைம மற்றும
புற்கபபைம

ஒரு பல் பபொருத்துதற்ல ஏன் பெயய்வண்டும?
்கொயம, பற்ெிறதவு, ஈறு்நொய அல்்லது
தவறிய பல் வைைொமல் ்பொவது (வைைொறம)
ஆ்கியவற்றின் விறைவொ்க பற்்கறை மொற்றறீடு
பெயயபபபொருத்துதல்்கள் பயன்படுத்தபபடு்கின்றன.
உங்்களுககு ப்ல பற்்கள் இல்ற்லபயன்றொல்,
பிொிட்ஜ்கள் அல்்லது அ்கற்றககூடிய பபொயபற்்கைின்
உதவியுைன் ப்ல பபொருத்தல்்கறை பல் மருத்துவர்
பெயய்வண்டியிருககும. பல் மருத்துவொிைத்தில்
பெயல்முறற்களுககு ்நைம எடுக்கொது, ஆனொல்
வழக்கமொ்க பபொருத்துதல்்கறைபெயவதற்கு
எலுமபுைன் ஒருங்்கிறைவதற்கும நறீண்ை்கொ்லம
்கொத்திருக்க்வண்டியிருககும. ஒரு ்நொயொைியிலிருநது
மற்ற ்நொயொைிககு இநத ்கொத்திருபபு ்கொ்லம மொறுபடும.

யொர் பல் பபொருத்துதல் பெயது ப்கொள்ை்லொம?

பல் பபொருத்துதல் என்பது பபருமைவி்லொன மக்களுககு
பபொருநதககூடிய நன்கு ஏற்படுத்தபபடடுள்ை
பெயல்முறறயொகும. பபருமபொ்லொன மக்கள்
பபொருத்தல்்கறை பெயது ப்கொள்ை்லொம, ஆனொல்
ெி்ல நி்கழ்வு்கைில் ்பொதுமொன அைவு எலுமபுத்
தொறையில் இருக்கொது, அல்்லது அவர்்களுககு
ஒரு மருத்துவ நிற்லறம இருக்க்லொம, அல்்லது
்தர்வு்கறைக ்கடடுபபடுத்து்கிற மருநது்கறை அவர்்கள்
எடுத்துகப்கொள்ை்லொம. புற்கயிற்லப பிடிபபவர்்களுககு
தங்்கைின் பபொருத்துதல்்கள் தைர்வதற்்கொன மற்றும
அ்கற்றபபடுவதற்்கொன அதி்கொித்த ஆபத்து்கள்

இருக்கின்றன. உங்்கள் மருத்துவர் முழு பல்
பொி்ெொதறனறய ்மற்ப்கொள்வொர் மற்றும உங்்கைொல்
பபொருத்துதல் பெயது ப்கொள்ை முடியும அல்்லது
உங்்களுககு ெிறபபொன ்வறு்தர்வு்கள் உள்ைனவொ
என்பறத பெொல்வொர்.

பெயல்முறற எவவொறு பெயயபபடும:

1. எகஸ்்ை புற்கபபைம எடுத்தல் மற்றும தொறை்கைின்
ெொத்தியமுள்ை பதிவு்கள் மற்றும மொதிொி்களுைன்
கூடிய ஒரு முழு ஆயவு.
2. பபொருத்துல் அறுறவ ெி்கிசறெ மூ்லமொ்க
பெரு்கபபடும மற்றும அது எலுமபுைன் 3-6 மொத
்கொ்லங்்களுககு இயற்ற்கயொ்க ஒருங்்கிறையும.
3. எலுமபுைன் ஒருங்்கிறை ்நைம எடுத்துக ப்கொள்ளும
என்பதொல் ஈறு்களுககு அடியில் பபொருத்துதல்்கறை
மறறக்க பல் மருத்துவர் முடிவு பெயய்லொம.
அபபடியொனொல், உங்்களுககு ஈறு வழியொ்க நறீளும
ஒரு முடடிைம இறைக்கபபடுவதற்்கொ்க ஒரு ெிறு
அறுறவ ெி்கிசறெபெயல்முறற ்தறவபபை்லொம.
4. பபொருத்துதல் உறுதியொ்க ஒடடிக ப்கொண்ைதும,
பல் மருத்துவர் பல் பதிறவ பெயவொர் மற்றும பல்
பதொழில்நுடப வல்லுனர் ்கிைவுன், பிைட்ஜ்கள் அல்்லது
பபொய பற்்கறை பெயவொர்.
5. பல் மருத்துவர் இறுதி பபொருட்கறை வொயககுள்
றவபபொர்.

6. உங்கள் பல் மருத்துவர் அல்லது பல் சுகாதார நிபுணர்
ப�ொருத்துதல்களுக்கு பிந்தைய பரிச�ோதனையை
செய்வார்.

ஒரு பல்பொருத்துதலுக்கான செலவு?

செலவானது தெளிவாக எத்தனை பற்களை
மாற்றீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது, அல்லது
என்ன வகையான செயல்முறையை நீங்கள்
தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் என்பதைப் ப�ொருத்தது.
சிகிச்சையை செய்து க�ொள்வதற்கு முன்னால் உங்கள்
பல் மருத்துவரிடமிருந்து கூறு வாரியான விலைப்
கேட்பை பெறுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது.
ஒற்றைப் பல்லை மாற்றீடு செய்வது பாரம்பரியமான
நிலையான பிரட்ஜுடன் மாற்றீடு செய்வதைக்
காட்டிலும் அதிக செலவு மிக்கது, ஆனால் உங்களின்
ஆர�ோக்கியமான பக்கத்தில் உள்ள பல்லை தாக்கல்
செய்யப்படுவதைத் தவிர்ப்பீர்கள். சில நிகழ்வுகளில்,
நார்வேஜிய தேசிய காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் மானிய
விலையிலான ப�ொருத்துதல் பல் மருத்துவதிற்கு
நீங்கள் உரிமைப்பெற்றவராக இருக்கலாம். விதிகள்
மற்றும் உங்களின் உரிமைகள் பற்றி பல் மருத்துவர்
உங்களுக்கத் தகவல் தரலாம்.

இரண்டு ப�ொருத்துதல்களுக்கு ஒரு மூன்று த�ொகுதி பிரிட்ஜ்
இணைக்கப்படலாம்.

நீங்கள் என்னசெய்யவேண்டும்?

• பல் மருத்துவருக்கு அனைத்து ஆர�ோக்கியத்
தகவல்களையும் தரவும் அதனால் அறுவை
சிகிச்சை செயல்முறை பாதுகாப்பாக செய்யப்படும்,
மற்றும் ஒரு மானியமுள்ள சிகிச்சைக்கு நீங்கள்
தகுதிப்பெறுகிறீர்களா என்பதை பல் மருத்துவர்
தீர்மானிக்கலாம்.
•	செயல்முறையில் இருந்து சாத்தியமுள்ள சிறப்பான
விளைவுகளைப் பெறுவதற்காக அறுவை
சிகிச்சைக்கு முன்னரும் பின்னரும் பல் மருத்துவரின்
வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.
• ப�ொருத்துதலுக் முந்தைய வாரம் வரை மற்றும்
அதற்கு பிறகு புகையிலையை தவிர்க்கவும்
• நீண்ட கால விளைவுக்கு ப�ொருத்துதல் கிரவுன்களை
முறையாக சுத்தம் செய்வது முக்கியமானதாகும்.

ப�ொருத்துதலை கவனித்துப் பராமரித்தல்

• ஒரு ப�ொருத்துதல் என்பது உங்களின்
ஆர�ோக்கியத்திற்கான ஒரு முதலீடாகும், ஆனால்
அது நீடித்திருப்பதற்கு முறையான பராமரிப்புத்
தேவைப்படுகிறது.
• பாக்டீரியா பற்காறை இடையூறு செய்யாமல்
விடப்படுவது ஈறுகளில் அழற்சியை ஏற்படுத்தலாம்,
ம�ோசமான நிலையில், ப�ொருத்துதலை தளர்த்தலாம்.
• இயற்கையான பற்களுக்கு உரிய அதே பராமரிப்பு
ப�ொருத்துதல்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது.
ஈறுவரிசையில் மற்றும் கிரவுன்களில் இருக்கும்
காறை அன்றாடம் காலையில் மற்றும்
படுக்கைநேரத்துக்கு முன்னர் அகற்றப்படவேண்டும்.
மேலும் ஒரு சாதாரண டூத்பிரஷ்ஷோடு, ஒரு
“பாட்டில் பிரஷ்” மற்றும்/அல்லது ஒரு பல் ஃப்ளாஸை
நீங்கள் பயன்படுத்தவேண்டும்.

முந்தையப் பக்கத்தில் இருந்த அதே ந�ோயாளி, ஆனால்
பிரிட்ஜ் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

• உயர்தரமான பல் சுகாதாரம் மற்றும் கவனிப்பை
நீங்கள் பராமரிக்க முடியும் என்பது உங்களுக்கு
உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், பல்
ப�ொருத்துதல்கள் உங்களுக்கு ஒரு சரியானத்
தேர்வாக இருக்காது.
• முறையான வாய் சுகாதாரம், பல் கவனம் மற்றும்
பராமரிப்புக்கான தினசரி குறிப்புகளுக்கு உங்கள்
பல் மருத்துவர் அல்லது பல் சுகாதார நிபுணரிடம்
கேட்கவும்
• இயற்கையான பல்லுக்கு செய்வது ப�ோன்ற
அதே வகையில் பல் மருத்துவர்/பல் சுகாதார
நிபுணரால் ப�ொருத்துதல்கள் வழக்கமாக
பரிச�ோதிக்கப்படவேண்டும்.

