
 ایوپلٌت

پس اس آى کِ دًذاى ّای طبیعی اس دست هی رًٍذ، بِ سختی هی تَاى عولکزد ٍ ظاّز آى ّا را 

باسساسی کزد. با کاربزد اصَل پزٍتشّای ثابت ٍ هتحزک ٍ استفادُ اس ایوپلٌت ّایی کِ در 

 استخَاى قزار هی گیزًذ ظاّز طبیعی دًذاى ّای بیوار بِ اٍ بزگزداًذُ هی ضَد.

دًذاى ّای هصٌَعی بِ ایوپلٌت ّای فلشی کِ بِ طَر دائن در فک قزار گزفتِ اًذ هتصل هی 

 دًذاى ّای هصٌَعی را ایفا هی کٌٌذ.ضًَذ، بذیي تزتیب ایوپلٌت ّا ًقص ریطِ ّای 

ایوپلٌت ّای دًذاًی طی جزاحی در استخَاى فک قزار هی گیزًذ. ایي فزایٌذ ضاهل چٌذیي 

هاُ طَل بکطذ. بستِ بِ ًَع ایوپلٌت، هزاحل   9تا  3کاهل ضذى آى،  هزحلِ است ٍ هوکي است

آى هوکي است هتفاٍت باضذ. بیطتز جزاحی ّای ایوپلٌت در هطب دًذاًپشضکی اًجام هی ضَد، 

ٍلی هوکي است بستِ بِ ٍضعیت سالهتی بیوار ٍ ًَع ایوپلٌت بزخی اس آى ّا در بیوارستاى 

 صَرت گیزًذ.

دًذاًی ضاهل دٍ هزحلِ جزاحی ٍ پزٍتش است. هتخصصیي دًذاًپشضکی  قزارگیزی ایوپلٌت ّای

ًظیز جزاحاى فک ٍ صَرت، پزیَدًتیست ّا، هتخصصیي پزٍتش ٍ ایوپلٌتَلَصیست ّا 

)دًذاًپشضکاى عوَهی کِ آهَسش ّای اختصاصی در ایي سهیٌِ دیذُ اًذ( هی تَاًٌذ ایي کار را 

 اًجام دٌّذ.

 ر البزاتَارّای ساخت پزٍتشّای ایوپلٌت ًقص هْوی دارًذ.تکٌسیي ّای دًذاًی با تجزبِ د

 هَارد تجَیش ایوپلٌت 

 جایگشیٌی یک یا چٌذ دًذاى تکی بذٍى دست سدى بِ دًذاى ّای هجاٍر-1

 بِ عٌَاى پایِ بزیج هتکی بز ایوپلٌت ٍ حذف ًیاس بِ پزٍتش پارسیل هتحزک-2

 راحتی بیطتز بزای بیواردر سیز پزٍتش هتحزک بزای هحکن ًوَدى آى ٍ ایجاد -3

بزای پیطگیزی اس دست رفتي استخَاى ٍ تحلیل لثِ ای کِ سیز بزیج ّا ٍ پزٍتش ّای هتحزک -4

 رخ هی دّذ.

 بزای افشایص اعتواد بِ ًفس بیوار ٌّگام لبخٌذ سدى ٍ صحبت کزدى-5



 بزای کوک بِ سالهت رٍاًی بیواراى-6

 یوار ٍ سیبایی بیطتزبِ هٌظَر بْبَد بخطیذى بِ ظاّز دًذاى ّای ب-7

 هَارد عذم تجَیش ایوپلٌت

 بیوار بایذ اس ّشیٌِ درهاى آگاُ باضذ.-1

 درهاى هوکي است چٌذیي هاُ طَل بکطذ.-2

 هاًٌذ ّز جزاحی دیگز، ایوپلٌت ّا اس ریسک عفًَت ٍ سایز عَارض بزخَردارًذ.-3

 .گاّی هوکي است یک ایوپلٌت لق ضذُ ٍ ًیاس بِ جایگشیٌی داضتِ باضذ-4

 جزاحی ایوپلٌت هوکي است بزای بزخی اس بیواراى اس لحاظ رٍحی ٍ رٍاًی هطکل باضذ.-5

 بزاکسیشم )دًذاى قزٍچِ( هی تَاًذ باعث ضکست ایوپلٌت ّا ضَد.-6

 بیواراًی کِ اس هطکالت پشضکی خاصی بزخَردارًذ.-7

 


