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أنواع ابتسامة هوليوود
تتنوع اإلجراءات التجميلية التي تتيح للمريض تحويل ابتسامته إلى 

"ابتسامة هوليوود"، أشهرها نوعان أساسيان

تتمثل عملية العدسات التجميلية بوضع طبقة خفيفة على الجهة 
األمامية من األسنان ويوجد نوعان أساسيان من هذه العدسات: 

(Veneers) العدسات التجميلية

ُتصنع من مادة الحشوات التجميلية البيضاء (Composite Resin) ويتم  تركيبها 
فوق السن بواسطة مادة تثبيت خاصة، ثم يقوم طبيب األسنان بنحتها وتشكيلها 

للشكل المناسب ألسنان المريض. 

(Direct Veneers) العدسات المباشرة

ُتصنع من مادة البورسلين ومشتقاتها والتي ُتعد مادة قوية في غاية الصالبة، ويتم 
تركيبها على السن من خالل نحت طبقة المينا األمامية لألسنان حتى تثبت العدسة 

فوق السن.

(Indirect Veneers) العدسات غير المباشرة

تتمثل العملية بإزالة جزء كبير من السن حتى يتم تغطيتها تماًما 
بمواد تركيبات األسنان (ولها أنواع مختلفة)، واختالف التركيبات عن 
العدسات التجميلية في تغطيتها لكافة السن بينما تقتصر العدسة 

على الواجهة األمامية للسن

(Crown) التركيبات 2
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ابتسامة هوليوود
 مصطلح شامل للعديد من اإلجراءات
والعمليات التصحيحية لألسنان مثل

ألسباب عالجية كـ:

تكسر األسنان

اختالف في شكل األسنان

ألسباب تجميلية كـ:

التخلص من تصبغات األسنان

سد الفراغات بين األسنان

تركيبات
األسنان

العدسات
التجميلية زراعة األسنان

أو
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خرافة وحقيقة
عن ابتسامة هوليوود

تتميز ابتسامة هوليوود بأنها غير معرضة للتسوس. 

ال يتسوس السطح االصطناعي للسن، ولكن 
سطح السن الطبيعي (تحت التركيبة) معّرض للتسوس ؛ 

t.إن لم يتم العناية به بشكل صحيح

ال ُيمكن لألسنان أن تنكسر بعد ابتسامة هوليوود.

 بالرغم من أن األسنان االصطناعية تتكون من 
مواد صلبة وقاسية، إال أن احتمالية الكسر والشروخ 

ممكنة.

ُيمكن ألي شخص تركيب ابتسامة هوليوود.
يجري الطبيب المختص العديد من اإلجراءات 

التشخيصية ليتأكد من تأهل الشخص لتركيب عدسات 
تجميلية، حيث يوجد بعض الحاالت الغير مناسبة لهذا 

اإلجراء مثل الحاالت التي تحتاج للعالج بالتقويم أو تعاني 
من مشاكل في إطباق األسنان.

تستمر ابتسامة هوليوود طوال العمر.
بعد فترة طويلة، تبدأ األسنان االصطناعية 

بفقدان قوتها لذا يلزم على المريض تغييرها، ولكن مع 
العناية قد تعيش مع المريض لمدة 15 عام أو أكثر.



قد يلجأ البعض إلى عمليات األسنان التجميلي دون 
الحاجة إليها، لذا من المهم معرفة أهم الحلول الطبية 

ألكثر المشاكل شيوًعا

الجير: وهو عبارة عن طبقة قاسية تنتج عن تراكم 
بقايا الطعام مع اللعاب والبكتيريا الموجودة بالفم.

      يمكن التخلص من هذه المشكلة بالمناوبة
      على تنظيف األسنان، وزيارة الطبيب للقيام      

      بتنظيف دوري (كل 6 أشهر). 

ترتيب األسنان: ٌيعد ترتيب األسنان أحد أهم 
المشاكل التي تؤثر على جمال ابتسامة الشخص.

       يمكن تصحيحها بتقويم األسنان
       بمختلف أنواعه. 

االصفرار: ينتج اصفرار األسنان عن عوامل عدة 
مثل إهمال تنظيف األسنان، أو استهالك أطعمة 

تؤثر على لون السن مثل القهوة والشاي.

       يمكن التخلص من هذه المشكلة بتبييض  
       األسنان لدى الطبيب المختص. 
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حلول بديلة البتسامة هوليوود .. 
ألكثر المشاكل التجميلية شيوًعا ؟ 
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اآلثار السلبية ..
البتسامة هوليوود؟

تستدعي بعض هذه اإلجراءات إزالة طبقة المينا 
التي تحافظ على صحة األسنان، وتحمي طبقات 

األسنان الداخلية من التلف.

قد تتسبب بالتهاب اللثة، واألعراض المصاحبة لها 
بسبب تراكم ترسبات األطعمة بين السن الطبيعي 

والسن االصطناعي مما ينتج عنه رائحة كريهة للفم، 
وتكّون صديد بين اللثة واألسنان.

ُتصبح األسنان أكثر حساسية تجاه أي شيء يدخل 
في الفم؛ من درجات الحرارة الساخنة، أو الباردة.

عدم تقُبل االبتسامة الجديدة، والخجل منها نتيجة 
التغير الجذري في شكل الشخص.

مشاكل في الكالم والُنطق مما قد ينتج عنه 
صعوبة ورهبة في التواصل االجتماعي.
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متى تحتاج لعدسات
األسنان التجميلية؟

 في الحقيقة أن هذا اإلجراء مترتب على أمور عدة  ؛ أهمها 
كفاءة األسنان وحالتها والعالجات السابقة ..الخ، وتحتاج 

لفحص من طبيب األسنان لمناقشة الحلول الممكنة لعالج 
أو تجميل أسنانك، وبشكل عام هذه أبرز الحاالت التي قد 
تكون العدسات التجميلية أحد الخيارات لتجميل أسنانهم

األسنان غير المصفوفة بشكل 
طبيعي، فالعدسات 

أحد الحلول، إن كان تقويم 
األسنان غير ممكن

وجود الفراغات بين األسنانالتصبغات الداكنة باألسنان 

تكسر األسنانتشوه شكل بعض األسنان

األسنان األمامية التي تم 
حشوها أكثر من مرة مسبًقا مع 

تقييم اإلجراء الممكن تطبيقه
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ابتسامة
هوليوود

https://www.youtube.com/watch?v=jV7w5Yn6cNI&ab_channel=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%83


اضغط هنا
و شارك الملف على تويتر

خل غيرك يستفيد

Tweet
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https://ctt.ec/bBcg2


لإلطالع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا

.life

https://www.youtube.com/channel/UC9lOr4zfCWxSECyjWQyZI2A



