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                                    نصائح للمرضى املستخدمني للتركيبات الثابتة و املتحركة
(COVID - 19)                       خالل فترة جائحة كورونا املستجد         

نـظرا لـظروف انـتشار جـائـحة كـورونـا املسـتجد- ( Covid19) وتـوقـف الـعالج الـروتـيني فـي عـيادات األسـنان واقـتصاره فـقط عـلى عـالج 

حـاالت الـطوارئ. فـيُمكن تـعريـف مـصطلح طـوارئ طـب األسـنان بـأنـها الـحالـة الـتي يُـعانـي فـيها املـريـض مـن مـشكلة فـي الـفم واألسـنان 

يـكون لـها تـأثـير عـلى حـياتـه أو قـدرتـه عـلى أداء وظـائـفة الـحياتـية بـالـشكل املـطلوب مـثال ألـم شـديـد مسـتمر فـي األسـنان أو نـزيـف حـاد فـي 

الفم أو وجود ورم كبير قد يؤثر على مجرى الهواء والتنفس أو كسر في أحد عظام الوجه والفكني. 

وهلل الحـمد فـي تـخصص اإلسـتعاضـة الـسنية (الـتركـيبات) قـد ال يـكون هـناك حـاالت طـوارئ تؤثـر عـلى الـحياة بهـذا املـعنى ولـكن تـوجـد 

بـعض الـحاالت الـخاصـة بـالـتركـيبات بـأنـواعـها أو األسـنان املـرتـبطة بـها قـد تؤدي الـى عـدم ارتـياح املـريـض أو عـدم قـدرتـه عـلى املـضغ أو 

الكالم بطريقة سليمة، ولكن في الغالب أنها ال تؤثر على الحياة أو وظيفة الفم واألسنان بشكل كبير.

اتـــباع نـــصائـــح وإرشـــادات الـــطبيب املـــعالـــج دائـــما وخـــاصـــة خـــالل هـــذه الـــفترة الـــعصيبة لـــتجنب حـــدوث أي مـــضاعـــفات -
للتركيبات تؤدي الى كسرها أو أي ضرر لها أو لألسنان أو الزرعات السنية املرتبطة بها.

اتـباع الـتعليمات الـخاصـة بـالـتركـيبات املتحـركـة مـن نـاحـية اإلهـتمام بـنظافـة الـفم واألسـنان والـتركـيبة بـعد كـل وجـبة وكـذلـك -
عـدم الـنوم بـها نـهائـيا، ووضـعها فـي وعـاء خـاص بـه مـاء او املحـلول الـخاص بـتنظيف األطـقم املتحـركـة فـي حـالـة وجـودهـا 

خارج الفم واملتوفر بالصيدليات.

تجنب مضغ األطعمة القاسية مثال مضغ الثلج أو الحلويات واملكسرات القاسية.-

التوقف عن أي عادات سيئة كاستخدام األسنان في فتح علب املشروبات أو قضم األشياء القاسية أو الحادة.-

اسـتخدام الـتركـيبة املتحـركـة الـبالسـتيكية (الـعضاضـة الـبالسـتيكية) اذا كـان الـشخص يُـعانـي مـن الـعض والـطحن الـالإرادي -

لألسنان خالل النوم تجنبا لتكسر األسنان أو التركيبات وخاصة الخزفية منها.

طــواريء االسنـــان

 نصائح عامة للعناية بالتركيبات



بعض الحاالت الخاصة بالتركيبات وطرق التعامل معها

 التركيبات الثــابتة

أ. اإلهـتمام بـتنظيف الـفم واألسـنان.

ب. اســتـخـدام الــمـعـجـون الــمـضـاد ـلـحـسـاســيـة األســنـان ووضــعـه بــاـلـيـد عــلـى 
األســنـان الــمـكـشـوفــة وتــركــه عــلـى هــذه االســنـان لــبـضـع دقــائق مــع عــدم بــلـع 

الـمعجون.

ج. تـجنب شـرب المشـروبـات الـباردة والـساخـنة، تـجنبا لـتهيّج هـذه األسـنان.

وفــي حــاـلـة أن هــذه األســنـان ـقـد ـتـم ســحـب عــصـبـهـا، فــفـي اـلـغـاـلـب ـلـن يــعـانــي 
اـلمريـض مـن أـلم أو حـساسـية ـفي األسـنان.

وقــد يُــعـانــي اـلـمـريــض مــن خــلـل ـفـي اإلطــبـاق (الــعـضـة) ولــكـن ال تــعـتـبـر هــذه حــاـلـة 
طــارئــة، فــإن كــاـنـت األمــور مـســتـقـره كــإطــبـاق وعــضـة األســنـان وعــدم وجــود أـلـم أو 
حــسـاســيـة شــديــدة فــيـمـكـن اإلنــتـظـار لــحـيـن عــودة الــعـمـل الــروتــيـنـي لــعـيـادات 
األســـنــان  اإلتـــصــال بـــعــيــادة/مـــركـــز  فـــيُــمــكــن  ذـلــك  خـــالف  كـــان  وإن  األســـنــان، 

لـإلسـتشارة.

وكــذـلـك مــن الــمـمـكـن أن تــكـون الـــتـلـبـيـسـات/الــتـركــيـبـات مــرتــبـطـة بــاـلـزرعــات الــسـنـيـة 
وبــاـلـتـاـلـي غــاـلـبـا ـلـن يــرتــبـط بــهـا أـلـم أو حــسـاســيـة ولــكـن يــعـتـمـد هــل حــصـل خــلـل 
ـفـي اإلطــبـاق والــعـضـة مــن عــدمــه. فــإن كــاـنـت أمــور اإلطــبـاق والــعـضـة مـســتـقـرة 
وال ـيـوجــد اي مــضـايــقـة فــيـمـكـن اإلنــتـظـار لــحـيـن عــودة الــعـمـل الــروتــيـنـي لــعـيـادات 
األســـنــان  اإلتـــصــال بـــعــيــادة/مـــركـــز  فـــيُــمــكــن  ذـلــك  خـــالف  كـــان  وإن  األســـنــان، 

لـإلسـتشارة.

ـقـد يــكـون ـلـدى اـلـمـريــض تــلـبـيـسـة أو تــركــيـبـة ســابــقـة ولـســبـب مــا حــصـل ـلـهـا كـســر 
خـالل هـذه الـفتره فـيتم اـلتعامـل مـع هـذه اـلحاـلة كـاـلتاـلي:

أ. ـفـي حــاـلـة كــان الـكـســر جــزـئـي (يــشـمـل فــقـط جــزء مــن الــتـلـبـيـسـة/الــتـركــيـبـة كـجــزء 
مــن الـخــزف األبــيـض) مــع بــقـاء الــتـركــيـبـة ثــابــتـة ـفـي مــكـانــهـا وال ـيـوجــد مــضـاعــفـات 
اخــرى كــاخــتـالل ـفـي اإلطــبـاق أو نــحـوة، فــيُـمـكـن اإلنــتـظـار لــحـيـن عــودة الــعـمـل 

الـروتـيني لـعيادات األسـنان ومـعاـلجة اـلحاـلة.

ب. ـفـي حــاـلـة وجــود حــواف حــادة ـفـي مــنـطـقـة الـكـســر تـجــرح الــلـسـان أو الـخــد 
مــن اـلـداخــل فــيـمـكـن مــحـاوـلـة اســتـخـدام مــمـحـاة الــقـلـم اـلـرصــاص أو مــبـرد االظــافــر  
بــعـد تــنـظـيـفـهـا جــيـدا ومــحـاوـلـة اـلـوصــول ـلـلـحـافــة الــحـادة وحــكـهـا بــالــمـمـحـاة او 
مــبـرد االظــافــر (بـحــذر) بــشـكـل مــتـكـرر لــتـخـفـيـف حــدتــهـا وتــحـويــلـهـا اـلـى ســطـح 

ـناعـم ـليس حـاد.

ج. ـفـي حــاـلـة كــاـنـت الــتـركــيـبـة كــبـيـرة وكـســرت داخــل الــفـم وتـتـحــرك وتـســبـب ألــمـا 
وال يـســتـطـيـع اـلـمـريــض اـلـتـعـامــل مــعـهـا أو وجــود حــواف حــادة تـســبـب جــرحــا 
لــلـسـان أو الـخــد مــن اـلـداخــل وـلـم يـســتـطـع اـلـمـريــض كــذـلـك اـلـتـعـامــل مــعـهـا فــيُـمـكـن 

اإلتـصال بـعيادة/مـركـز األسـنان لـإلسـتشارة.

ألم في التركيبة الثابتة: ١.

- فــي الــغالــب يــكون هــذا األلــم مــرتــبط بــاألســنان أو الــزرعــات الــسنية الــحامــلة 
(املُركـب عـليها) هـذه الـتركـيبة. وتـتعدد األسـباب لهـذا األلـم مـن وجـود الـتهاب فـي 

عصب السن أو في األنسجة املحيطة بالسن أو املحيطة بالزرعة السنية.  
ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي: 

أ. استخدام املضمضة باملاء وامللح أو محلول املضمضمة املتوفر باملنزل. 
ب. تـــجنب املـــضغ والـــعض عـــلى الـــجهة مـــن الـــفم الـــتي بـــها هـــذه الـــتركـــيبة مـــا 

أمكن. 
ج. استخدام مسكن لأللم في حالة وجود ألم بسيط. 

د. اسـتخدام املـعجون املـضاد لـحساسـية األسـنان ووضـعة بـالـيد حـول األسـنان 
املصابة وتركه على هذه االسنان لبضع دقائق مع عدم بلع املعجون. 

هـ. فــي حــالــة ازديــاد األلــم مــع الــوقــت بــشكل كــبير وعــدم تــحسنه بــاســتخدام 
الــــعالج املُــــسكن أو ظــــهور انــــتفاخ فــــي املــــكان فــــيتم االتــــصال بــــمركــــز/عــــيادة 

األسنان لإلستشارة. 

٢.الشعور بحركة في التلبيسة أو التركيبة الثابتة: 

ومن أسباب حدوث ذلك: 
أ. ضــعف فــي الــغراء الــطبي املُــثبت لــلتركــيبة أو الــتلبيسة (الــتاج الــصناعــي) 

سواء على السن أو الزرعة السنية. 
ب. وجـود حـركـة فـي األسـنان أو الـزرعـات الـسنية الـحامـلة (املُـركـب عـليها) هـذة 

التركيبة. 
ج. بــالنســبة لــلتلبيسات أو الــتركــيبات املُـركــبة عــلى الــزرعــات الــسنية واملُـثبتة 

باستخدام البراغي فقد يكون السبب هو تراخي قوة الشد لهذه البراغي. 
ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي: 

أ. تـجنب املـضغ والـعض عـلى الـجهة مـن الـفم الـتي بـها هـذه الـتركـيبة مـا أمـكن 
(فــي حــالــة وجــود حــركــة بــسيطة دون وجــود مــضاعــفات اخــرى فــيمكن االكــتفاء 

بهذا اإلجراء حتى زيارة الطبيب الحقا). 
ب. االهــتمام أكــثر بــتنظيف الــفم واألســنان وخــاصــة مــكان الــتركــيبة ملــنع تجــمع 
الــطعام حــول أو تــحت الــتركــيبة (قــد يســبب حــركــة الــتركــيبة الــبسيطة تجــمعا 
لــبقايــا الــطعام حــولــها أو تــحتها بــشكل أكــبر ويــنبغي اإلنــتباه لــذلــك، ألنــه فــي 
حـالـة اهـمال هـذا املـوضـوع فـقد يسـبب الـتهابـا فـي األنـسجة املـحيطة بـاألسـنان 

أو الزرعات السنية ويُفاقم الوضع). 
ج. فــي حــالــة حــدوث زيــادة فــي حــركــة الــتركــيبة أو ازديــاد احــتمالــية انــفصالــها 
عـــن األســـنان أو الـــزرعـــات الـــسنية الـــحامـــلة لـــها أو خـــروجـــها مـــن الـــفم، فـــيجب 
اإلنـتباه لـعدم بـلع أو اسـتنشاق الـتركـيبة أو جـزء مـنها، واإلتـصال عـلى مـركـز/

عيادة األسنان لإلستشارة. 

٣. سـقوط أو كسـر الـتلبيسة/الـتركـيبة المؤقـتة:

ـفـي حــاـلـة كــان ـلـدى اـلـمـريــض مــواعــيـد ســابــقـة لــعـمـل تــلـبـيـسـات أوتــركــيـبـات 
ـلـألســنـان وتــم تــحـضـيـر (بــرد) األســنـان وتــم عــمـل تــلـبـيـسـات/تــركــيـبـات مؤقــتـة 
وتــثـبـيـتـهـا عــلـى هــذه األســنـان وـلـم يــتـم إكــمـال الـــتـلـبـيـسـات/الــتـركــيـبـات الــنـهـائــيـة 
ألي ســبـب كــان وحــدث فــقـد أو كـســر لـهــذه الـــتـلـبـيـسـات/الــتـركــيـبـات الـمؤقــتـة. فــإن 
كــاـنـت األســنـان الــمـحـضـرة ذات عــصـب حــي (ـلـم يــتـم ســحـب عــصـبـهـا) وهــنـاك أـلـم 

بـسيط أو حـساسـية فـيتم اـلتعامـل مـع اـلحاـلة كـاـلتاـلي:

٤. وجـود كسـر ـفي الـتلبيسة أو الـتركـيبة:



بعض الحاالت الخاصة بالتركيبات وطرق التعامل معها

التركيبات املتحركة

٣. وجود كسر في التركيبة املتحركة الكاملة أو الجزئية: 

قـــد يـــكون لـــدى املـــريـــض تـــركـــيبة متحـــركـــة كـــامـــلة أو جـــزئـــية ســـابـــقة 
ولسـبب مـا حـصل لـها كسـر كـامـل أو جـزئـي خـالل هـذه الـفتره فـيتم 

التعامل مع هذه الحالة كالتالي:

أ. إن كــان الكســر جــزئــي لــطرف أو جــزء مــن الــتركــيبة أو خــروج ســن 
مـن مـكانـة مـع بـقاء الـتركـيبة قـابـلة لـإلسـتخدام، فـيتم اسـتخدام ورقـة 
صـنفره نـاعـمة أو مـبرد األظـافـر أو مـاشـابـه لـتنعيم الـحواف الـحادة 
فـي مـكان الكسـر (املـادة الـورديـة مـن الـتركـيبه *األكـريـليك*) إن وجـدت 
لــتجنب جــرحــها لــلسان أو الــلثة، وهــذه عــادة ال تــعتبر حــالــة طــارئــة 

ويمكن اإلنتظار لحني عودة العمل الروتيني لعيادات األسنان.

ب. فـي حـالـة أن الكسـر كـبير أو انـقسام الـتركـيبة الـى جـزئـني أو أكـثر 
وهـناك حـاجـة شـديـدة السـتعمال الـطقم فـيُمكن اإلتـصال بـعيادة/مـركـز 

األسنان لإلستشارة.

١. عدم ثبات التركيبة املتحركة سواء الكاملة أو الجزئية:

 تـتعدد األسـباب لحـدوث هـذه الـحالـه ويـمكن الـتعامـل مـعها بـاسـتخدام 
مـــادة مـــثبتة كـــاملـــرهـــم أو املـــعجون وهـــي مـــتوفـــرة بـــالـــصيدلـــية ويـــمكن 
وضـعها عـلى السـطح الـداخـلي لـلتركـيبه واسـتخدامـها خـالل الـيوم (مـا 
يُـــقارب 8 ســـاعـــات) ومـــن ثـــم يـــلزم تـــنظيفها مـــن الـــفم وكـــذلـــك مـــن داخـــل 
الـطقم، ويُـعتبر هـذا حـاًل مؤقـتا لـحني عـودة الـعمل الـروتـيني لـعيادات 
األســـــــنان والـــــــذهـــــــاب ألخـــــــصائـــــــي اإلســـــــتعاضـــــــة الـــــــسنية لـــــــلفحص 

والتشخيص والعالج.

٢. ألم أو مضايقة من استخدام طقم أسنان كامل أو 
جزئي متحرك جديد:

إذا كـان املـريـض قـد اسـتخدم طـقم أسـنان متحـرك كـامـل أو جـزئـي جـديـد 
وتـــم إعـــطائـــه إيـــاه قـــبل حـــدوث األزمـــة بـــقليل ولـــم يـــتسنى لـــه الـــعودة 
لــطبيبة املــعالــج لــتصحيح بــعض املــشاكــل الــبسيطة والــتي تــعتبر مــن 
األمــــور الــــشائــــعة فــــي هــــذه األطــــقم والــــتي تظهــــر عــــادة عــــند بــــدايــــة 
اســـتخدامـــها ألول مـــرة، وتظهـــر كـــألـــم عـــند اســـتخدام الـــطقم أو تســـبب 
الـطقم فـي ظـهور تـقرحـات فـي الـفم وعـدم الـقدرة عـلى اسـتخدام الـطقم 

بسببها أو وجود خلل في اإلطباق أو العضة عند استخدام الطقم.

ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي:

أ. اإلهـتمام بـنظافـة الـفم وطـقم األسـنان، واسـتخدام مـحالـيل املـضمضة 
املتوفرة (أو ماء دافئ وملح).

ب. مـحاولـة إبـقاء الـطقم خـارج الـفم أكـبر فـترة مـمكنة واسـتخدامـه عـند 
الحاجة فقط، وعدم النوم بالطقم نهائيا.

ج. اإلعـــتماد عـــلى الـــوجـــبات الـــليّنة واإلبـــتعاد عـــن األطـــعمة الـــصلبة 
والقاسية.

فـي حـالـة ازديـاد املـشكلة أو ظـهور تـقرحـات داخـل الـفم وعـدم الـتئامـها 
وبـقائـها لـفترة طـويـلة (أكـثر مـن ثـالثـة أيـام) وحـاجـة املـريـض الشـديـدة 
الســــتخدام الــــطقم املتحــــرك فــــيُمكن اإلتــــصال بــــعيادة/ مــــركــــز األســــنان 

لإلستشارة.



مـن أهـم املـشاكـل املـُمكن حـدوثـها هـو الـشعور بحـركـة أو اهـتزاز فـي 
الـــتلبيسة أو الـــتركـــيبة املـــثبتة عـــلى الـــزرعـــة الـــسنية. حـــيث أن هـــذه 

الـتركـيبات يـتم تـثبيتها عـلى الـزرعـات الـسنية بـاسـتخدام الـبراغـي، 

وقد يكون السبب هو تراخي قوة الشد لهذه البراغي.  
ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي: 

- تـجنب املـضغ والـعض عـلى الـجهة مـن الـفم الـتي بـها هـذه الـتركـيبة 
مـــا أمـــكن (فـــي حـــالـــة وجـــود حـــركـــة بـــسيطة دون وجـــود مـــضاعـــفات 

اخرى فيمكن االكتفاء بهذا اإلجراء حتى زيارة الطبيب). 

- االهـتمام أكـثر بـتنظيف الـفم واألسـنان وخـاصـة مـكان الـتركـيبة ملـنع 
تجــمع الــطعام حــول أو تــحت الــتركــيبة (قــد يســبب حــركــة الــتركــيبة 

الــــبسيطة تجــــمعا لــــبقايــــا الــــطعام حــــولــــها او تــــحتها بــــشكل أكــــبر 

ويــنبغي اإلنــتباه لــذلــك، ألنــه فــي حــالــة اهــمال هــذا املــوضــوع فــقد 

يســـبب الـــتهابـــا فـــي األنـــسجة املـــحيطة بـــالـــزرعـــات الـــسنية ويُـــفاقـــم 

الوضع). 

- فــي حــالــة حــدوث زيــادة فــي حــركــة الــتركــيبة أو ازديــاد احــتمالــية 
انــفصالــها عــن الــزرعــات الــسنية الــحامــلة لــها أو خــروجــها مــن الــفم، 

فــــيجب اإلنــــتباه لــــعدم بــــلع أو اســــتنشاق الــــتركــــيبة أو جــــزء مــــنها، 

واإلتصال على مركز/عيادة األسنان لإلستشارة.

بعض الحاالت الخاصة بالتركيبات وطرق التعامل معها

التركيبات املثــبتة على زرعات سنيــة

حفظ اهلل الجميع من كل مكروه ونرجو من الجميع اتباع تعليمات الجهات املسؤولة والبقاء في املنزل وعدم الخروج إال للضرورة،

مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.

من أهم املشاكل املُمكن حدوثها: 

١- وجـود حـركـة فـي الـقطعة املـعدنـية املـركـبة عـلى الـزرعـة الـسنية (وهـي جـزء 
مـن املشـبك)، وذلـك نـتيجة الرتـخاء قـوة الشـد لهـذا الجـزء املـعدنـي مـن املشـبك 

املثبت على الزرعة السنية. 

يــتم الــرجــوع لــلنصائــح الــتي تــم ذكــرهــا ســابــقا والــخاصــة بــالــتركــيبات الــثابــتة واملتحــركــة بــشكل عــام لــإلســتفادة مــنها فــي حــال وجــود مــشاكــل مــشابــهة ، 
وسيتم هنا ذكر بعض الحاالت الخاصة بالتركيبات املثبتة على الزرعات السنية سواء الثابت منها أو املتحرك.

أ. التركيبات الثابتة على الزرعات السنية : 

ب. التركيبات املتحركة مع وجود مشابك لتثبيتها على الزرعات السنية: 

ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي: 
- مــــحاولــــة اإلمــــساك بهــــذا الجــــزء املــــعدنــــي فــــي رأس الــــزرعــــة الــــسنية 
ومـحاولـة شـدة (ربـطه كـما تـفعل مـع الـبراغـي) عـلى الـزرعـة الـسنية بـالـيد 
بـاتـجاه عـقارب الـساعـة أو اسـتخدام أداة فـي املـنزل كـملقاط الـشعر مـثال 
بـــعد تـــنظيفه جـــيدا واإلمـــساك بـــثبات بهـــذا الجـــزء وشـــده (ربـــطه) قـــليال 
بحــــذر وعــــدم جــــرح الــــلثة املــــحيطة بــــالــــزرعــــة الــــسنية أو اســــتخدام قــــوة 

مفرطة، ويمكن اإلستعانة بأحد أفراد األسرة للمساعدة في ذلك.  
 فـــي حـــالـــة فشـــل مـــحاوالت تـــثبيت هـــذه الـــقطعة بـــالشـــد فـــمن االفـــضل 
مـحاولـة فـكها بـعكس عـملية الشـد وتـكون عـكس عـقارب الـساعـة (كـما تـقوم 
بـفك الـبرغـي) واخـراجـها خـارج الـفم وتـنظيفها وتـجفيفها وحـفظها داخـل 

كيس بالستيكي في مكان أمن، واحضارها للطبيب الحقا. 
- ومـهم عـدم تـرك هـذه الـقطعة تتحـرك بحـريـة داخـل الـفم ومـن ثـم قـد يـتم 
بــلعها أواســتنشاقــها. وفــي حــالــة فشــل جــميع مــحاوالت شــد أو إخــراج 
هــــــذه الــــــقطعة املــــــعدنــــــية، فــــــيُمكن اإلتــــــصال بــــــعيادة/مــــــركــــــز األســــــنان 

لإلستشارة. 

٢- وجـود تـراخـي فـي قـوة ثـبات الـطقم املتحـرك داخـل الـفم أو حـركـة الـطقم 
وخروجه بسهولة خارج الفم. 

ويحـــدث ذلـــك نـــتيجة الهـــتراء الـــقطعة الـــبالســـتيكية املسؤولـــة عـــن قـــوة 
الــثبات الــخاصــة بــاملشــبك واملــوجــودة داخــل الــقطعة مــن املشــبك املــثبتة 

على سطح الطقم من الداخل. 
ويتم التعامل مع هذه الحالة كالتالي: 

- إن كـــــان ثـــــبات الـــــطقم مـــــقبوال فـــــيمكن اإلنـــــتظار لـــــحني عـــــودة الـــــعمل 
الروتيني لعيادة األسنان وزيارة الطبيب. 

- فـي حـال كـانـت حـركـة الـطقم مـزعـجه، فـيمكن األسـتعانـة بـاملـعجون املـثبت 
كــما تــم ذكــره ســابــقا فــي الجــزء الــخاص بــالــتركــيبات املتحــركــة، ويُــمكن 
الـرجـوع لـذلـك الشـرح، بشـرط وضـعه عـلى السـطح الـداخـلي لـلطقم بـعيدا 

عن مكان الزرعات السنية. 
- فـي حـالـة وجـود ازعـاج كـبير وعـدم ارتـياح وتـأثـير عـدم ثـبات الـطقم عـلى 
الــــقدرة عــــلى الــــكالم أو مــــضغ الــــطعام فــــيُمكن اإلتــــصال بــــعيادة/مــــركــــز 

األسنان لإلستشارة.


