
डेन्टल इम्प्लान्ट राखपेछि सब ैठीक हुनिे? L083_02 

डने्टल इम्प्लान्ट गुमेको दााँतको प्रछतस्थापनको लाछग दन्त उपचारमा प्रयोग गररन्ि।  डने्टल 

इम्प्लान्ट टाइटेछनयम जस्तो जीव-अनुकूल सामग्रीबाट बनकेो हुन्ि। यसलाई बङ्गारामा राछखन्ि र 

यसले एउटा कृछिम क्राउनलाई समथथन गनथका लाछग दााँतको जराको रूपमा कायथ गिथ। दन्त 

प्रत्यारोपणहरूले डने्टल छिज वा हटाउन छमल्ने डने्टचरको रूपमा रहकेा कृछिम दााँतको समूहलाई 

समथथन गनथ आधारको रूपमा कायथ पछन गिथन्।   

माछनसहरूले डने्टल इम्प्लान्ट राखेपछि आफूलाई अन्य कुनै मुखको समस्या नहुने भनी गलत 

बुझ्न सक्िन्।  डने्टल इम्प्लान्ट र यसका सहायक कृछिम दााँतहरू खराब हुन ेभएता पछन, यदद मुखको 

स्वयं स्याहार पयाथप्त मािामा राम्रो भएन भने, डने्टल इम्प्लान्ट वरपरका तन्तुहरूमा समस्याहरू 

हुनेिन्। तन्तुहरूमा जलन हुनसक्ि र पेरर-इम्प्लान्टाइरटस भछननेमा छवकछसत हुन सक्िन्। डने्टल 

इम्प्लान्ट खुकुलो हुनसक्ि र अन्ततः बाछहर छनस्कन्ि। त्यसकारण, डने्टल इम्प्लान्टको स्थाछयत्वको 

लाछग मुखको सरसफाईलाई राम्रो राख्न दीर्थकालीन ममथत-सम्पभार अत्यावश्यक हुन्ि।  

डेन्टल इम्प्लान्ट प्रत्यारोपण सधै ाँ सफल हुन्ि? 

डने्टल इम्प्लान्टको प्रत्यारोपण भनेको मुखको सामान्य शल्यदक्रया हो। सफलता दर सामान्य स्वास््य 

छस्थछत र बङ्गाराको अवस्थामा छनभथर रहन्ि। यदद शरीरको ररकभरी प्रकायथ राम्रो ि भने, डने्टल 

इम्प्लान्ट प्रत्यारोपण सफल हुने सम्पभावना उच्च हुनेि। अको तफथ , अनसुन्धानहरूले धुम्रपानकताथ, 

मधुमेह भएका व्यछि, हाल वा छवगतमा गमसम्पबन्धी गम्पभीर रोग भएका व्यछिहरू, आददलाई धेरै 

जरटलताहरू हुनसके्न र डने्टल इम्प्लान्ट प्रत्यारोपणमा उच्च असफलता दर हुनसके्न दखेाएका िन्। 

डेन्टल इम्प्लान्टद्वारा समर्थथत कृछिम दााँतहरूको स्याहार कसरी गन?े 

दन्त ्लेक संचयन हुन र डने्टल इम्प्लान्टहरू वररपररका तन्तुहरूमा जलन हुन नददनका लाछग प्रत्येक 

ददन छबहान र राछत सुत्नु अगाछड पूणथ रूपमा मुखको क्याछभटी सफा गनथ आवश्यक हुन्ि। 

➢ एउटा दााँत इम्प्लान्ट:

मुखको स्वयं स्याहार छवछध प्राकृछतक दााँतको लाछग

जस्तै हुन्ि। गमको दकनारामा िश ग्रनुहोस् र

इन्टरडने्टल सतहहरू सफा गनथका लाछग दन्त फ्लोस वा

इन्टरडने्टल िश प्रयोग गनुथहोस्।



 

➢ इम्प्लान्ट समर्थथत डने्टल छिज: 

यदद कृछिम दााँतहरूलाई दईु वा 

सोभन्दा धेरै डने्टल इम्प्लान्ट आधारहरूद्वारा समथथन 

गररन्ि भने, सफा गने छवछध औपचाररक डने्टल छिजको 

जस्तै हुन्ि। कृछिम दााँत र गमको बीचमा खाली ठाउाँ  

हुने हुनाले, डने्टल इम्प्लान्ट र खाली ठाउाँको वररपरर 

सफा गनथ सुपरफ्लोस वा इन्टरडने्टल िश प्रयोग गनथ 

आवश्यक हुन्ि। 

 

➢ माछथल्लो वा तल्लो हटाउन छमल्ने डने्चर:  

डने्चरलाई छनकाल्नहुोस ्र त्यसपछि डने्टल इम्प्लान्टका 

आधारहरूको वररपरर सफा गनथका लाछग एउटा-टफ्ट 

भएको टुथिश प्रयोग गनुथहोस्। डने्चरलाई औपचाररक 

डने्चर जस्तै गरी सफा गनुथहोस्। डने्चरको प्रत्येक भाग 

सफा गनथका लाछग प्रत्येक राछत सुत्नुभन्दा अगाछड डने्चर 

छनकाल्नहुोस्, नरम टुथिश र छडटजेन्ट जस्ता सफा गने 

एजेन्ट प्रयोग गनुथहोस्। त्यसपछि त्यसलाई पानील े

पखाल्नुहोस् र रातभरर एक छगलास पानीमा 

डुबाउनुहोस्। 

 

डेन्टल इम्प्लान्टको प्रत्यारोपणपछि नोट गनुथपन े अछतररि 

पोइन्टहरू 

डने्टल इम्प्लान्ट समर्थथत कृछिम दााँतहरूले चपाउने क्षमतालाई सुधार गनथ मद्दत गनथ सक्िन्। यद्यछप, 

यदद ममथत-सम्पभार उपयुि भएन भन,े धेरे समस्याहरू छनछम्पतनेिन् जस्तै पेरर-इम्प्लान्टाइरटस जसल े

दखुाई र फोडा छसजथना गिथ र अन्ततः चपाउने समस्या छनम्पत्याउन सक्ि। 

 

डने्टल इम्प्लान्ट र यसका सहायक कृछिम दााँतहरूको रटकाउपनलाई वृछि गनथ, छनम्न कुराको बारेमा 

सचेत हुनुपिथ: 

 

1. कृछिम दााँतलाई फ्र्याक्चर हुन नददनका लाछग बदाम, हाडथ क्याण्डी, आदद जस्ता चपाउन कठीन 

हुने खानकुेरा बारम्पबार नखानुहोस्। 

2. लामो समयसम्पम कडा खानेकुरा नचपाउनहुोस्, अन्यथा स्कू्रहरू र इम्प्लान्ट दफक्स्चर अन्ततः 

खुकुलो हुन्िन् वा फ्र्याक्चर हुन्िन्। 

3. धुम्रपान इम्प्लान्ट दफक्स्चरको वररपररका तन्तहुरूको स्वास््यको लाछग खतरापूणथ हुन्ि; 

त्यसकारण धुम्रपान त्याग्न अत्यावश्यक हुन्ि। 

4. डने्टल इम्प्लान्टको उपचारपछि, छनयछमत रूपमा दााँतको जााँच गनथ आवश्यक हुन्ि। यदद कुन ै

समस्या भएमा, त्यसलाई छिटै्ट पछहचान गरी व्यवछस्थत गनथ सदकन्ि। 

5. इम्प्लान्ट दााँत खुकुलो हुने वा डने्टल इम्प्लान्ट वररपररका तन्तुमा असहज महसुस हुने जस्ता 

असामान्य अवस्था महसुस भएमा वा पत्ता लागेमा, जााँच र फलो-अप गनथका लाछग जछत सक्दो 

छिटो दन्त छचदकत्सककहााँ जान आवश्यक हुन्ि। 

 

  
 

 

 

  

 

 

 


