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���� ا���اك ��� ا����ن

دكتور/ سالم الربیع
اخصائي زراعة األسنان

دكتور سالم الربیع اخصائي زراعة االسنان واالستعاضات السنیة. 
ماجستیر في زراعة األسنان من جامعة قوتھ – فرانكفورت – المانیا. 

ترخیص مزاولة مھنة في زراعة االسنان من الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة.

#كملھا_وال_تھملھا  مــــع  #دالكتور_سالم_الربیع

األن موعدك  أحجز 

https://www.almhydbclinic.com/
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ماھو االندماج العظمي؟؟؟ ............. فترة االندماج العظمي التي تكون بعد زراعة الطعوم العظمیة مابین ٤ اشھر الي ٦ اشھر حسب الحالة ھي تكون

الفترة التي یندمج العظم الصناعي فیھا مع العظم اللثوي الطبیعي لتعویض الفقدان الذي تم من العظم اللثوي وذلك من توقیت خلع األسنان الي ذلك

الوقت ویحدث االندماج بناء تعویضي یؤھل المراجع لزراعة األسنان #كملھا_وال_تھملھا #مع_دكتور_سالم_الربیع

طلب عرض االسعار
* االسم
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االسم

* رقم الجوال

رقم الجوال

الخدمة المطلوبة

الخدمة المطلوبة

ارســـــال

حاالت زراعة االسنان قبل و بعد



https://wa.me/message/3KTN4HUPQZINN1
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أراء العمالء ومراجعین دكتور سالم الربیع

عیادة دكتور سالم الربیع مجمع المسواك لطب األسنان

������ – ا����ض – �� ا����اء – ��رع ا���� �� ا���� �� ��� – ���ار ا����ت
ا������ – �����ت ا��ا��� – ����� ���� ا�������

أحجز موعدك األن

إذا كان لدیك استفسار فضال ال تتردد في التواصل معنا
خدمة 24 ساعھ للرد علي استفساراتكم

أحجز موعدك األن

Rooba
roobaa77@

ماشاء هللا تبارك هللا هللا یسعدھم یا رب علي تنظیم المواعیدوالحجز الشكر لكل العاملین بالعیادة شكر خاص لدكتور سالم الربیع اللع ی
كل التوفیق

https://wa.me/message/3KTN4HUPQZINN1
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الحصول علي األتجاھات

شاھد المزید من الحاالت وتجربة العمالء علي مواقع التواصل األجتماعي



دكتور سالم الربیع أخصائي زراعة األسنان

أحجز موعدك األن

خدمة 24 ساعة للرد علي استفساراتكم  فضال ال تتردد في التواصل معنا

https://goo.gl/maps/KNsfzCxQo3T63ZuP6
https://wa.me/966503424319
https://instagram.com/dr_salem6?igshid=12rmrlepp65kj
https://www.snapchat.com/add/dr_salem6
https://mobile.twitter.com/home
https://wa.me/message/3KTN4HUPQZINN1
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طـــلـــب مـــوعـــد

نصائح طبیة یجب اتباعھا اثناء عملیة زراعة األسنان

ماذا عن األكل بعد زراعة األسنان؟

بعد عملیة زرعة االسنان یجب علي المریض تجنب االكل لمدة ساعتین لحین انتھاء
تأثیر التخدیر. تجنب المضغ عند منطقة الزراعھ في الیوم األول .. االبتعاد عن
األطعمة الساخنة والحارة، یفضل شرب سوائل دافئة والبعد عن التدخین



ماھي نسبة نجاح عملیة زراعة األسنان؟

تتراوح نسبة النجاح من حالة ألخرى وتعتمد في المقام األول على قوة العظم اللثوي
والعوامل اإلیجابیة للمریض من حیث المشاكل الصحیة التي یواجھھا آن ذاك وأیضا
شراكة المریض في نسبة النجاح بعد عملیة الزراعة عامل ھاااام جدا جدا وذلك في
التزامة بتنفیذ التعلیمات المعطاة من قبل أخصائي زراعة األسنان



زراعة الطعوم العظمیة

تأكد عند فقدان األسنان وتركھا دون تعویض مدة طویلة مع الوقت یحدث ما یسمي
باالنضمار اللثوي . فبالتالي ستحاج الي تعویضالطعوم العظمیة اوال قبل اجراء
عملیة زراعة األسنان



ھل یوجد الم بعد عملیة زراعة األسنان؟

بعد االنتھاء من عملیة زراعة األسنان یقوم الطبیب بكتابة وصفة طبیة تحتوي علي
مسكنات ألخذھا بعد ان یزول تأثیر التخدیر لعدم الشعور باأللم ..
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شــــارك علي مواقع التواصل األجتماعي

WhatsApp LinkedIn Twitter Facebook 
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