
 :دهدعکس دندان چه چيزي را نشان مي

هايي که به تواند پوسيدگيعکس اشعه ايکس دندان مي

شود را نشان دهد. اين طور عادي در دهان ديده نمي

ها ممکن است در زير پُرکردگي دندان و يا پوسيدگي

ها واقع شده و در حالت عادي به چشم در بين دندان

هاي تواند عفونتميديده نشود. همچنين عکس دندان 

ها را نشان احتمالي در ريشه دندان و شدت اين عفونت

 دهد.

توان از عکس دندان براي ديدن در کودکان مي

اند، هايي که هنوز از لثه خارج نشدهوضعيت دندان

تواند از اين طريق استفاده کرد. دندانپزشک مي

تشخيص دهد که آيا فضاي کافي براي خروج و رشد 

ها وجود دارد يا خير. در بزرگساالن هم دانطبيعي دن

هاي عقل توان از عکس دندان براي ديدن دندانمي

عقل نهفته ممکن است الزم  نهفته استفاده کرد. دندان

باشد قبل از آنکه براي بيمار مشکلي ايجاد کند، کشيده 

 شود.

 انواع عکس دندان

دو نوع اصلي از عکس دندان وجود دارد که عبارتند 

 :از

 :عکس داخل دهاني

 

هايي هستند که براي هاي داخل دهاني عکسعکس

گرفتن آنها سنسور دستگاه راديوگرافي در داخل دهان 

ترين نوع ها به عنوان رايجگيرد. اين عکسقرار مي

هاي داخل دهاني شوند. عکسعکس دندان شناخته مي

دهند و جزئيات زيادي از دندان شما را نشان مي

هاي تواند با استفاده از آن پوسيدگيمي دندانپزشک

ها را پيدا کند، وضعيت سالمت ريشه و استخوان دندان

هاي در اطراف دندان را بررسي کند، وضعيت دندان

ها و استخوان حال رشد را ببيند و شرايط عمومي دندان

 فک شما را کنترل نمايد.

 

 :های خارج دهانیعکس

 

هايی هستند که برای گرفتن آنها، سنسور دستگاه عکس

گيرد. اين عکسبرداری در خارج از دهان قرار می

دهند، اما ها را نشان میها سری کامل دندانعکس

تمرکز اصلی آنها بر استخوان فک و جمجمه است. 

ها های خارج دهانی جزئيات زيادی از دندانعکس

نوع عکس برای  دهند و بنابراين از ايننشان نمی

های دنيا برای شناسايی مشکالت تشخيص پوسيدگی

های شود. بلکه عکساحتمالی يک دندان استفاده نمی

های نهفته، خارج دهانی بيشتر برای يافتن دندان

ها و ها نسبت به دندانبررسی نحوه رشد و نمو فک

نيز به منظور شناسايی مشکالت احتمالی در فاصله 



های مفصل فک يا ساير استخوان بين دندان و فک و

 گيرندصورت مورد استفاده قرار می

 شودعکسبرداري دندان چگونه انجام مي

اشعه ايکس يک نوع پرتو شبيه به نور يا امواج 

تواند از اغلب اجسام، از راديويي است. اين پرتوها مي

جمله بدن ما عبور کند. هنگامي که پرتو اشعه ايکس 

ً بر روي قسمتي از بدن که هدف عکسبرداري  دقيقا

شود، دستگاه عکسبرداري يک نماي باشد تابانده ميمي

اي از پرتوهايي که در حال عبور از بدن هستند لحظه

گيرد و آن را به صورت عکس بر روي فيلم مي

 کند.فوتوگرافي يا يک آشکارساز مخصوص ثبت مي

براي تهيه عکس اشعه ايکس، ابتدا شما در مرکز 

گيريد و تکنسين تگاه عکسبرداري قرار مييونيت دس

سر شما را با دقت در مقابل سنسور دستگاه قرار 

کند. يونيت دستگاه را دهد و جاي آن را ثابت ميمي

اي تنظيم کرد که با وضعيت بيمار در توان به گونهمي

حالت ايستاده يا نشسته بر روي ويلچر هم منطبق شود. 

( در داخل دهان شما سپس يک گگ دهاني )بايت بالکر

ها به شکل صحيحي بر روي شود تا دندانقرار داده مي

ها و سر در هم منطبق شوند. قرار گرفتن دندان

وضعيت صحيح، براي گرفتن يک عکس خوب و 

 داراي وضوح باال، اهميت زيادي دارد.

در طول مدتي که بازوي متحرک دستگاه عکسبرداري 

ر حال عکس گردد و دبه دور محيط سر شما مي

گرفتن است، شما بايد کامالً ثابت و بدون حرکت 

ثانيه طول  ۲۰تا  ۱۲بمانيد. اين وضعيت معموالً حدود 

 کشد.مي

هاي اشعه ايکس دندان بر روي تا همين اواخر، عکس

شدند. اما هاي بزرگ فيلم ثبت و نگهداري ميورقه

هاي ديجيتالي ها به شکل فايلامروزه اغلب اين عکس

شوند. د و به صورت الکترونيکي ذخيره ميهستن

تصاوير ذخيره شده در آينده به راحتي قابل دسترس 

ها و مشکالت هستند و براي تشخيص و درمان بيماري

هاي جديدي که به تازگي احتمالي، به وفور با عکس

 گيرند.اند مورد مقايسه قرار ميگرفته شده
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