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What is preventive filling?
It is a cover made of special material like plastic placed
on the chewing surfaces of back teeth.
These surfaces
described as:

contain

cracks

and

depressions

• Areas of the tooth which are more prone to decay.
• Gather the greatest amount of germs and food debris.
• Toothbrush does not reach the depth of these cracks
and tooth decay often starts from these areas in
children and adolescents.
Preventive Fillings cover these areas and prevent the
arrival of food debris and bacteria and thus prevent
from tooth decay.

What are the teeth that can be covered with
preventive fillings?
Permanent back molars are appropriate for the
application of preventive fillings. The first permanent
molar usually emerges at the age of 6 years and the
second permanent molar at the age of 12 years.
These fillings are preferably applied directly after
the completion of molars premolar in the mouth, and
before they get decayed.
Thus, children between the ages of 5 years to 15 years
of age benefit the most from preventive fillings.

How to apply preventive fillings?
The application of these fillings does not require digging
or removing parts of the tooth. It is easy and simple and
is carried out through the following steps:
1. The tooth must be isolated before the application
of preventive fillings and through the use of rubber
barrier.
2. The tooth is to be cleaned using a special paste and
then washed.
3. The plain adhesive filling is applied to the tooth and then

made tough by exposing it to harmless blue light rays.

Can the preventive fillings be noticeable?
These fillings can be seen through the scrutiny that
can be white or transparent and cannot be seen during
the talk and laughter because it is a thin layer located on
the back teeth so they do not cause any inconvenience
to the child.

How long does preventive filling last on the
teeth?
These fillings can last for a period of 5 to 10 years.
Periodic checkups of the teeth are recommended. If lost
before this period re-apply these fillings.

Can preventive fillings replace fluoride?
Of course not, preventive fillings provide protection to
the depressions on the occlusal surfaces of back teeth,
while fluoride provides protection for all surfaces,
especially surfaces adjacent to the teeth (surfaces
between the teeth). Preventive fillings and fluoride
work together to prevent tooth decay.

Is preventive filling sufficient alone for the
prevention of teeth decay?
Of course not, preventive fillings must be part of an
integrated program to prevent tooth decay.

Which is better application of preventive
fillings immediately after eruption of the
teeth, or waiting until the occurrence of tooth
decay?
Preventive fillings help protect the teeth, while the decay
leads to the loss of part of the tooth structure. Each time
the tooth is filled or the old filling replaced, additional
parts of the tooth structure will not inevitably get lost.
Thus, it is better to apply plain preventive fillings
after completion of the emergence of the back teeth.

هل يمكن رؤية الحشوات الوقائية؟
يمكـــن رؤيـــة هذه الحشـــوات خـــال الفحـــص الدقيق التـــي يمكن
أن تكـــون ذات لـــون أبيض أو شـــفافة وال يمكن رؤيتهـــا أثناء الكالم
والضحـــك ألنهـــا عبـــارة عن طبقـــة رقيقة موجـــودة على األســـنان
الخلفيـــة وبذلـــك فإنها ال تســـبب أي إزعـــاج للطفل.
ما هي فترات استمرار وجود الحشوات الوقائية على األسنان؟
يمكن لهذه الحشـــوات أن تســـتمر لفترة تمتد من  5إلى  10ســـنوات
ويفضـــل إجـــراء الفحـــص الـــدوري لألســـنان وإعـــادة تطبيـــق هذه
الحشـــوات إذا فقـــدت قبل هـــذه الفترة.

هل يمكن أن تحل الحشوات الوقاية محل الفلورايد؟
بالطبـــع ال ،فالحشـــوات الوقائيـــة تؤمـــن الحمايـــة للمنخفضـــات
الموجودة على الســـطوح اإلطباقية لألســـنان الخلفيـــة ،بينما يؤمن
الفلورايـــد الحمايـــة لكافة الســـطوح الســـنية وخصوصا الســـطوح
المالصقة لألســـنان (الســـطوح بين األسنان) فالحشـــوات الوقائية
والفلورايـــد يعمـــان معا لوقاية األســـنان من التســـوس.

هل تكفي الحشـــوات الوقائية لوحدها لوقاية األســـنان
من التسوس؟
بالطبـــع ال ،فالحشـــوات الوقائيـــة يجـــب أن تكون جزء مـــن برنامج
متكامـــل لوقاية األســـنان من التســـوس.
أيهمـــا أفضـــل تطبيـــق الحشـــوات الوقائيـــة فـــور بزوغ األســـنان أم
االنتظـــار لحيـــن حـــدوث تســـوس األســـنان ومن ثم حشـــوها؟
تســـاعد الحشـــوات الوقائيـــة على حماية األســـنان الســـليمة ،بينما
يـــؤدي التســـوس إلى ضيـــاع جزء من بناء الســـن ،وفـــي كل مرة يتم
فيها حشـــو السن أو استبدال الحشـــوة القديمة فإن أجزاء إضافية
مـــن بناء الســـن ســـوف تفقـــد بالضـــرورة ،وبذلك تكـــون األفضلية
لتطبيـــق الحشـــوات الوقائيـــة الســـادة الالصقـــة بعد اكتمـــال بزوغ
األســـنان الخلفية.

الحشوات الوقائية؟
هـــي عبـــارة عـــن غطاء مصنـــوع من مادة خاصة تشـــبه البالســـتك
توضـــع على الســـطوح الماضغـــة لألســـنان الخلفية ،حيـــث تحتوي
هذه الســـطوح علـــى تشـــققات ومنخفضات توصـــف بأنها:
• أكثر مناطق السن استعداد لإلصابة بالتسوس.
• تتجمع فيها أكبر كمية من الجراثيم وفضالت الطعام.
•فرشـــاة األســـنان ال تصـــل إلـــى عمق هـــذه التشـــققات وغالبا ما
يبدأ تســـوس األســـنان في هذه المناطق عند األطفال والمراهقين.
•الحشـــوات الوقائيـــة تغطـــي هـــذه المناطـــق وتمنع وصـــول بقايا
الطعـــام والجراثيـــم إليهـــا وبذلـــك تمنع حدوث التســـوس.

ما هي األســـنان التـــي يمكن وضـــع الحشـــوات الوقائية
عليها ؟
الضـــروس «الطواحيـــن» الخلفيـــة الدائمة هي األســـنان المناســـبة
لتطبيق الحشـــوات الوقائية عليها ،ا لضـــروس األولى الدائمة عادة
تبـــزغ مـــن عمـــر  6ســـنوات والضـــروس الثانيـــة الدائمة فـــي عمر
 12ســـنة ،ويفضل تطبيق هذه الحشـــوات مباشـــرة بعـــد تمام بزوغ
الضـــروس في الفـــم ،وقبل أن تصاب بالتســـوس.
وبذلـــك يكـــون األطفـــال بين عمر  5ســـنوات إلى عمر  15ســـنة هم
األكثر اســـتفادة من الحشـــوات الوقائية.

كيف يتم تطبيق الحشوات الوقائية؟
ال يحتـــاج تطبيـــق هذه الحشـــوات إلى حفر أو إزالة جزء من الســـن
وهو إجراء ســـهل وبســـيط ويتم عبر الخطـــوات التالية:
 -1يجـــب عـــزل الســـن المـــراد تطبيـــق الحشـــوات الوقائيـــة عليه
ويفضـــل اســـتخدام الحاجـــز المطاطـــي.
 -2يتم تنظيف السن باستخدام معجون خاص ثم يغسل السن.
 -3يتم تطبيق ا لحشـــوة الســـادة الالصقة على الســـن يتم تصليب
الحشـــوة وجعلها قاســـية عن طريق تعريضها ألشـــعة ضوئية زرقاء
غير ضارة.

كل ما تريد أن تعرفه عن

الحشوات
الوقائية
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