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What We Do:
We are pleased to provide you with this profile, which gives a brief idea about the Al-Salam Dental Center, 
our different specialties, modern equipment and our dental services.

The Al-Salam Dental Center provides dental services 24 hrs/ 7 days a week and is open on national holidays 
as well. It consists of 13 clinics, plus an X-Ray imaging room equipped with optional 2D/3D Cone beam 
imaging system along with Panoramic and Cephalometric X-Ray machines.

Spacious and comfortable reception and waiting area, in addition to a Q-system – Appointment- numbering 
system to ensure Visitors (walk in or people with appointments) are well accommodated, text messaging 
confirmation system is available for patients to remind them of their next appointment. (Patients usually 
receive this confirmation text message around 8 PM one day ahead of their scheduled appointment).

ما نقوم به:
يسرنا أن نقدم لكم نبذة عن خدمات مركز السالم لطب األسنان بتخصصاته املختلفة وأجهزته احلديثة ذات التقنية العالية. 

يقوم املركز بالعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع حتى في العطل الرسمية، يتألف املركز من 13 عيادة أسنان باإلضافة 
إلى غرفة أشعة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية 2D/3D باإلضافة إلى جهاز بانوراما وسفالوميترك )للجانب الوجهي(.

منطقة االستقبال ذات مساحة واسعة ومريحة للزائرين، باإلضافة الى منطقة انتظار داخلية للمرضى واملرافقني، كما يتوفر 
لدينا نظام Q System لترقيم املرضى القادمني مبوعد او بدون موعد، يقوم النظام أيضا بإرسال رسالة نصية على الهاتف 

النقال الساعة الثامنة مساءاً لتذكير املرضى مبوعد الغد.





Our Integrated Dental Specialties:
- Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology.
- Hygienists Clinic (Scaling/Polishing and Bleaching).
- Pediatric Dentistry (Kids).
- Orthodontics (Gum Diseases).
- Endodontics (Root Canal Treatment).
- Restorative & Cosmetic Dentistry (Fillings).
- Oral & Maxillofacial Surgery Implantology.
- Prosthodontics (Crowns, Bridges & Removable Dentures).

التخصصات املتوفرة لدينا: 
- تشخيص أمراض الفم وأشعة الوجه والكفني.

- اخصائي صحة الفم الوقائية يقوم بتنظيف وتلميع وتبييض األسنان.
- عالج أسنان األطفال.
- عالج عصب األسنان.

- تقومي األسنان.
- عالج أمراض اللثة.

- ترميم األسنان باستخدام احلشوات التجميلية.
- زراعة األسنان وجراحة الفم والفكني.

- تركيب األسنان الثابتة )التيجان واجلسور( واألجهزة املتحركة.





Our Dental Services & Equipment:
- 2D/3D Cone Beam Imaging System.
- Digital Intra Oral X-Ray Image.
- Intra Oral Camera.
- Patient Education Software.
- Zoom Office Bleaching.
- Home Bleaching.
- Computerized Restorations (CAD-CAM).
- Ceramic/ Zerconia Crowns.
- Gum Peeling (Using Laser).
- Advanced Implants Systems.
- STA painless Computerized Injections.
- Root Canal Treatment (using advanced machines).
- Wisdom Teeth Removal / Dental Surgery (in the clinic or under G.A)
- Pediatric Full Mouth Rehabilitation (Under G.A).

خدمات عالج األسنان واألجهزة املتوفرة:
- جهاز أشعة مقطعي.
- أشعة داخل فموية.

- كاميرا عرض األسنان داخل الفم.
- برنامج شرح مراحل عالج األسنان للمريض.

- تبييض األسنان في العيادة.
- التبييض املنزلي.

- حشوات السيراميك بإستخدام تقنية )كاد-كام(.
- التركيبات السنية )السيراميك والزركونيا(.

- تفتيح اللثة بإستخدام الليزر.
- زراعة األسنان بإستخدام أنظمة حديثة.

.(STA) عالج األسنان بدون ألم بإستخدام التخدير املوضعي جهاز خاص مبرمج بالكمبيوتر -
- عالج أقنية اجلذور بإستخدام أجهزة حديثة.

- خلع ضرس العقل وجراحة األسنان في العيادة أو حتت التخدير العام )ضرورة احلجز املسبق(.
- عالج كامل ألسنان األطفال حتت التخدير العام )ضرورة احلجز املسبق(.





Our Dental Services:
We provide you with professional dental examination and treatment planning; along with a variety of 
services to help you maintain the health condition of your mouth.

Hygienic Procedures:
Our doctors and hygienists provide prophylaxis, professional teeth cleaning (scaling & polishing), fluoride 
application and oral hygiene instructions on brushing and flossing.

خدماتنا:
يقوم طاقمنا بفحص شامل للفم واألسنان مع وضع خطة عالجية متكاملة للحصول على أسنان صحية.

خدمة صحة الفم:
يقوم فيها األطباء واملتخصصني بصحة الفم بتنظيف األسنان وتلميعها ووضع الفلورايد الوقائي، باإلضافة إلى توعية كاملة 

للمريض عن كيفية تفريش األسنان وإستخدام اخليط السني.





Teeth Whitening:
Changing natural teeth color from yellowish to a whiter shade by doing office bleaching or custom made 
trey for home bleaching.

Root Canal Therapy:
Is indicated to treat severe toothaches as a result of nerve damage due to deep cavities, trauma or 
periodontal disease. This treatment involves the removal of the nerve process then cleaning and filling this 
void.

Restorative Procedures:
We offer a variety of filling materials, which include: Glass lonomer fillings, Amalgam fillings, Compomer 
fillings, Composite fillings and Ceramic Inlay and Onlay (CAD – CAM Technology).

تبييض األسنان:
هي عملية تغيير لون األسنان الطبيعية املائلة لإلصفرار جلعلها تبدو أكثر بياضاً، وهو حل مثالي لألسنان شديدة التلون 

بتبيضها أما داخل العيادة أو بإستخدام التبييض املنزلي.

عالج عصب األسنان:
يعد وسيلة فعالة لعالج ألم األسنان الناجت عن أذية عصب السن نتيجة التسوس املزمن، الرض أو أمراض النسج الداعمة، 

تتضمن العملية إزالة العصب املوجود داخل اجلذر وتنظيف وحشو الفراغ الناجت عن إزالته.

الترميمات السنية:
حشوات جالس ايونومير املطلقة للفلورايد، حشوات الفضة التقليدية، احلشوات الضوئية، حشوات الكومبيوتر، حشوات 

السيراميك بإستخدام )تقنية الكاد - كام(.





Prosthodontics & Cosmetic Dentistry:
Crowns & Bridges:
Crowns made of ceramic/ zirconia are generally indicated after having root canal therapy or in case of 
chipped fillings to protect the teeth from breakage. Also, in case of discolored multiple fillings on anterior 
teeth to enhance the smile. Bridges are indicated as a replacement for missing or extracted teeth.

Veneers:
Dental veneers are wafer-thin custom-made shells of tooth-colored porcelain  designed to cover the 
front surface of the anterior teeth to improve their appearance. These shells are bonded to the front teeth 
changing their color, shape, size or length. They are also used to close the front teeth spaces (Diastima).

تركيبات األسنان الثابتة واملتحركة وجتميل األسنان:
التيجان واجلسور:

يتم صنع التركيبات السنية )التاج السني( من السيراميك والزركونيا بعد القيام بعالج عصب األسنان حلمايتها من الكسر، 
كذلك في حاالت احلشوات الكبيرة القابلة للكسر، كما يتم صنعها في حاالت احلشوات املتعددة املتلونة على األسنان األمامية 

لتحسني اإلبتسامة، أما اجلسور فتستخدم لتعويض األسنان املفقودة أو التي مت خلعها.

خدمات جتميل األسنان تشمل:
سد الفراغات بني األسنان وتعديل أحجامها ولونها وأشكالها بإستخدام قشرة السيراميك اخلزفية، والتي هي عبارة عن قشرة 

رقيقة من البورسلني تغطي األسنان األمامية لتحسني منظرها.





Removable Dentures:
Dentures are artificial teeth that can be removed by the patients. A complete denture is for people who have 
no teeth in their jaws.  Partial dentures are people who have some remaining natural teeth.

Oral Surgery/ implantology:
Removal of wisdom teeth, surgical extractions, crown lengthening, implant surgeries, bone and soft tissue 
grafts, Orthognathic surgeries and Tempomandibular (TMJ) therapy.

األجهزة املتحركة:
تستخدم األجهزة الكاملة في حال فقدان كلي لألسنان، تستخدم األجهزة اجلزئية بحالة وجود عدد متبقي من األسنان الطبيعية 

في أحد الفكني أو كليهما.

خدمات جراحة الفم والفكني/ زراعة األسنان:
يندرج حتته جميع أنواع اخللع )البسيط واجلراحي( وزراعة وتعديل تشوهات وبروز الفكني جراحياً، كذلك زراعة األسنان وعالج 

أمراض والألم مفصل الفكني.





Periodontal Treatment:
This includes gum treatment, halitosis management, gum peeling for dark gingiva and gum touring using 
laser.

Pediatric dentistry (Children Dental Care):
We provide fear & anxiety management services to children, and total pediatric dental care.
Fillings, fissure sealants, pulpotomy, stainless steel crowns, and space maintainers after extraction.
Treatment under general anesthesia could be arranged.

Orthodontic Treatment:
Transparent ceramic braces / Lingual braces are available upon your request, while metal braces remain the 
traditional method.

خدمات عالج اللثة:
تشمل عالج التهابات اللثة ورائحة الفم املزعجة وتفتيح اللثة الغامقة واملتلونة مع جتميل شكل وانحناء اللثة.

عالج أسنان األطفال:
خدمات عالج األطفال بكل أنواعه متوفرة مع مراعاة عالج اخلوف عند األطفال:

عالج عصب األطفال - وضع املادة السادة الالصقة.
عمل احلشوات املطلقة للفلورايد - تركيب التاج املعدني وحافظات املسافة بعد اخللع.

يجب احلجز املسبق لعالج أسنان األطفال حتت التخدير العام.

تقومي األسنان:
مت توفير تقومي األسنان الشفاف / التقومي داخل الفم حلل مشاكل أسنانكم دون التأثير على مظهركم اخلارجي، أما التقومي 

املعدني فيعد الطريقة التقليدية للتقومي.





All the mentioned dental services can be performed under G.A (General Anesthesia) 
in the main Hospital OT (Booking should be arranged):
These are the following procedures which can be done under G.A:

- Scaling, teeth cleaning and gum treatment.
- Removing decay and placing fillings.
- Root Canal Treatment (RCT) full treatment or first stage only depending on the case.
- Teeth preparation to receive lab fabricated crowns.
- Simple teeth extraction or surgical removal for wisdom teeth.
- Single or multiple implant placements for the full jaw.
- Pediatric full mouth rehabilitation.

ميكن احلصول على خطة عالج متكاملة حتت التخدير العام في املستشفى لكن يجب احلجز 
املسبق:

فيما يلي اخلدمات العالجية املتوفرة حتت البنج العام:

- تنظيف األسنان وتلميعها وعالج اللثة.
- إزالة التسوس ووضع احلشوات.

- عالج عصب األسنان )كاماًل أو على عدة جلسات حسب احلالة(.
- حتضير األسنان وتصغيرها لوضع التركيبات املصنعة في املختبر.

- اخللع البسيط لألسنان أو خلع ضرس العقل اجلراحي.
- زراعة سن أو عدة أسنان لكامل الفك.

- عالج كامل ألسنان الطفل.





These are some of our Dental Machines:
- Office Bleaching (teeth whitening).
- Gum Peeling (using laser machine).
- Computerized Anesthesia – STA (the latest technology in Anesthesiology is almost pain free).

بعض األجهزة املتوفرة لعالج األسنان:
- تبييض األسنان داخل العيادة.

- تفتيح اللثة )باستخدام جهاز الليزر(.
- تخدير األسنان بجهاز STA )أحدث التقنيات وبدون ألم(.





New Machines for Root Canal Treatment:
These machines reduce the amount of time that the patients spend on the dental chair.

Intra-Oral Camera:
Digitally captures the teeth image to show to the patient.

Digital Radiography:
Enhances the quality of the intra/ extra oral X-Ray images for better diagnosis plus it exposes the patients to 
less radiation.

CAD-CAM Technology:
This machine designs ceramic dental restorations; (Crowns, Onlays/Inlays) using intelligent computer 3D 
software- CAD/CAM. Teeth can be restored in a single sitting.

عالج أقنية اجلذور:
بإستخدام أجهزة حديثة تقلل من وقت العالج.

الكاميرا الفموية:
إستخدام الكاميرا داخل الفم لعرض األسنان للمريض على الشاشة.

برنامج ديجيتال:
لعرض صور األشعة داخل وخارج الفم على الشاشة، ليتم تشخيص حالة املريض بدقة وشرح خطة العالج املستقبلية، كما يقلل 

نسبة تعرض املريض لألشعة.

حشوات السيراميك:
حشوات السيراميك بإستخدام جهاز عالي التقنية )كاد - كام( مبرمج على الكمبيوتر، ميكن إستالم التركيب في جلسة واحدة.





Dental Cone Beam 3D X-Ray System with 2D Panoramic Images:
Combines 3D images with up to four easily selectable fields of view (FOV), plus 2D panoramic images. A 
dedicated CCD sensor is used. This is an excellent diagnostic tool to explore dental anatomy and solve 
diagnostic problems which cannot be usually detected in the conventional X-Ray images. All diagnostic 
information in the region of interest can be examined and exploited.

جهاز األشعة املقطعية ثالثي األبعاد / ثنائي األبعاد لألشعة البانورامية:
املتوفر لدينا يقوم بعرض أربع مساحات رؤية مختلفة والتي تعد وسيلة فعالة إلكتشاف األمراض أو حاالت الصعب إكتشافها 

بأجهزة األشعة العادية حيث ميكن اختيار منطقة محددة من الوجه أو الفكني لفحصها ومعاينتها بدقة.





Dental CSSD:
Our spacious CSSD is fully equipped with heavy duty machines/high temperature autoclaves to sterilize 
our dental instruments as we adhere to the infection control regulations so that we could provide the safes 
dental treatment to our patients. In addition to that, all the clinics surfaces, dental unit, and other machines 
are covered with disposable shields which are replaced after every patient to eliminate any potential for 
infection.

Dental Lab:
The dental laboratory is equipped with sophisticated machines to enable our skilled technician to 
fabricate metal free ceramic / Zirconia crowns-color matching teeth, fixed and removable restorations and 
Orthodontic appliances.

غرفة التعقيم:
مت جتهيز غرفة التعقيم بأحدث األجهزة )ذات احلرارة العالية( إلتباع أفضل الطرق واملعايير الصحية لتعقيم األدوات 

املستخدمة لعالج األسنان، باإلضافة لذلك يتم تغطية اسطح العيادة وكرسي األسنان واألجهزة املستخدمة بنايلون شفاف ملنع 
حدوث أي تلوث ويتم تغييرها قبل كل مريض للحصول على عالج آمن.

مختبر األسنان:
يحتوي مختبر األسنان على أجهزة متطورة متكن فني األسنان من عمل تركيبات سنية جتميلية مشابهة للون وبنية األسنان 

)تركيبات ثابتة ومتحركة وأجهزة تقومي(.





Al Salam Dental Center
Tel:  222 3 2055 / 18 3000 3

www.sih-kw.com/dental

Bneid Al Ghar - Port Said Street,
Al Messila Building Ground Floor

بنيد القار - شارع بورسعيد
برج املسيلة الدور األرضي
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