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 الفصل الثانً

 الجزئً بالدرد المصابة السنٌة األقواس طبعات

IMPRESSIONS OF THE PARTIALLY EDENTULOUS ARCH 
 لألسنان التشرٌحً الشكل الجزئً بالدرد المصابة السنٌة األقواس طبعات تسجل أن ٌجب

 وٌستمد محدد واخراج ادخال خط وفق ٌصمم المتحرك الجهاز ألن بدقة بها المحٌطة والنسج

 الفم من العناصر هذه نسخ دقة على ٌعتمد وهذا الداعمة األسنان من ودعمه واستقراره ثباته

 األهمٌة الطابعة المادة أداء وجودة لنوع كان هنا من الطبعات. بواسطة الجبسً المثال الى

 والغؤورات األسنان عن الطبعة ابعاد عند الدائم للتشوه تتعرض التً فالمواد القصوى

 أخذ عند المعدنٌة واألكاسٌد بالحرارة المتلٌنة المواد نستثنً لذلك أبدا تستخدم ال النسٌجٌة

 فً مفٌدة المواد هذه تكون بٌنما الجزئً الدرد طبعات أو السنٌة للقوس تشرٌحٌة طبعات

 . الكامل الدرد طبعات

 لكنه بدقة ٌطبع كان الذي بارٌس جبس باستخدام البداٌة فً تؤخذ الجزئً الدرد طبعات كانت

 ٌسبب غالبا كان ما وهذا جدٌد من القطع وٌجمع الطبٌب فٌعود اخراجه أثناء قطع الى ٌتكسر

( األلجٌنات) ردودة الال الغروٌات قدمت ثم المطلوبة الدقة ٌفقدها كان مما للطبعة دائما تشوها

 الفك طبعة أخذ مرة وألول باالمكان صار حٌث األسنان طب فً األمام الى جبارة كخطوة

 عند باخراجها تسمح التً الكافٌة بالمرونة تتمتع بمادة التشرٌحٌة والغؤورات واألسنان

 دون واحدة كقطعة الطبعة بأخذ المادة هذه سمحت ولقد دائمة تشوهات حدوث دون التصلب

 مقبولة طبع مادة تزال وما الوقت ذلك منذ كانت ولقد وسٌطة مادة أي الستخدام الحاجة

 الصحٌح بالشكل تستخدم عندما ودقٌقة

 اخراجها بعد قصٌرة زمنٌة فترة خالل األبعاد ثابتة تبقى( األلجٌنات)  ردودة الال الغروٌات كل

 اذا. و باألبعاد وتغٌرا تشوها ذلك مسببا سرٌعا ماءها تفقد للهواء تعرضت اذا.  الفم من

 طبعات كل فان لذلك أبعادها وتغٌر المادة بانتفاخ ذلك وٌترافق بالماء تتشرب بالماء غمرت

 لفترة حفظها من بد وال مباشرة صبها الممكن غٌر من كان اذا لكن فورا صبها ٌجب األلجٌنات

 ذلك انجاز ٌمكن.  بالماء الغمر من أفضل ذلك,  مشبع رطب جو فً الطبعة نضع قصٌرة

 محكم بالستٌكً غالف ضمن بوضعها أو بالماء مبلل ورقً بمندٌل الطبعة بتغطٌة ببساطة

 األلجٌنات استخدام عند مراعاتها ٌجب التً الوقائٌة التدابٌر

 : األلجٌنات استخدام عند  الوقائٌة التدابٌر بعض مراعاة من بد ال

 المادة تشوه وٌسبب حتما سٌحصل جفافا ألن للهواء تعرٌضها ٌجوز ال -1

  حتما سٌحصل بالمادة انتفاخا ألن المطهرة بالسوائل أو بالماء مغمورة تركها ٌجوز ال  -2

 أبعادها وتغٌر الطابعة المادة بتمدد ذلك ٌترافق

 الطبعة بتغطٌة أو مشبع رطب جو فً الطبعة بوضع الجفاف من الطبعة حماٌة ٌجب -3

 األبعاد وتغٌر التشوه لمنع.  الطبعة صب من نتمكن أن الى بالماء مبلل ورقً بمندٌل

 الفم من الطبعة اخراج بعد دقٌقة 15 أقصاها مدة ضمن ذلك ٌتم أن ٌجب
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 األلجٌنات طبعة ألخذ المتتابعة المراحل

Step-by-step Procedure for Making a Hydrocolloid Impression 

 :التالٌة الخطوات وفق الطبعة أخذ ٌتسلسل

 سٌغطٌها التً المساحة كامل ٌغطً بحٌث ومثقبا معقما المناسب الطابع اختٌار -1

 السماكة وهً مم 5-4 مقداره الفموٌة األنسجة وبٌن بٌنه فراغا وٌترك الجهاز

 الطابعة للمادة المطلوبة

 بعض فً مطلوبا ٌكون حٌث العلوي الطابع على المطلوبة التعدٌالت اجراء -2

 المادة لتوزٌع األحمر الصف شمع باضافة الطابع من الحنكً الجزء رفع الحاالت

 الخلف باتجاه الحنكً السطح عبر السٌالن من ولمنعها بالتساوي الطابعة

   
 مرطبة شاش بقطعة  الحنك قبة مسح أٌضا المفٌد من ٌكون الوقت هذا فً

 والمخاطٌة اللعابٌة الصغٌرة الغدد بتخدٌر سٌسمح االجراء وهذا مخدر بمحلول

 فً الطابعة المادة تواجد أو طعم أو رائحة على فعل كرد افرازها وقف الى وٌؤدي

 األبعد الجزء واستمر بالتصلب لألنسجة المالصق الجزء بدأ اذا. الفم جوف

 ستكون العلوٌة للطبعة سٌحدث تشوها فان الطابع تحرٌك نتٌجة للتغٌر بالخضوع

 قبة على الجزئً المتحرك الجهاز عناصر انطباق على السوء غاٌة فً عواقبه

 الطابع ترك للطبٌب الٌجوز لذلك الجهاز الٌها ٌستند التً األخرى واألنسجة الحنك

 العلوي الطابع ٌمتد. التصلب تمام حتى مكانه فً استقراره لحظة منذ تحرٌكه أو

 .الخلفً السد أو االهتزاز وخط الفكٌة الحدبات لٌغطً خلفٌا

 بعض فً مطلوبا ٌكون حٌث السفلً الطابع على المطلوبة التعدٌالت اجراء - -3

 الالمٌة الضرصٌة الحفٌرة منطقة فً بالشمع للطابع اللسانً الجناح اطالة الحاالت

 كما.االطالة هذه مثل الجراء الحاجة فتندر المناطق باقً أما منها الخلف والى

 من الفم قاع أنسجة لمنع للطابع الخلفً اللسانً الجناح الى أحٌانا الشمع ٌضاف

 داخله الى والدخول االرتفاع
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 داخل الى الدخول من الفم قاع أنسجة لمنع الشمع باضافة الخلفً اللسانً من حوافه طولت سفلً طابع

 الرحوٌة خلف الوسادة منطقة لتغطٌة الخلفٌة ناحٌته الى الشمع وأضٌف الطابع

 موازٌة السنٌة القوس معها تصبح قائمة عمودٌة وضعٌة فً المرٌض اجالس  -4

 لألرض

 ثم المطلوبة الماء كمٌة توضع المستخدمة الطابعة المادة هً األلجٌنات كانت اذا -5

( مل 666 سعتها)  مطاطٌة كجة ضمن المسحوق من الكافً القدر الٌها ٌضاف

 المزج لضمان الكجة جدار على الناتجة للعجٌنة سحق حركة مع بسرعة وتمزج

 من أقل فً ٌتم أن ٌجب ذلك كل.  المادة قوام من وللتأكد المسحوق مع للماء التام

 ٌقوم الطابع الى ونقلها الناتجة العجٌنة بجمع الطبٌب ٌقوم وبٌنما.  دقٌقة

 الزائد اللعاب من للتخلص البارد بالماء فمه بغسل المرٌض

.  الهوائٌة الفقاعات انحصار تجنب الطابع ضمن الطابعة المادة وضع عند -6

 الطابع ثقوب عبر لتتسرب الطابعة المادة من األولى الدفعة ضغط على واحرص

 عن انفصالها سٌمنع مما التصلب تمام عند الطابع جسم مع المادة اتحاد لتضمن

 الفم من اخراجه عند الطابع

 على الطابعة المادة من قلٌال وضع الفم من الشاش أزل باأللجٌنات الطابع ملء بعد -7

 تحت أو الدعامات على المحضرة كالمهامٌز خاصا انتباها تتطلب التً المناطق

 كله وذلك الحنك قبة من نقطة أعمق فً أو الفكٌتٌن الحدبتٌن منطقة فً أو الشفة

 السباتول رأس أو باالصبع

 مستخدما للطبٌب القرٌب الجانب من تبدأ دورانٌة بحركة الفم الى الطابع ادخال -8

 بالدخول للطابع المجال وافساح الخدود لتبعٌد السبابة اصبع

 المنطقة فً ثم الطبٌب عن البعٌدة الخلفٌة الناحٌة من أوال الطابع ٌضغط - -9

 الخدود وتبعٌد الشفة رفع بعد األمامٌة

 من للطرد الطابعة المادة تتعرض ال كً بشدة الطابع تضغط اال حذرا كن -16

 الطاحنة السطوح مناطق فً خاصة للمادة مقبولة سماكة ترك ٌجب وانما الطابع

 لألسنان والقاطعة

 لطٌف ضغط تطبٌق مع دقائق 3 لمدة حركة أي دون مكانه فً الطابع ثبت -11

 المادة تصلب أثناء للطابع حركة أي.  الجانبٌن على الضواحك مناطق فً علٌه

 بنفسه بالطابع ممسكا ٌظل أن الطبٌب على لذلك. دقٌقة غٌر طبعة سٌنتج الطابعة

 من الطبعة تخرج وال الطابع مسك السنٌة المساعدة أو المرٌض من ٌطلب وأال

 الطابعة المادة تصلب تمام حتى الفم

 السماح مع المكان فً زحزحتها بعد سرٌعة بحركة الفم من الطبعة تزال -12

 عمودٌة االخراج حركة تكون. والشفة الخدود بتبعٌد حوافها الى بالدخول للهواء

 أو التمزق من الطابعة المادة لحماٌة لألسنان الطولً للمحور موازي محور ووفق

 التشوه

 افحصها ثم الصنبور تحت الجاري بالماء الزائد اللعاب من الطبعة اغسل -13

 ورقً بمندٌل ولفها تغطٌتها قبل مطهر سائل بأي رشها ٌمكن ذلك بعد.  بتمعن

 على ٌطرأ أن ٌمكن باألبعاد تغٌر أي لتجنب مباشرة الطبعة صب الى بادر.  رطب

 مدة تكون الصب تأجٌل الى الطبٌب فٌها ٌضطر التً الحاالت فً. الطابعة المادة
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 فرصة ٌكون الزمن وهذا ضمنه الصب تأجٌل ٌمكن الذي الزمن هً دقٌقة 15

 اذا ضمنه تشوه أي الطابعة المادة ٌصٌب وال مفعوله الظهار المطهر للسائل

 رطب جو فً الطبعة حفظت

Step-by-step Procedure for Making a Stone Cast from a 

Hydrocolloid Impression  

 األلجٌنات طبعة من الجبسً المثال صنع مراحل

 :كالتالً هً األلجٌنات طبعة من الجبسً المثال صنع مراحل

 مقاسة وكمٌة.  الرابع النموذج من الحجري الجبس الطبعات صب فً نستخدم  -1

 كهربائً هزاز مع وملوقة مطاطٌة كجة كذلك الجبسً المسحوق ومن الماء من

)  المسحوق كمٌة الٌها ٌضاف المطاطٌة الكجة فً الالزمة الماء كمٌة أوال نضع -2

 ثم التجانس تمام حتى واحدة دقٌقة مدة المزٌج ونحرك( المصنع تعلٌمات حسب

 المزٌج ضمن المنحصرة الهواء فقاعات لطرد كهربائً هزاز على الكجة نضع

 بتماس الطابع نضع ثم الزائد الماء من ونتخلص الطبعة عن الرطب المندٌل نرفع -3

 مع بتماس الطابعة المادة وضع ٌجوز وال القبضة عبر الكهربائً الهزاز مع

 الهزاز

 الهز أثناء ٌنساب واتركه للطبعة الخلفً الجزء على الممزوج الجبس بعض ضع -4

 للمنطقة عابرا المقابل الطرف فً األخٌرة السن الى طرف فً األخٌرة السن من

 األمامٌة

  
 تندفع ونتركها نفسها الخلفٌة المنطقة الى الجبس من زٌادات اضافة نتابع

 هوائٌة فقاعات الشكل بهذا تنحصر فال االهتزاز وبفعل الطابع بامالة وتنساب

 انطباعات ضمن الموجود الماء ودفع بجرف المضافة الجبس كمٌات وتقوم

 نترك. األخرى الجهة فً الطابع من الخلفٌة النهاٌة الى ٌصل أن الى األسنان

 تمتلىء عندما.  ماص مندٌل أو بشاش نزٌله أو الطابع من ٌخرج الزائد السائل

 تماما الطابع ٌمتلىء أن الى أكبر بكمٌات الجبس اضافة نتابع األسنان انطباعات

 منطقة أرق فً مم 18-16 بسماكة نفسه الجبسً المزٌج من تصنع المثال قاعدة -5

 واللسانٌة الدهلٌزٌة الحواف تكون بحٌث الطبعة كامل على القاعدة تمتد أن وٌجب

 ومحمٌة واضحة
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 باستعمال الطابع محٌط فً منه الزائد ازالة ٌمكن الجبسً المزٌج ٌتماسك حالما -6

 فً وتركها األولً التصلب ٌحدث حتى رطب مكان فً بعدها تترك الجبس سكٌن

 اذا. التبخر بفعل لتبلوره الضروري الماء فقدان من الجبس ٌحمً رطب مكان

 وتكون طبشوري بلون جافة األسنان تظهر التصلب أثناء الرطوبة فً نقص حدث

 كسرها ٌسهل هشة

 عن المثال فصل ٌمكن دقٌقة 36 مدة رطب جو فً المصبوب المثال ترك بعد -7

 .  األولً التصلب لحدوث كافٌة تكون دقٌقة الثالثون.  الطبعة

 الجبس سكٌن بواسطة الطبعة عن المثال لفصل المعٌق الزائد الجبس ٌزال -8

 ٌسهل طرٌة تزال ما تكون ألنها المثال نزع فور الطابعة المادة من الطابع نظف -9

  ازالتها

 ٌمكن ذلك بعد للجبس النهائً التصلب ٌتم أن الى النهائً التشذٌب ٌؤجل -16

 اذا.  شؤوزات بدون والناعم اللطٌف الشكل العطائه المثال حواف وهندمة تشذٌب

 أما التقوٌمً التقطٌع قواعد وفق هندمته ٌمكن للتقوٌم مصنوعا المثال كان

 الزائد الجبس الزالة عادة ٌجري فالتشذٌب االختصاصات لباقً بالنسبة

 

 : هً دقٌق غٌر مثال على للحصول الممكنة األسباب

 :عن الناجم األلجٌنات طبعة تشوه  -1

A- للصالبة ٌفتقد طابع استخدام 

B- الطابع عن الطبعة انفصال 

C- الجفاف بسبب التشوه 

D- النقع بسبب االنتفاخ 

E- تصلبه بدأ بجبس الطبعة صب 

 ال قد ذلك أن من الرغم وعلى المسحوق الى  جدا العالٌة السائل نسبة - -2

 للكسر قابل ضعٌفا مثاال ٌعطً لكنه االبعاد فً تغٌرا ٌسبب

 مملوء سطح ذو أو ضعٌفا مثاال ٌعطً وهذا للجبس الكافً غٌر المزج  -3

 بالخدوش

 الهز فً النقص بسبب الصب أو المزج أثناء اما الهوائٌة الفقاعات انحصار  -4

 الضروري للماء األلجٌنات امتصاص عن الناتج الهش الطبشوري المظهر - -5

 للجفاف األلجٌنات تعرض عند الجبس لتبلور

  الطبعة عن للمثال المبكر الفصل  -6

 طوٌلة لمدة الطبعة عن المثال فصل عن التخلف  -7

 

IMPRESSION TRAYSINDIVIDUAL    

 االفرادي الطابع
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 بٌنه مم 5-4 فراغا تاركا الفك حجم مع حجمه ٌتناسب صلبا التشرٌحً الطابع ٌكون أن ٌجب

 .  طبعها المراد الفموٌة النسج وبٌن

 وٌستخدم المعدن أو البالستٌك من ومصنوعا الصنع مسبق( األولً) التشرٌحً الطابع ٌكون

 ألخذ وٌستخدم التبلمر ذاتً االكرٌل من فٌصنع االفرادي الطابع أما.  األولٌة الطبعة ألخذ

 النهائٌة الطبعة

 كافة فً الستخدامها واسعة خٌارات وهناك متنوعة وقٌاسات بأشكال األولٌة الطوابع تصنع

 للألسنان الجزئً الفقد حاالت

 

 للمادة مناسبا فراغا ٌترك بحٌث وٌصمم التصلب ذاتً االكرٌل من فٌصنع االفرادي الطابع أما

 . دقٌقة حواف طبعة ألخذ المٌزاب عمق عن حوافه وتتراجع المستخدمة الطابعة

 الرخو السٌلٌكونً المطاط أو باأللجٌنات عادة النهائٌة الطبعة تؤخذ

Technique for Making Individual Acrylic Resin Impression Trays 

 رٌلًتقنٌات صنع الطابع االفرادي االك

 وفق تنفذ التً التصلب ذاتً االكرٌل تقنٌة أشهرها االفرادي الطابع لصنع متعددة تقنٌات توجد

 :التالٌة المراحل

 ستدخل التً التشرٌحٌة المعالم كل الطابع ٌشمل بحٌث األولً المثال على الطابع حدود ترسم

   الجزئً المتحرك الجهاز تصمٌم فً

 

 على المرسوم الخط على الشمع وٌقص المثال فوق وتكٌف الشمع من واحدة رقاقة تطبق

 تغطى.  الخلفً السد منطقة الطابع ٌغطً.  مم 3-2 المٌزاب عمق عن ٌبعد والذي المثال
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 استخدام حال فً أما طابعة كمادة األلجٌنات استخدام عند الشمع من ثانٌة بطبقة األسنان

 وفً القواطع عند األمامٌة المنطقة فً الصادمات تحفر ثم الواحدة بالرقاقة فٌكتفى المطاط

 جانب كل فً االولى الرحى عند الخلفٌة

 

 الفازلٌن أو بالسٌلٌكات االكرٌلٌة المادة مع بتماس تكون أن ٌتوقع التً الجبسٌة المناطق تعزل

 

 التصلب ذاتً االكرٌل ٌمد الخٌطٌة المرحلة الى وصوله وننتظر المسحوق مع السائل ٌمزج

    الشمع فوق وٌطبق رقاقة شكل على بعدها

 

 براحة معه والتعامل الطابع حمل فً لتساعد ذاتها االكرٌل عجنة من الطابع قبضة تصنع

 الشفاه مع ٌتداخل وال مناسبا القبضة شكل وٌكون.  وسالسة
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-4 كل فً ثقب بمعدل ٌثقب ثم داخله من الشمع وٌزال الطابع عن ٌنزع االكرٌل ٌتصلب حالما

 الزائد خروج فً كذلك وتساعد الطابع مع الطابعة المادة اتحاد فً الثقوب هذه تساعد.  مم 5

 الرخوة الفموٌة النسج على أقل قوى تطبٌق فً ٌساعد مما الطابعة المادة من

 

 تنعم الحواف وتلمع تلمٌعا خفٌفا وٌصبح الطابع جاهزا ألخذ الطبعة

 

 

 نهاٌة الفصل الثانً


