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 الفصل الرابع

 ومتابعته التسلٌم عند علٌه المطلوبة والتعدٌالت للمرٌض الجهاز تسلٌم

 التسلٌم بعد

 لٌجربه باالنصراف له وٌسمح للتو المنتهً المتحرك جهازه المرٌض ٌعطى أن الشائع من

 المرٌض اعطاء ٌجوز فال ناجحة وال علمٌة لٌست الممارسة وهذه األلم ظهور عند وٌعود

 األجهزة قواعد على المطلوبة التعدٌالت نجري أن بعد اال الجدٌد جهازه مع باالنصراف االذن

 بالجهاز للعناٌة الالزمة التوجٌهات كل المرٌض اعطاء وبعد االطباقٌة االنحرافات ازالة وبعد

 التً والبٌولوجٌة المٌكانٌكٌة المشاكل على المرٌض اطالع هو األخر المهم واألمر.  الحقا

 االطباقً الضغط نتٌجة واأللم النطق كصعوبات المتحركة األجهزة استخدام عن عادة تنجم

 فً الغرٌب بالجسم المرٌض احساس الى اضافة الفموي المخاطً الغشاء مناطق بعض على

 الشكل على تطرأ التً والتغٌرات ٌسكنها التً المساحة ضاقت بعدما اللسان وانزعاج الفم

 .للوجه الخارجً

 . منفصلٌن اعتبارهما ٌجب مفهومان لها التعدٌالت وكلمة

 ثم  المخاطٌة لألغشٌة المماس للجهاز الباطن السطح على تجرى التً التعدٌالت هو:  األول

 المتحرك للجهاز االطباقٌة السطوح على

 .والبٌولوجٌة النفسٌة الناحٌة من الجدٌد جهازه مع المرٌض تكٌف هو:  والثانً

 قواعدها عن األجهزة فصل وقبل الجهاز طبخ بعد مباشرة الجدٌد الجهاز على التعدٌالت تبدأ

 الجهاز أسنان بٌن نموذجٌة اطباقٌة عالقة على للحصول التعدٌل واجراء المطبق الى باعادتها

 تنهى بعدها.  اصطناعٌة أو طبٌعٌة كانت سواء المقابل الفك على األسنان وبٌن االصطناعٌة

 وحجمه شكله الجهاز لٌأخذ الزائدة السماكات بازالة الجدٌد للجهاز الخارجٌة السطوح

 والجمالٌة الوظٌفٌة النتائج أفضل لتحقٌق بعدها ٌلمع المثالٌٌن

 من مقبول متحرك جهاز على للحصول اجراؤها الواجب الضرورٌة االجراءات

 :هً الحٌوٌة الناحٌة

 فً لٌكون المخاطٌة لألغشٌة المماس للجهاز الباطن السطح على تجرى التً التعدٌالت -1

  المجاورة الرخوة النسج مع انسجام عالقة

 السلس الدخول من أجزائه وباقً بمهامٌزه المعدنً الجهاز هٌكل لٌتمكن الالزمة التعدٌالت -2

 مكانه فً كل الصحٌح واالستقرار

 مع اطباقً انسجام حالة فً لتكون االصطناعٌة لألسنان االطباقً السطح على التعدٌالت -3

 . الفم الى المعوض الجهاز ادخال قبل المرٌض عند الموجود الطبٌعً االطباقً النموذج
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 :الجهاز لقاعدة الباطن السطح تعدٌل

 األنسجة على السطح لهذا التام االنطباق لتحقٌق الجهاز لقاعدة الباطن السطح تعدٌل ٌتم

 . الكاشف المعجون باستخدام وذلك للجهاز الحاملة الفموٌة

 

 مناطق تخفً كبٌرة سماكات تطبٌق تجنب وٌجب االكرٌلً السطح تجفٌف بعد بالفرشاة الكاشف الطالء ٌطبق -1-الشكل

 مهمة ضغط

 

 المطلٌة السطوح ترطب أو الكاشف الطالء مع الجهاز ادخال قبل البارد بالماء الفم غسل المرٌض من ٌطلب -2-الشكل

 على العض المرٌض من ونطلب الجهاز ندخل ثم.  الفموٌة باألنسجة الكاشف المعجون التصاق لمنع خفٌف مائً بارذاذ

 للوصول مرات عدة العملٌة تعاد.  مرات عدة بٌده الجهاز على ضغط بتطبٌق الطبٌب ٌقوم أو ثوانً لبضعة قطنٌة لفافة

 االنطباق فً الدقة الى

 

 المنطقة تلك فً زائد ضغط وجود الى ٌشٌر القاعدٌة الصفٌحة اكرٌل نكشافا -3-الشكل

 الفموٌة األنسجة مع اٌجابً احتكاك وجود عند السهل االنزٌاح بقابلٌة المعجون ٌتمتع أن ٌجب

 .  النسج بهذه االلتصاق عدم وبمٌزة

 متساوٌة مقادٌر بخلط ذاتٌا صنعه وٌمكن الكاشف للطالء التجارٌة المنتجات من العدٌد هناك

 . الزنك أوكسٌد مسحوق مع نباتً زٌت أي من

 اعطاء من بكثٌر أفضل هو وتصحٌحها الضغط مناطق لكشف الكاشف الطالء استخدام ان

 عندها التصحٌح ألن األلم ظهور عند التصحٌح طالبا لٌعود تعدٌل دون للمرٌض الجهاز

 عند الجهاز تحت فراغا سٌخلق ما المرٌض الراحة الالزم من أكثر رٌلٌف اجراء سٌتضمن

 .الوذمة وزوال األلم منطقة شفاء
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 ٌجب لذلك الضغط مناطق لكشف الجدٌد جهازه على الكافٌة بالقوة المرٌض ٌطبق أن النتوقع

 مستخدما واالفقً الشاقولً باالتجاه المرٌض طبقه لما اضافً ضغط تطبٌق الطبٌب على

 .       أصابعه

 منطقة أو نقطة أي فً الرٌلٌف ٌجرى.  بتمعن الباطن سطحه وٌفحص الفم من الجهاز ٌزال 

 المنكشفة المنطقة على الطالء من جدٌدة طبقة نضٌف ثم الضغط بفعل االكرٌل فٌها ٌنكشف

 .زال قد المنطقة تلك فً الزائد الضغط من لنتأكد جدٌد من االختبار ونعٌد الرٌلٌف اجراء بعد

 حٌث األسنان صرٌر أو بالضزز مصابا المرٌض كان اذا الصعوبة غاٌة فً العملٌة تصبح

 غٌر الوظٌفً الضغط عن ناتجة تكون بٌنما االكرٌلٌة القاعدة على الضغط نقاط  تسجل

 بأنسجة والتصاقه الجهاز قاعدة عن الكاشف الطالء انفصال الى أحٌانا ٌؤدي قد الذي الطبٌعً

 الفم

 الطالء من سلٌمة بطبقة محاطة ضغط منطقة رؤٌة هو العمل صحة على الدلٌل ٌكون لذلك

 وذكرنا سبق كما المناسب الرٌلٌف لها ٌجرى الكاشف

 : ٌلً كما تكون السفلً الفك على مصادفة األكثر الضغط مناطق

 . الضواحك منطقة فً السفلً للسنخ اللسانٌة المنحدرات -1

 الباطن المنحرف الخط -2

 الباطن المنحرف خلف الالمٌة الضرصٌة للحفٌرة الخلفٌة الحدود -3

 الظاهر المنحرف والخط السفلً للفك الصاعدة الشعبة جوار الخلفٌة الدهلٌزٌة المنطقة -4

 : ٌلً كما مصادفة األكثر الضغط مناطق تكون العلوي الفك فً

 العلوٌة الفكٌة الحدبات فوق للجهاز الدهلٌزي الجناح باطن -1

 األولى الرحى منطقة فً الوجنً للنتوء المجاورة الدهلٌزٌة الحافة -2

 وكذلك( والسفلً العلوي الفك بٌن الواصل الرباط)  السفلً الفكً الجناحً الرفاه منطقة -3

 (الفكٌة الحدبة خلف)  الجناحً الكالب أو الشوك

 قاعدة على مناسبا تعدٌال تتطلب نظامٌة غٌر عظمٌة نامٌات وجود امكانٌة الى اضافة -4

 . الجهاز

 على للحصول وصبها الطبعات أخذ دقة على كبٌر حد الى ٌعتمد المجرى الرٌلٌف حجم ان

 األجهزة قواعد صنع دقة وكذلك الرئٌسً المثال

 مقدار أقل الى الجهاز استخدام عن الناتج الرض تقلٌل المرٌض تجاه مسؤولٌاتنا أهم من

 التعدٌالت كل الجراء كافٌا الجهاز لتسلٌم المخصص الوقت ٌكون أن ٌجب لذلك.  ممكن

 .الالزمة
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 :الجهاز هٌكل عن الناجمة االطباقٌة التداخالت تعدٌل

 أو قبل الجهاز من األخرى األجزاء وكل المهامٌز عن الناتجة االطباقٌة التداخالت كل تزال

 االطباقٌة العالقات تأسٌس أثناء

 تنضٌد قبل أي االطباقٌة العالقات تأسٌس قبل الفم فً وتجربته المعدنً الهٌكل ادخال ٌجب

 اطباقٌة معٌقات أي وكذلك واخراجه الجهاز الدخال معٌقات أي الزالة االصطناعٌة األسنان

 .المهامٌز عن ناتجة

 وتصمٌم الفموٌة التحضٌرات كانت حال فً عنها االستغناء ٌمكن التعدٌالت هذه كل أو معظم

 المرسومة العالج خطة وفق نفذت قد الجهاز

 كبٌرا تقصٌرا ذلك ٌعتبر الفم الى المعدنً الهٌكل ادخال قبل االصطناعٌة األسنان نضدت اذا

 مهنته تجاه مسؤولٌاته عن مبرر غٌر وتخلٌا المعالجة ألصول الطبٌب قبل من واهماال

 . المرٌض عند الصناعً أو الطبٌعً االطباقً النموذج مع لٌنسجم االطباق تعدٌل

 االطباق تعدٌل هً الجهاز تسلٌم جلسة فً الجزئً المتحرك الجهاز تعدٌل فً األخٌرة الخطوة

 األساسً المرٌض اطباق مع الجدٌد الجهاز لٌنسجم

 على تجرى التً بالتعدٌالت ٌكون ما أشبه ٌكون التعدٌل فان معا الفكٌن فً التعوٌض كان اذا

 من قلٌل عدد فٌها ٌتبقى التً الحاالت على ما حد الى ٌنطبق وهذا الكاملة األجهزة اطباق

 .الطبٌعٌة األسنان

 

مما منع األسنان األمامٌة من الوصول ارتفاع االطباق فً الجهة الخلفٌة اعاقة اطباقٌة أي هذا الشكل ٌظهر  -4-الشكل

 لبعضها 

 

 تصل األسنان األمامٌة لبعضها بعد تعدٌل االنحراف االطباقً فً الخلف -5-الشكل
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 ؟ السفلً أم العلوي أوال ٌعدل الجهازٌن أي

 أوال سنٌا المحمول ٌعدل حر خلفً امتداد ذو والثانً بالكامل سنٌا محمول الجهازٌن أحد كان اذا

 ذو ٌعدل سلٌما فكا بعدها وٌعتبر المقابلة المتبقٌة الطبٌعٌة األسنان مع االطباقٌة عالقته فً

 وفقه الخلفً االمتداد

 الطبٌعٌة األسنان من عدد ألكبر المقابل الجهاز أوال ٌعدل سنٌا محموالن الجهازان كان اذا

 وفقه الثانً الجهاز ٌعدل سلٌما فكا بعدها وٌعتبر المتبقٌة

 سنٌا المدعومة األجزاء تعدل سنخٌا مدعومة وأجزاء سنٌا محمولة أجزاء تضم التً األجهزة فً

 .ذلك بعد سنخٌا المدعومة األخرى األجزاء تعدل ثم المقابل الطبٌعً االطباق مع لتنسجم أوال

 االلماسٌة السنابل.  االكرٌل رؤوس أو والسنابل العض ورق باستخدام الطباقٌة التعدٌالت تجرى

 الجهاز من المعدنٌة األجزاء أو الخزف أو الطبٌعٌة المٌناء لسحل تستخدم

 باالكرٌل الخاصة الرؤوس لكن االصطناعٌة األسنان فً الحدبات لسحل تستعمل قد السنابل هذه

 من األخرى األجزاء أو المرتفعة الحدبات على عالم نقاط ٌترك العض ورق.  أكثر فعالة تكون

 التداخالت تزول حتى العملٌة وتعاد النقاط هذه تسحل المقابالت مع اطباقٌا المتداخلة الجهاز

 . المعٌقة االطباقٌة


