


 األدوات حول السنّية

 أدوات التقييم

 حول السنّية المسابر

  المسابر
 القلحأدوات إزالة 

 المناجل 

 المجارف

المبارد حول 

 السنّية



 أدوات الفحص و المسابر حول السنية

Examination instruments & 

Periodontal probes 

                                 Explorersالمسابر •

                                 Tweezers   المالقط •

                    Mouth mirrorsالمرايا الفموية•

 Periodontal probesالمسابر حول السنية     •



 Explorers  المسابر
 

 
بشكل ( مم 2-1)بنهايتها العاملة المرنة  المسابرُتستخَدم 

 تحت اللثوي  القلح توّضعاتأساسي للتحّري عن 



 Explorers  المسابر
 

 
التشوهات في سطوح للتحّري عن  المسابركما ُتستخَدم 

 .األسنان، حواف الترميمات ونخر األسنان

مقطعها 

 دائري



  Tweezers   المالقط        

 



 Mouth mirrorsالمرايا الفموية  



 المسابر حول السنية 

 Periodontal probes     
 

 



 Periodontal probesحول السنية   المسابر

   .ووضوح بانتظام مليمتريا   مدرجة أداة هو :السني حول السابر
  .ومستدقة مستقيمة  العاملة ةنهايال–
  مستدير غالبا   مقطعه و الذروة، عند وكليل مدور اللثوي المسبر رأس–

  .( ملم 0،5 المناسبة الثخانة )
 (والساعد العامل الرأس بين الزاوية ) مناسبة زاويةوب نحيل العنق–

 على الجيوب داخل بسهولة المسبر بإدخال تسمح ) درجة 90 غالبا  
  .(السنية السطوح مختلف



 CP مسابرمجموعة 

CP 12-S                      CP11                               CP12 



  UNC-15 مسبر

-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1:  15إلى  1ملم من  1مدرج بفارق 

  10-9و   5-4، مع  تلوين غامق اللون بين األرقام  12-13-14-15

 .  ينصح باستعماله .ملم  15-14و 



 Williamsويليامز  مسبر

ملددم دنددد  0،5، المقطددع دايددرط بقطددر ملددم 10-9-8-7-5-3-2-1 مدددرج

أو ( ملدم 5-4)بسديطة  : الذروة ، تتناسب تدريجاتده مدع ةددة ابصدابة 

 3، بينمددا التدددريجات حتددى (ملددم 7 >) أو ةددديدة( ملددم 7-6)متوسددطة 

 .ينصح باستعماله. ملم تةير إلى ميزاب لثوط ضمن الحدود الطبيعية 



 WHO  منظمة الصحة العالمية مسبر

ملم مع قطعة غامقة بين التدريجتين  11.5 – 8.5 – 5.5- 3.5مدرج  

ملم لزيادة  0.5تم استبدال النهاية الكليلة بكرة قطرها .  5.5 – 3.5

المسبر . إحساس الطبيب دند السبر و ددم تجاوز االرتباط البةرط 

 . CPITNمصمم للعمل مع مةعر 



 Nabers مسبر

 .ملم يستخدم لسبر مفترق الجذور 3مسبر منحني مدرج كل 



 

 

 مع مؤشِّر لقوة السبر المسبر

Probe with Probing Force Indicators. 

 تطبيق في الممارس لتساعد السبر، قوة إلى تشير خطوط المسبر يحوي 
 . مستمّرة سبر قوة

 

 مقابل (غ 20 على المصنِّعة الشركة من المضبوطة) السبر قوة ُتطبَّق
   .بعضها مع القوة مؤشِّرات خطوط تلتقي حتى البشروي االرتباط



 Thermal periodontal probe  مسبر حول سني حرارط

 .ترتبط درجة الحرارة بحدوث االلتهاب 
.  لاللتهاب أداة تشخيصية حساسة جدا  وخاصة في المراحل األولى 

 .يقيس حتى أعشار الدرجة المئوية 

Periotemp 



 Computer assisted probe  السبر بمساعدة الحاسوب

 .غ 15تضبط قبضة السابر قوة السبر بشكل أوتوماتيكي على  Floridaمثل سابر  
 . موصول بالحاسوب لنقل البيانات مباشرة  

 المسبر ابلكتروني

 Electronic Probe 



 لهذه خصيصا   مصنَّع ميزان على السبر قوة معايرة على التدّرب يمكن•
 للحاجز مطاط بقطعة ُتغطَّى سطحه على رقيقة إسفنجة بوضع الغاية

 يجب ضغط وُيطبَّق المعّدلة القلم مسكة المسبر يمسك ثم المطاطي،
   .غرام 20 و 10 بين يتراوح أن

SCIENTIFIC SCALE USED TO MEASURE PROBING FORCE. 



 أدوات التقليح و التجريف و تسوية الجذور

Scaling, root planning, and 

curettage instruments  

                      Sickle scalersالمناجل •

 Curettesالمجارف                             •

 المجارف العامة –

 المجارف الخاصة–

 Chiselsاألزاميل                                •

 Hoesالفؤوس                                    •

     Interproximal files المبارد بين السنية•



 أدوات التقليح و التجريف و تسوية الجذور

Scaling, root planning, and curettage 

instruments  



 :تتألف أي أداة حول سنية من ثالثة أجزاء 
   HANDLEالقبضة 

 SHANK( العنق ) الساق 
 WORKING END( الشفرة ) النهاية العاملة 

 تصميم األدوات

 instrument design   
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 Handle القبضة



 Handle القبضة

تتنّوع قبضات األدوات بشكل كبير في قطرها وفي ملمسها، حيث إنَّ تصميم قبضة 
 .  خالل تطبيق األدوات األذّياتاألداة هو عامل هام في تجّنب 

 :هناك ثالثة عوامل يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار قبضة األداة
 .  الوزن والقطر والملمس

 ُتسبِّب القبضات خفيفة الوزن إجهادا  أقل على عضالت اليدين واألصابع: الوزن  -1



 :  الملمس -3
 .األدوات ملساء القبضات ُتقلل التحّكم باألداة وتزيد التعب العضليأ-

 .القبضات تزيد التحّكم باألداة وتقلل التعب العضلي( مزركشة)األدوات خشنة  -ب

من المفيد اختيار األدوات بقبضات ذات أقطار كبيرة مختلفة القياسات، مقّدمة بذلك 
 .  اختالفا  لعضالت األصابع 

 :  القطر  -2
صعبة المسك ويمكن أن ُتحِدث ( انش 3/17)القبضات ذات القطر الصغير أ-

 .تشّنجات عضلّية
أكثر سهولة في المسك وتقلل من ( انش 3/8)القبضات ذات القطر الكبير  -ب

 .  اإلجهاد العضلي

 Handle القبضة
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بالنسبة ألدوات 

المعالجة حول 

 السنّية

 تجّنب  ُينَصح

 االنشمن  3/17القطر الصغير  االنشمن  3/8القطر الكبير 

 معدنّية مصمتة .قبضة ثقيلة   مجّوفة معدنّية. قبضة خفيفة

 ملساء  خشنة 



 Instrument Balanceتوازن األداة 

يةمل التصميم السليم لألداة حول السنّية المتوازن نهايات داملة 

 .متمادية مع المحور الطولي لقبضة األداة

خالل العمل باألدوات يؤّمن التوازن انتقال ضغط  -1
أصابع الممارس على القبضة إلى النهاية العاملة إلى 

 . السن 
يكون العمل باألداة غير المتوازنة أكثر صعوبة  -2

 .وتسبب توترا  في عضالت اليد والذراع



 Instrument Balanceتوازن األداة 

 لتحديد األداة المتوازنة
يمكن وضع منتصف قبضة  -

األداة على سطر دفتر، فتكون 
األداة المتوازنة عندما تقع 
نهايتها العاملة على هذا 

 .السطر
غير متوازنة  Aاألداة بالشكل 

 .  متوازنة Bبينما في الشكل 
 



 shankالعنق 



 shankالعنق 

 functionalالعنققققو القققققو ي ي 
shank  : هوووو المسوووافة مووون أول

انحناءة للعنق    إلى النهاية العاملوة 
ألخرى ،  لألداة وهو يختلف من أداة

وهنووواك حاجوووة لعنوووق وظيفوووي طويووول 
عنوود العموول ضوومن الجيوووب العميقووة، 
أو التيجوووووووان الطويلوووووووة، أو السوووووووطوح 

 .الخلفية 
 Terminalالعنققققققو النهققققققا ي 
shank      :   هوو الجوزء األخيور

موووووووون العنووووووووق ( القطعووووووووة األخيوووووووورة ) 
 .المتصل بالنهاية العاملة 



 shankالعنق 

 ( A )   المسقتقيمstraight   وهقو
 .  يصلح لألسنان األمامية

 (B )   المنحنقققققققيcurved وهقققققققذا ،
العنقققققو أكثقققققر اسقققققتخداما  ويصقققققلح 

 .لألسنان األمامية والخل ية
 (C )  مضققققققققققققققققققققققاعف الزاويققققققققققققققققققققققة

contraangled  لهققققققذا العنققققققو
،  زاويتقققين باتجقققاهين متعاكسقققين

وأكثر ما يناسب السطوح المالصققة 
            . لألسنان الخل ية

 
 



 العنق البسيط والعنق المركَّب

Simple and Complex Shanks 
1 

وهو العنق المنحني في :  Simple shank designتصميم العنق البسيط  -
 (.من األمام إلى الخلف) مستٍو واحد 

 يسمى العنق البسيط بالعنق المستقيم
 .  تستخدم األدوات ذات العنق البسيط بشكل أساسي على األسنان األمامّية

 
 

وهو العنق المنحني في : Complex shank designتصميم العنق المركَّب  -2
 (.من األمام إلى الخلف ومن جانب إلى الجانب اآلخر) مستويين اثنين 

 بالعنق المنحنيالعنق المركَّب يسمى 
 .  تستخدم األدوات ذات العنق المركَّب بشكل أساسي على األسنان الخلفّية

 



لتحديد عنق األداة هل هو 
 :بسيط أم مركَّب 

نمسك األداة بحيث تكون ذروة 
 :الحد القاطع باتجاهنا

عندما يبدو العنق مستقيما  •
فاألداة ذات تصميم عنق بسيط 

A . 
عندما يبدو العنق منحنيا  من  •

جانب لجانب ، فاألداة ذات 
 .Bتصميم عنق مركَّب 



 تصميم العنق االستخدام

على  Supragingivalفوق لثوي 

   األسنان األمامّية

 عنق بسيط مع عنق وظيفي قصير

على  Subgingivalتحت لثوي 

 األسنان األمامّية

 عنق بسيط مع عنق وظيفي طويل

على  Supragingivalفوق لثوي 

  األسنان الخلفّية

 مع عنق وظيفي قصير عنق مركَّب

على  Subgingivalتحت لثوي 

 األسنان الخلفّية

ب مع عنق وظيفي طويل  عنق مركَّ

 استخدام األدوات حول السنّية حسب تصميمها



                  working Endالنهاية العاملة 

 (   Bladeالشفرة )


