
 التعويضات الثابتة:و FRC الـ مواد 

 فيهما األكثر استخدامًا لصنع التعويضات الثابتة FRC  ـــــــــــــــيوجد نظامان تجاريان مسبقا التشريب من مواد ال
ويت  بناء المحيط  frameworkالمخابر الســنية يســتخد  كن النظامين فلياز ال جاص لتصــنيع هيكو التعوي  

 particulate-reinforcedترميمي مقوى بــارات مــال ــة د يقــة  راتنج مركــبوالشــــــــــــــكــو الن ــا ي ل تعوي  من 

restorative composite. 

وهو عبارة عن فلياز  جاجية لتصــــــــنيع  Jeneric\pentronلشــــــــركة  Sculpture\fibrekor :النظام األول
هيكو التعويضات الثابتة مع مادة مغطية وهو عديد تماثر خ في يمت ك مقاومة انكسار عالية وتق ص تص بي 

وهي فلياز وحيدة االتجاه fibrekorفصـــــغرل يتصـــــ ب بالضـــــوء والحرارة والضـــــغط ويســـــتخد  األلياز المقوية 
 . مسبقة التشريب

  Ivoclar vivadentلشركة   Targis\vectris: النظام الثاني

وهي  vectrisبالضوء والحرارة والضغط فما األلياز المقوية ف ي وهو عديد تماثر محسن بالخ ز يتص ب 
 . ميكرون تمت ك مقاومة انحناء عالية 41فلياز وحيدة االتجاه مسبقة التشريب يب غ  طرها 

أللياز مع ل التق يو من الفراغات لتحقيق اندماص كاز  في  تطبيق الضغط ع ى األلياز فثناء التصنيعيفيد 
راغات يت  التق يو من الفمن ج ة فخرى، كما  المغطي راتنج المركببين األلياز والمن ج ة و القالب الراتنجي 

حيث فن ، تعند تصنيع هاه التعويضا خاصاً  عن طريق الم ارات الفنية لفني األسنان الال يولي اهتماماً 
 الفقاعات ال وا ية في المناطق الحرجة مثو مناطق الوصنت تؤدل ل يادة نسبة الفشو.اندخاو 

 في حين فن تطبيق الحرارة يرفع من نسبة الب مرة وبالتالي ي يد درجة تحوو وحيدات التماثر إلى عديدات تماثر. 

 : FRCمكونات التعويض الثابت المصنع من الـ 

 ًا من مكونين فساسيين:يتكون التعوي  الثابت المصنع مخبري



البنية التحتية: وهي عبارة عن ح   من األلياز ال جاجية مســــــــــبقة التشــــــــــريب بالقالب الراتنجي والال  -1
( بالمشـــــــــاركة مع ترل إيتي ين BisGmaغ يســـــــــيديو دل ميثاكرينت   Aيتكون عادًة من بيســـــــــفنوو 
 (. tegdmaغ يكوو دل ميثاكرينت  

 particulate composite يق الارات:د  راتنج مركبيغطي البنية التحتية  -2
بأفضـــــــو  اً اتنجير  اً ثابت اً فظ رت االختبارات الميكانيكية والتجارب الســـــــريرية فن هاين المكونين يقدمان تعويضـــــــ

الد ا قي يقد  مقاومة  راتنج المركبص حيـث فن األليـاز تقـد  الصــــــــــــــنبة والمقاومة في حين فن ال اصــــــــــــــالخ
 والنواحي الجمالية. wear resistanceاالهتراء 

 substructure (framework) البنية التحتية )الهيكل( :

مرات فكثرمن األلياز   3 -2األلياز وحيدة االتجاه مســـــــــــــبقة التشـــــــــــــريب  ادرة ع ى مقاومة الحمولة من إن 
 .المنسوجة والتي تتط ب التشريب يدوياً 

 مرات من األلياز المنسوجة. 41ـ ل اه األلياز فكبر ب flexure modulusفما معامو االنحناء 

ــــــــــــــــــمواد ال تظ ر مقاومة  المصـــــ بة بالحرارة والضـــــوء والمســـــتخدمة في التعويضـــــات المصـــــنعة مخبرياً FRC  ـ
strength الد ا قي المغطي ل ا وبالتالي ف ي فكثر صنبة منه راتنج المركبمرات من ال 7 ـفكبر ب. 

فإن ا التحتاص سوى لطبقة ر يقة من  translucent appearanceاات مظ ر شفاز FRC  ـــوبما فن مواد ال
المغطي إلعطاء النتا ج الجمالية  الشـــــــــكو التشـــــــــريحي والمحيط وال ون الن ا ي ( وهاه الطبقة  راتنج المركبال

 . م   1.0هي بحدود 

لحواز تحت ه االمظ ر الطبيعي ل اه التعويضات عند الحواز العنقية ي غي حاجة طبيب األسنان إلخفاء هاف
ما ينســـج  ك مع البنى الســـنية غير المحضـــرة تماماً  ال ثة حيث فن الحواز فوق ال ثوية تحقق بســـ ولة انســـجاماً 

 التعوي  مع األسنان الطبيعية المجاورة.

 :FRC ـتعويضات المزايا 

 .نتا ج جماليةالحصوو ع ى  -1

 .تعويضات خالية من المعدنصنع  -2



 .بالتعويضات الخ فية المعدنية مقارنةً نقاص اهتراء األسنان المقاب ة إ -3

 (. استخدا  تقنية اإللصاق  تثبيت إضافي -4

 تعوي  مرح ي وبج سة واحدة لفقد سن وحيد. -5
 مضادات االستطباب:

 عد  القدرة ع ى السيطرة ع ى السوا و. -1

 مسافة فقد طوي ة. -2

 المرضى اوو العادات الوظيفية الشااة. -3

 المرضى اوو العناية الفموية السي ة. -4

 
كالك في التحضـــيرات داخو  extracoronalفي التحضــيرات خارص التاجية  FRCتســتخد  تعويضــات الـــــــــــــــــ 

 . intracoronalالتاجية 

 في طب األسنان: FRCاستخدامات الـ 

 .Frameworksالتيجان صنع هياكو  -1

 صنع تعويضات ثابتة فمامية فو خ فية. -2

 .periodontal splintsصنع الجبا ر حوو السنية  -3

 التعوي  المباشر عن فقد في العيادة السنية. -1

 .FRCالـ  األوتاد الجارية مسبقة الصنع من -0

 تقوية  واعد األج  ة المتحركة. -7

 وصنت وضمات األج  ة المتحركة الج  ية . -8

 حافظات مسافة في طب فسنان األطفاو. -9

 التعويضات المحمولة ع ى ال رعات . -41



 الجبا ر اإلطبا ية.تقوية  -44

 اختيار المريض لتقنية جسور الحشوات الراتنجية المقواة باأللياف:

إن اختيار المري  ل اه التقنية هو متط ب فســــاســــي لنجاا العمو الســــريرل لالك يجب تقيي  كو حالة لتحديد 
ي  المناسب التصممسـافة الفقد والحالة الصحية ل دعامات كالك يجب تقيي  اإلطباق بشكو خاص، وفيضًا فإن 

 والتحضير المحك  واالختيارالصحيح ل مواد وتقنيات الربط هي عوامو هامة لنجاا هاا النوع من الترميمات.

ويبدف االجراء الســريرل بتحضــير الحفر المنصــقة لتســ يو عمو خط إدخاو جيد ويجب فن تكون جميع ال وايا 
نقاص تركي    الج ود فما الج ء اإلطبا ي من تحضــير الحفرة فيجبالخطية الداخ ية مدورة لتســ يو االنطباق واق

 فن يسمح بمسافة كافية لوضع األلياز وتأمين نتيجة تجمي ية جيدة ومقاومة ضمن تاجية مناسبة. 

 :FRCـالمشاكل السريرية مع تعويضات ال

 كالتالي: FRC  ـالمشاكو التي تواجه طبيب األسنان مع تعويضات اليمكن تصنيز 

شـــــــــعوفيـة المعـدن بيون رمـادو في القيوب واألوتـاد المعـدنية وىيوب األميتم نيخ الدنامات من خ ل  -1
 :التعويض

ن المعدن التحتي خفاء لو إتجعو من الصــعوبة  د يق الارات راتنج المركبإن الشــفوفية ال ا دة ل بنية التحتية ول 
ـــــ  نيةويمكن حو هاه المشك ة بعد  استخدا  الق وب واألوتاد المعد حيث تستبدو  frcفواألم غ  مع تعويضات الـ

 بأوتاد راتنجية مقواة باأللياز مع   وب راتنجية فو فوتاد  ركونيو  مع   وب من خ ز محقون.

 وفي حاو وجود   وب وفوتاد معدنية فو فم غمية يكون الحو بتطبيق فوباك راتنجي إلخفاء لون المعدن .

 الدىائقي المتطي: فقدان لمعان سطح الراتنج المركب -2

الد ا قي مع الو ت ولحســــــــن الحظ فإن مدة بقاء  الراتنج المركبيوجد ميو لفقدان ال معان األصــــــــ ي  لســــــــطح 
التتأثر بفقدان لمعان الســطح كالك اليوجد دليو ع ى  يادة تصــبغ الســطح مترافق مع  FRC ــــــــــــــــتعويضــات ال
 فقدان لمعانه.



 الشعوفية الزائدة في مناطق الدمخ: -3
 ا ب الد ا قي شفوفية عالية وفي حين فن هاه المي ة يكون مرغوباً  الراتنج المركب وFRC   ــــــــــمن ال كنً يظ ر 

ر في مناطق الدمى حيث التوجد بنية ســــــــنية تحتية تمنع مرو  تجمي ياً  في مناطق المثبتات فإن ا تشـــــــكو عا قاً 
قة وي  لالك يكون الحو بتطبيق طبل تع  رمادياً  حيث فن مرور الضوء من خنو الدمى يعكس لوناً  و الضوء

ـــــــــــــــــــر يقة من األوباك الراتنجي ع ى هيكو ال فما  مرور الضــــــوء وبالتالي  وهاا األوباك يشــــــكو عا قاً   FRC ـ
 . اليظ ر ال ون الرمادل في مناطق الدمى

 الحساسية بعد االلصاق: -4

اات التحضيرات الكام ة  FRC  ـمن الشا ع حدوث حساسية ع ى المشروبات الباردة بعد إلصاق تعويضات ال
 منتات صعباً سمن األ نية العاجية مما يجعو خت  هاه األ نية باإل كبيراً   خارص تاجية( والك بسبب كشز عدداً 

لوجود الســـا و العاجي ضـــمن ا لالك فإن الع و الجيد ل دعامات والتطبيق الد يق ألنظمة الربط العاجي حســـب 
 حساسية التالية.تع يمات الشركة الصانعة يق و من ال

  الدىائقي المتطي: الراتنج المركبانكسار  - 5

 حتية.ع ى طبيعة الكسروتصمي  البنية الت الد ا قي مشك ة جدية اعتماداً  الراتنج المركبيسبب كسر ج ء من  

 حيث فنه خنو تصنيع التعوي  يت  تعريضه ل ضوء والحرارة والضغط وهاا مايرفع معدو الب مرة وبالتالي فإن
وهــاا مــاينقص احتمــاو حــدوث روابط  مجموعــات الميثــاكرينت غير المرتبطــة والمتــاحــة تكون محــدودة جــداً 

 .الال ستت  به عم ية اإلصنا الراتنج المركب الموجود و الراتنج المركببين  covalent bondingتكافؤية 

 االرتباط األص ية.من  وة  % 81 - 20 وتتراوا  وة االرتباط بين الراتنجين السابقين من

 فك التصاق المثبتات: -6

 بشك ين: FRCـ يمكن فن تكون مشاكو اإللصاق الحادثة مع تعويضات ال

 .فقدان كامو لنرتباط ع ى كن الدعامتين -



 .فقدان االرتباط ع ى دعامة واحدة مع بقاء التعوي  في الف  -

نان ل ضـرر في التعوي  فو األسل  يكن هناك فلصـاق التعوي  في مكانه إن إوفي كن الحالتين يت  إعادة 
 الداعمة.

 


