
تقىياث إعادة المعالجت



:إصالت التاج 
فٙ حانح انغٍ انًغؽٗ ترشيٛى ػهٗ كايم انراض فاٌ انؽثٛة 
أياو أيشٍٚ ئيا انًحافظح ػهٗ انرشيٛى ٔ انُفٕر ظًُّ أٔ ئصانرّ  

.  ٔئػادج تُائّ تؼذ انًؼانعح 

انراض فاَّ ٚغرؽٛغ اخرٛاس   فٙ حال اخرٛاس انؽثٛة نهذخٕل 
عُاتم يرؼذدج يصم عُاتم انكشتاٚذ انرٙ ذغٓم انُفٕر ظًٍ  

.يادج انراض انًصُٕع يُٓا 



إرا كان  مه أهم مضايا الىفور ضمه التاج و الحفاظ عليه
: جيذأ

انركهفح ، انحفاؾ ػهٗ انعًانٛح ، عٕٓنح انؼضل ٔذصثٛد  لهح
ٔذأيٍٛ انخرى انًإلد  انحاظض انًؽاؼٙ ٔ انًحافظح ػهٗ االؼثاق 

.تٍٛ انعهغاخ



If crown If crown margins are poorly adapted,leakage and 

microbial contamination may occur during retreatment 

and between appointments.
If crown margins are poorly adapted,leakage and microbial 

contamination may occur during retreatment and between 

appointments.



فاٌ ْزا األيش ٚغًح نّ  إلصالت التاج أيا فٙ حال اخرٛاس انؽثٛة 

تغٕٓنح أكثش فٙ انشؤٚح ٔ ئصانح اعٓم نهًٕاد انًشيًح كًا أَّ  

ٚمهم يٍ األخؽاء انًحرًهح اال اَّ ٚضٚذ يٍ ذكهفح انؼًم ٔ ٚصؼة

. ئظشاءاخ انؼضل ٔذصثٛد انحاظض انًؽاؼٙ  



فٙ حال ئتماء انراض رٔ انحٕاف انهصٕٚح انخاذًح ظٛذأ ذؼذ حفشج  
دخٕل أػشض يٍ انًؼراد الذًاو انًؼانعح انهثٛح

فٙ تؼط انحاالخ ًٚكٍ أٌ َضٚم انراض انعٛذ أشُاء انًؼانعح ٔٚؼاد  
اعرخذايّ فٙ َٓاٚح انعهغح



ئصانح انرٛعاٌ انًصثرح تاعًُد دائى االنصاق لذ ٚغثة كغشأ نراض 

انغٍ ،نزا ذغرخذو أدٔاخ خاصح تؼُاٚح خالل ْزِ انًشحهح

ٚرعُة ئصانح انراض ئرا كاٌ َٕع االعًُد انالصك ٔكًٛح انُغط  
انغُٛح انًرثمٛح غٛش يؼشٔفح



األدواث المخصصت إلصالت 
التيجان 





 إصالت القلب المعذوي والوتذ:
ذرؽهة ئػادج انًؼانعح فٙ كصٛش يٍ انحاالخ ئصانح لهة يؼذَٙ 

ٔٔذذ ظزس٘ 

ذكٌٕ األٔذاد انعزسٚح انكثٛشج ٔانؽٕٚهح ػادج شاترح تشكم كثٛش ٔئٌ  
أ٘ يحأنح إلصانرٓا ًٚكٍ أٌ ذرغثة تكغش انعزس أٔ انٕذذ



انصثاخ :

ٚعة فٙ انثذاٚح ئظؼاف شثاخ انٕذذ انعزس٘ ٔرنك تانرمهٛم يٍ  
يحٛػ انمهة انًؼذَٙ تانغُاتم حرٗ ٚثمٗ انٕذذ انثاسص يٍ  

.انمُاج فمػ

تؼذ ْا ٚهعأ ئنٗ ئظؼاف شثاخ انٕذذ يغ انغٍ تركغٛش االعًُد 
انالصك تاْرضاصاخ انشؤٔط فٕق انصٕذٛح ٔرنك تٕظؼٓا تٍٛ انٕذذ  

دلٛمح 20-10ٔانغٍ نًذج 

يُاعثح نٓزا انغشض( 23)ذؼرثش انشؤٔط فٕق انصٕذٛح 









َضع األٔذاد :

ئرا نى َرًكٍ يٍ لهمهح انٕذذ تاالْرضاصاخ فٕق انصٕذٛح َهعأ ئنٗ 
.َضػّ تأدٔاخ خاصح

Gonon: 

ٚمٕو ْزا انُظاو ػهٗ شحز انعذساٌ انخاسظٛح ٔذمهٛم يحٛػ انٕذذ  
شى ذمٕو تؼًم حهضَاخ ػهّٛ نررًكٍ لثعح أداج اخشٖ فٙ ْزا 

انُظاو يٍ ئداسج انهٕنة يغ ظغػ ػهٗ انًُؽمح انراظٛح



Types of posts removal :
-Eggler.
- Ruddle 
 - Gonon



All of them work in 
a similar manner.





Egglerَظايٙ  / Post Puller ذغرخذو إلصانح انرٛعاٌ ٔ ئصانح  
انمهة ٔ انٕذذ انًؼذَٙ انًصثٕتٍٛ كمؽؼح ٔاحذج 



Masserann groop
صًى ْزا انُظاو إلصانح انٕذاد انعزسٚح ٔٚفعم اعرخذايّ فمػ فٙ  

انمغى انراظٙ ذعُثأ الَصماب انعزس ٔٚرعًٍ

أدٔاخ حفش نخهك يغافح حٕل انٕذذ انعزس٘ ٔأدٔاخ لثط ٔئصانح  
األٔذاد



:ذعُة ئصانح انٕذذ انعزس٘ 

فٙ األعُاٌ يرؼذدج انعزٔس ئرا اعرؽة ئػادج انًؼانعح فٙ  
انعزٔس انرٙ الذحٕ٘ ٔذذ ظزس٘ ،ًٚكٍ اٌ َؼٛذ انًؼانعح يٍ  

خالل انمهة انًؼذَٙ ئنٗ انعزٔس انًؼُٛح دٌٔ أٌ َخاؼش تاصانح 
انٕذذ ٔخاصح ئرا كاَد ئصانرّ ًٚكٍ أٌ ذؼشض انعزس نالَكغاس





:استعادة الذخول للمىطقت الزسويت  

 ئصانح يؼاظٍٛ انحشٕ :
:يؼاظٍٛ نُٛح 

  Crown Downذرى اصانرٓا يٍ انمُاج تانرحعٛش ترمُٛح  

.يغ اعرخذاو عٕائم االسٔاء 

:يؼاظٍٛ صهثح 

ٚعة ذهٍٛٛ االعًُراخ راخ األعاط انشاذُعٙ تاعرخذاو 
انًحالخ يصم ذرشاكهٕس اٚرٛهٍٛ ،كضٚهٕل ،أكانٛثرٕال ،أظُٕٛل شى 

ذضال تُفظ ؼشٚمح االعًُراخ انهُٛح



ئرا نى َغرؽغ ئصانرٓا ذكغش ْزِ االعًُراخ تانشؤٔط فٕق 
انصٕذٛح يغ ظغػ ػًٕد٘ خفٛف

ٚرؽهة ْزا اإلظشاء صثش ٔدلح ٔٔلد ؼٕٚم 

ًٔٚكٍ االعرؼاَح تًغثش نثٙ حاد حٛس ٚذخم فٙ انًغافح تٍٛ  
ظذساٌ انمُاج ٔانحشٕج نخهك يغافح ذًكُُا يٍ ئدخال األدٔاخ



Mueller burs:

ج انقناة من  حسخخدو ىذه انسنابم انكزًيت انٌطيهت انساق في إسانت اسمن
خالل انحفز ضمنو

ج انمجيز أًبخصٌيز شعاعي  ىذ اإلجزاء خطزيطبك فقط حح
د انثقاباث  ً مخكزرنخجنب حد



ئصانح انكٕذاتٛشكا :
:ذؼرًذ ئصانح انكٕذاتٛشكا يٍ انمُاج انعزستح ػهٗ 

كصافح حشٕج انكٕذاتٛشكا1

االيرذاد انزسٔ٘ نحشٕج انكٕذاتٛشكا2

اَحُاء انمُاج انعزسٚح3



ئٌ يٍ أْى فٕائذ اعرخذاو انكٕذاتٛشكا فٙ حشٕ األلُٛح انعزسٚح  
فثًعشد ػًم يذخم نأللُٛح انعزسٚح يٍ  . ْٙ عٕٓنح اصانرٓا 

انغٓم يشاْذج انكٕذاتٛشكا تهَٕٓا انضْش٘ ػُذ فْٕاخ األلُٛح 
.انًؼانعح 

ًٚكٍ اعرخذاو يصذس حشاس٘ يغ َالم إلصانح انكًٛح األكثش يٍ  
انكٕذاتٛشكا فٙ انًُؽمح انراظٛح ٔ تؼذْا ٚغرخذو انؽثٛة عُاتم 
غٛرظ غهٛذٌ انصغٛشج إلصانح يا ذثمٗ يٍ انكٕذا ، تؼذْا ٚرى عثش 

.  K-File 10-15انمُاج ٔ َغرخذو 

 



م فاٌ انؽشٚمح انغاتمح ذكٌٕ  خفٙ األلُٛح انًحشٕج تشكم يخه
كافٛح إلصانح كايم يٕاد انحشٕ أيا فٙ حال كاَد انمُاج يخرٕيح  
تشكم فؼال فٛعة اعرخذاو انًحانٛم انًزٚثح نرغٓٛم ػًهٛح  

.انرفشٚغ 

ٔ نزنك ٚعة  يٍ انغًٛح ئٌ يؼظى انًحانٛم انًزٚثح ػهٗ دسظح 
اعرخذايٓا تحزس



فٙ حال ذعأص انكٕذاتٛشكا نًُؽمح انزسٔج فاٌ ػهٗ انؽثٛة 
تحشكح دٔساَٛح يغ يثاسد ْٛذعرشٔو يحأنح اصانرٓا تاعرخذاو 

يهى ذحد يُؽمح   1-0.5ػماسب انغاػح تشكم يؼرذل نؼًك 
. انرعٛك انزسٔ٘ تؼذْا ٚؼاد ئخشاظّ تثػء ٔ حزسدٌٔ أ٘ دٔساٌ 



ُْانك انؼذٚذ يٍ أَظًح انًثاسد اٜنٛح ذغرخذو الػادج انًؼانعح  
حٛس ذرًٛض تفؼانٛرٓا فٙ ئصانح يٕاد انحشٕ انمُٕٛٚح ٔ رنك تفعم  

 GPX ,the: انشاط انؼايم انًًٛض نٓا ٔ يٍ ْزِ األَظًح 
ProTaper Universal retreatment files, Mtwo R.

 



ئصانح ألًاع انفعح –األدٔاخ انًكغٕسج :
األظغاو انًؼذَٛح فٙ األلُٛح انعزسٚح أٌ ذغحة أٔ َرعأصْا

ذرٕلف ْزِ االظشاءاخ ػهٗ ئيكاَٛح انٕصٕل نألداج انًكغٕسج  
ٔػهٗ ذششٚح األلُٛح انعزسٚح



ذضداد ئيكاَٛح انٕصٕل نألداج انًكغٕسج صؼٕتح كهًا اترؼذ يٕلؼٓا 
يٍ فْٕح انمُاج ٔحرٗ انزسٔج ٔخاصح فٙ األلُٛح انًُحُٛح

ذعأص األدٔاخ ٚكٌٕ اكصش عٕٓنح فٙ األلُٛح راخ انًمؽغ انثٛعأ٘



عحة األظغاو انًؼذَٛح يٍ حعشج انهة :

ٚشرشغ نؼًهٛح عحة ألًاع انفعح أٌ ذكٌٕ تاسصج فٙ حعشج 
انهة،

ذغرخذو انشؤٔط فٕق انصٕذٛح نؼًم اْرضاصاخ نمهمهح لًغ انفعح  
أٔ األداج انًكغٕسج ٔكغش االعًُد حٕنٓا

تؼذ أٌ ذصثح يخهخهح ذًغك ٔذغحة تكالتاخ خاصح



اإلوزاس قصيش األمذ واإلوزاس طويل األمذ إلعادة 
المعالجت اللبيت



تانُغثح نالَزاس لصٛش األيذ إلػادج انًؼانعح انهثٛح تٕظٕد يشض  
حٕل رسٔ٘ فاَّ ٚحذز أنى ٔأحٛاَأ ٔسو تؼذ ئػادج انًؼانعح انهثٛح

ْٔزا عثة ئظافٙ ٚذػٕ نؼذو اَعاص ئػادج انًؼانعح انهثٛح فٙ 
ظهغح ٔاحذج تٕظٕد يشض حٕل رسٔ٘



ٚؼرًذ االَزاس ؼٕٚم األيذ إلػادج انًؼانعح انهثٛح ػهٗ يذٖ اعرؼادج 
كايم انمُاج انعزسٚح ، ٔٚثهغ يؼذل انشفاء تؼذ ئػادج انًؼانعح  

ْٕٔ ألم يٍ يؼذل انشفاء تؼذ  %  74تٕظٕد يشض حٕل رسٔ٘ 
انًؼانعح انثذئٛح



ٚضداد يؼذل انشفاء ػُذيا ٚؼشف عثة ٔيصذس االَراٌ ٔٚرى انرخهص  
يٍ كافح انعشاشٛى يٍ يُظٕيح األلُٛح انعزسٚح أشُاء ئػادج انًؼانعح


