
Amalgam 
Restorations

األملغمترميمات 



تغطي هذه المحاضرة من الكتاب المقرر

مداواة األسنان الترميمية مبادئ وأساسيات الجزء»

.67وحتى الصفحة 47من الصفحة  « األول



األملغم

المعدنية الخليطة
Ag, Cu, Sn

Hgالزئبق



Amalgamationالتملغم

Mixtureالملغميالمزيج 



:األملغميةالمعدنيةالخليطة

 التقليدية.

الغنية بالنحاس  .

 (. 0.01أكثر من )الحاوية على التوتياء%

 (.أو أقل%  0.01)غير الحاوية على التوتياء



التقليديةاألملغمخليطة
Conventional Low-Copper amalgam alloys

فضة

≈ 70wt% 
قصدير

≈ 26wt%

نحاس

≈ 4wt%
توتياء

≈ 1 wt%



التقليديةاألملغمخليطة
Conventional Low-Copper amalgam alloys

Hالزئبق

g 
 Ag Hg:1غاما

Sn:2غاما Hg 



فضة

40-60wt% 

قصدير

27wt%

نحاس

12- 30 wt%

توتياء

0 wt%

High-copperبالنحاسالغنيةاألملغميةالخليطة

amalgam alloys
:



بالنحاسالغنيةاألملغميةالخليطة
High-copper amalgam alloys

.المقاومة والمتانة

.التآكل والسحل

.مرات3-2زيادة عمر الترميم : األداء السريري



 Hgالزئبق

CuSn

Sn:2غاما Hg 

High-copperالغنية بالنحاس األملغميةالخليطة

amalgam alloys
:





CuHg



:األملغميةالمعدنية الخليطة

المقاومة:الفضة▪

.زمن التصلب: القصدير▪



:األملغميةالمعدنية الخليطة

.ينقص التآكل ، يحسن المقاومة2-غاما: النحاس▪



:Znالتوتياء

.معادن الخليطةمنع تأكسد: الهدف

:  السلبيات

:تمدد الترميم

.األلم

إضعاف متانة
.الترميم



:Mercuryالزئبق

.نقي

45-50.%

!!زيادة نسبة الزئبق

!!نقص نسبة الزئبق



:الزئبقزيادة نسبة 

.قوام رخو

.بطيء التصلب

.مقاومة ضعيفة

.تآكل سريع

:الزئبقنقص نسبة 

.قوام حبيبي جاف

.غير لدن

.هش ضعيف المقاومة

.خشن

.غلفانيةتيارات 



:األملغميةالمعدنية الخليطة

.الفضة▪

.القصدير▪

.  النحاس▪

Lathe-cut particles.التوتياء▪

Spherical particles Mixed particles



:لألملغمالعامةالخصائص

:والشداالنضغاطمقاومة
.الفمويةالحفرةلتحمل الجهود ضمن

:االنكساروالتصادم مقاومة
(.كافية،عدم المبالغة في التفاصيل ثخانة) قصف 

:الناقلية الحرارية
.حماية اللب في التحضيرات العميقة

:السحلمقاومة
.الغنية بالنحاس ذات مقاومة كافيةالخالئط



Settingالتصلبياألبعادتغير Change:

.  Contractionالتقلص

.Expansionالتمدد

Delayedالمتأخرالتمدد Expansion.



Settingالتصلبي األبعادتغير Change:

:Contractionالتقلص

:التقلص األولي

.د20

.محدود



Settingالتصلبياألبعادتغير Change:

:Expansionالتمدد

.سا8-6متدرج 

.الخليطةطبيعة 

.الحرالزئبق

.األملغمتكثيف 



Settingالتصلبياألبعادتغير Change:

Delayedالمتأخرالتمدد Expansion:

.المزج

.الزئبقنسبة 

.التكثيفاجراءات

.التوتياء

أشهرأيام3-5

(.الهيدروجين المتحرر من تفاعل التوتياء مع الماء)يوماً 12-10األلم بعد 



Thermalالحرارياألبعادتغير Change  :

.السنيةلنسجلضعف المعامل الحراري



:المزيجلدونة

.الحفافياالنطباق 

.المقاومة والمتانة

.البريق



:السنياألملغماستطبابات

.I ،IIالصنف 

.V ،VIالصنف 

.األسنان ذات التهدم الواسع







:ياتبلسال

.غير تجميلي•

غلفانيةوجود تيارات •

والناتج عن األملغمحشواتالكمود أو التآكل الذي يصيب •

.األكسدة 

.ليس عازل جيد •

.يحتاج إلزالة أكبر من النسج السنية •

.قللزئبالتعامل معه بحذر للتخفيف من اآلثار السلبية •



:السنياألملغمبدائل

درجة انصهار )Indium Alloysاإلنديوم–الغاليومخالئط

(.º28الغاليوم

.  الباالديومخالئط

.  المواد المرممة المتعددة



:السنياألملغمكان 

.امانا  االكثر

.األكثر ديمومة  

.األقل تكلفة من بين المواد المرممة  األخرى 

.ليس مؤذيا  األملغماستنتجت الدراسات أن 

عند ارتباطه مع مواد أخرى فإن طبيعته الزئبق

.ليفقد بذلك أذيته،الكيميائية تتغير 



:غالمتحررة في الفم بسبب الضغط المسبب عن المضزئبقالكمية -

.  ال يسبب األذى وهو قليل جداً -

اء الهواء و الم, أقل من األذى الذي يتعرض له المريض بسبب الطعام -

و أقل من األذى الذي قد يتعرض له المريض بسبب إزالة حشوات 

.لديه ةاألملغم الموجود

ADA :

.ومادة مرممة طويلة األمد ،قليل الكلفة ، ال يزال غير ساما  

FDA اذية ال تنصح بإزالة حشوات األملغم بسبب أن إزالتها تسبب

.أخرى للمريض اذياتلبنية السن و 



There is considerable evidence of the safety of 

dental amalgam.

&

There is no confirmed evidence to indicate that 

the mercury in dental amalgam is related to any 

disease.  



 Amalgam must be handled properly or the 

vapor may create a hazard for dental staff…



.أوعية محكمة اإلغالق، غير قابلة للكسر▪

.تهوية جيدة▪

.تنظيف أدوات األملغم قبل التعقيم بشكل جيد▪

ق الكبسوالت الجاهزة والتقليل من التعامل مع الزئب▪

.الحر

.األقنعة، النظارات، ماصات اللعاب▪

.قياس تركيز الزئبق دوريا  ▪
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Time to say..


