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 :تتضمن الطرٌقة التقلٌدٌة لعمل التعوٌضات السنٌة الكاملة خمس جلسات على األقل هً كالتالً

 

 .الطبعة األولٌة•

 .الطبعة النهائٌة•

 .تسجٌل العالقة بٌن الفكٌة•

 .تجربة التعوٌض•

 .التسلٌم النهائً•

هذه المراحل المتعددة وما بٌنها من مراحل مخبرٌة تستغرق وقتاً طوٌالً إلنجاز التعوٌض النهائً 

ولذلك هناك اقتراحات بتقلٌل عدد جلسات . وهو األمر الذي قد ال ٌكون متاحاً لدى كل المرضى

 .العمل



عمررل التعرروٌض بررلربت جلسررات برردالً مررن خمسررة عبررر اخت ررار جلسررة تجربررة  Swensonاقتررر  

التنضٌد حٌث ٌتم التلكد من العالقة بٌن الفكٌرة بكركل جٌرد جرداً بعرد تسرجٌلها باسرتعمال مرواد تسرجٌل 

 .للعالقة تساعد فً تكرار تلك المرحلة



السرابق واقتراحر ل لكرنهم قرالوا  Swensonعلى كالم  Harvey and Bradaفٌما بعد ذلك أكد 

أن اخت ار جلسرة مرن الجلسرات ٌمكرن أن ٌرتم عبرر عمرل الطبعرات النهائٌرة وتسرجٌل العالقرة الفكٌرة 

 .بجلسة واحدة

 

 :وهذا ٌمكن عمل  بإحدى طرٌقتٌن

طبعة أولية ثم طابع 

 إفرادي فقط

طبعة أولية ثم طابع 

 إفرادي وصفيحة تسجيل 



المت لب بالضوء الذي ٌت لب بسررعة  األكرٌلً الراتنجمت تطور مواد طب األسنان وظهور مادة 

 .ل والذي ٌمكن أن ٌتم ت لٌب  ضمن الفمالكومبوزٌتعبر طرٌقة مكابهة لت لب 

 

اسرتخدام  Lingهذه المادة ساهمت فً توسرٌت خٌرارات الطبٌرب المعرالج وأفرق تفكٌررهل حٌرث اقترر  

هذه المادة كقاعدة للتعوٌض الكامرل النهرائً حٌرث ٌرتم تطبٌقهرا بطرابت  فررادي وت رلٌبها لتكرون هرً 

 .قاعدة التعوٌض الذي سوف تنضد علٌ  األسنان مستقبالً 



Olivieri et al. 2003 

ر  أٌضاً استعمال تلك المادة فً طبعة حواف التعوٌضات المتحركة حٌرث ٌمكرن تعردٌل واقت  

 .كما ٌمكن ت لٌبها داخل الفم. و ضافة المواد للحواف حتى تمام العمل



لكررن مررت تطررور الدراسررات التجرٌبٌررة عررن هررذه المررادة لرروحظ خوا ررها نٌررر مناسرربة تمامرراً ل ررناعة 

 .التعوٌضات الكاملة

 

المت لب بالضوء قلٌلة جداً وأن  الراتنجأن هذه مرونة  Satana and Espinozaحٌث استنتج 

وفً دراستهم التجرٌبٌة اقترحوا عدم . العالٌة ق افت القوى التً تطبق علٌ  قد تتسبب بكسره بسبب 

 .استخدام  كقاعدة نهائٌة للتعوٌض وأن  نٌر مناسب لتلك الوظٌفة



سنة ٌككو من درد كامرل وٌرنرب بتبردٌل التعروٌض السرنً القردٌم سرًء االنطبراق  71مرٌض بعمر 

 .خالل فترة ق ٌرة بسبب  قامت  خارج المدٌنة

 

 .ال ٌعانً من مكاكل  حٌة عامة أو فموٌة مؤثرة على نجا  التقنٌة التعوٌضٌة المقترحة



 .المت لب بالضوء كمادة طبعة أولٌة األكرٌلً الراتنجتم استعمال مادة 



وتكرذٌبها واسرتعمالها كقواعرد تسرجٌل حٌرث ترم عمرل االرتفاعرات  األكرٌلٌرةبعد ذلك تم ف ل المرادة 

 .الكمعٌة اإلطباقٌة علٌها

 

 .ملم 5حٌث تم ضبط االرتفاعات ضمن مسافة راحٌة 



المت رلب باإلضرافة بقروام كثٌرف  سٌلوكسانثم تم عمل الطبعات النهائٌة باستعمال مادة البولً فٌنٌل 

 .للحواف وقوام طري كطبعة نهائٌة

 

 .السابقة االسترخائٌةحٌث لعبت سماكة المادة الطابعة دوراً فً تقلٌل المسافة 



سرٌعة الت لب )الخا ة  سٌلوكسانبعد ذلك تم تسجٌل العالقة بٌن الفكٌة باستعمال مادة بولً فٌنٌل 

 .من أجل عمل تسجٌل قابل لإلعادة بٌن المركب العلوي والسفلً( وقاسٌة القوام



فً المخبر تم  ب الطبعتٌن وتركٌبهما على مطبق قٌاسً ثم ف ل االرتفاع السفلً ثرم العلروي كرل 

 .على حدى وعمل ارتفاع كمعً جدٌد متطابق مت المقابل لكً ٌتم تنضٌد األسنان ال ناعٌة

 

 .مرحلة تجربة التنضٌد ٌمكن اخت ارها فً حال كانت العالقة بٌن الفكٌة مسجلة بدقة ومجربة





 .2017المقالة تم نكرها كتقنٌة جدٌدة فً أوائل عام 




