
 Hall Technique تقنية هول

 The Minimal Intervention التداخل األصغري



     
Introduction 

 وثٌق بشكل مرتبطٌن أصبحوا األسنان وطب والقلق الخوف إن
 األسنان لطبٌب الذهاب أن فً علٌه المتعارف من أصبح حتى
   .واأللم بالخوف ملًء لٌوم التعرض ٌعنً





definition  



ART 

Resin Infiltrants Hall Technique 

Atraumatic Restorative Treatment  

interim therapeutic restorations 

ITR 



 ؟  Hallكٍف ظهزث حقنٍت 

 العامة األسنان بطبٌبة تٌمنا التقنٌة سمٌت•
Dr. Norna Hall والتً اسكتلندا، من 

 15 خالل وطورتها التقنٌة هذه استخدمت
 .2006 عام تقاعدت حتى سنة

 التً لألسنان راجعة دراسة نشر تم •
 السنٌة المجلة فً الطرٌقة بهذه عالجتها

 أن أظهرت والتً ،2006 عام البرٌطانٌة
 من قرٌبة كانت التقنٌة هذه استخدام تنائج

 .التقلٌدٌة الترمٌم تقنٌات





 ما العالقت بٍه حقنٍت هىل والخٍجان المزممت الخقلٍذٌت لألرحاء المؤقخت؟

الصنع مسبقة المعدنٌة التٌجان أو) الالصدئ الفوالذ تٌجان استخدام ٌرجع 
Performed metal ceowns) “PMC”) 1950 عام إلى، 

 فً بالنخر المصابة المؤقتة األرحاء ترمٌم عند المختار الترمٌم وأصبحت
   .مثبتة نجاح نسبة مع سطح، من أكثر

العامٌن الممارسٌن معظم مازال األخصائٌٌن، لدي شائعة كونها من بالرغم 
 التخدٌر تتطلب التً التقلٌدٌة الطرق باستخدام التطبٌق صعبة ٌعتبرونها
 .السن لنسج المفرط والتحضٌر الموضعً

 الدائمة األولى الرحى سطح إصابة من مرتفعة خطورة نسبة توجد كما 
   .PMC الستقبال المؤقتة الثانٌة الرحى تحضٌر عند السلٌم

تستخدم ال وغٌرها األسباب لهذه PMC السنٌة، الممارسة فً واسع بشكل 
 .لألطفال المقدمة الترمٌمات مجموع من %1 من أقل نسبة مشكلة



 كٍف حغلبج حقنٍت هىل على بعض هذه المشاكل؟

 ٌتم حٌث .للطفل راض وغٌر سرٌعا التاج تطبٌق إجراء أصبح هول تقنٌة مع•
 كما شكل، بأي السن سطوح تحضٌر أو النخر إزالة دون السن على التاج تطبٌق
 .الموضعً للتخدٌر حاجة هناك لٌست



لعقىد شذد الخعلٍم الخقلٍذي على اإلسالت الخامت للنسج السنٍت النخزة قبل الخزمٍم، 

 ؟كٍف أصبح حزك النخىر فً األسنان مقبىال

 التً المغذٌات عن وعزلها ختمها عبر السنٌة اللوٌحة بٌئة من هول تقنٌة تغٌر•
 التغذٌة بعض لتلقٌها احتمالٌة هناك ذلك مع .الفموٌة البٌئة من عادة علٌها تحصل

 .العاجٌة القنٌات عبر المرتشحة

 فإنها الفموٌة البٌئة عن وعزلها اللوٌحة ختم عند أنه على جٌدة أدلة هناك ولكن•
 .اآلفة تقدم وٌتوقف بالنخر، تسببا أقل تصبح



 ؟األدلت العلمٍت على حقنٍت هىل
 هل حقنٍت هىل فعالت؟

 تٌجان تطبٌق نتائج على اسكتلندا فً عٌادات 9 فً سرٌرٌة دراسة إجراء تم•
 .تقلٌدٌة ترمٌمات تلقت بأسنان مقارنة عامٌن لمدة مؤقتة أسنان على هول بتقنٌة

 .المعالجة نوعً لتطبٌق نفسه المرٌض فم استخدام على الدراسة اعتمدت•

 الشعاعٌة وبالصور سرٌرٌة سنوٌة متابعة مع طفل، 132 من العٌنة تكونت•
 .المجنحة

 :التالً الشكل فً كما أصغري وفشل أعظمً فشل إلى مقسمة كانت النتائج•



 Major Failuresالفشل األعظمً  Minor Failures الفشل األصغري 

الفشل الذي ٌمكن أن ٌعالج باستبدال الترمٌم •

 الفاشل

 نخر جدٌد أو ثانوي•

أو فقدانه أو أصبح بحاجة  اهتراء الترمٌم•

 لإلصالح مع بقاء السن قابال للترمٌم

التهاب اللب الردود الذي ٌعالج باستبدال •

الترمٌم فقط دون الحاجة للمعالجة اللبٌة أو قلع 

 .السن

حٌث تشكل خراج ٌتطلب  :التهاب اللب الالردود•

 .استئصال اللب أو القلع

 شفافٌة شعاعٌة فً مفترق الجذور•

فقدان الترمٌم مع تحول السن إلى غٌر قابل •

 للترمٌم



 



 



 :االسخطبابمضاداث 



السنٌة الخراجات شفوفٌة شعاعٌة فً مفترق الجذور  

 االسخطبابمضاداث 



 قصة سابقة أللم، ولكن انقطع األلم حالٌا قصة ألم عفوي أو لٌلً

 االسخطبابمضاداث 



إلى اللب ةنافذالر والنخ  

 االسخطبابمضاداث 



 ما الحاالت التي ال تستدعي تطبيق تيجان هول؟

 نخر سهل الوصول إلٌه اقتراب موعد سقوط السن المؤقت



 النخر المتوقف، شرٌطة العناٌة الفموٌة نخر صغير وسهل المنال



 ؟طريقة تطبيق تيجان هول







What about Occlusion, Tmj??? 



Thank you for listening 


