
 

 

 

   1محاضرة عملي تعويضات جزئية 

 د. نور ميهوب 

 -3  -محاضرة 

 املراحل العملية لصناعة التعويضات الجزئية املتحركة 

 تسجيل العالقة الفكية و التركيب على املطبق 

 

 تعاريف مهمة:

 :  -Centric Occlusion –COاإلطباق املركزي 

 اإلطباق املركزي: هو وضع الفك السفلي األفقي والعامودي الحاصل عندما:  

لألسنان العلوية والسفلية الحد األقص ى من نقاط التماس بين السنية   االطباقيةتؤمن السطوح 

 وضع التشابك الحدبي األعظمي. 
ً
 ويدعى هذا الوضع أيضا

جود األسنان وسالمتها وتداخلها مع  إن وضع اإلطباق املركزي هو وضع غير ثابت ألنه يرتبط بو 

 للتغيرات الفيزيولوجية واملرضية والعالجية التي تصيب األسنان  
ً
بعضها، حيث يتبدل تبعا

 )كحشوة سيئة أو تاج س يء أو قلع سن(.  

في الحالة الطبيعية تتوضع جميع األسنان في القوسين السنيتين بحيث يطبق كل سن على سنين  

 ثناء: من القوس املقابلة باست



 

 

الثنايا السفلية واألرحاء الثالثة العلوية حيث تطبق كل ثنية سفلية على ثنية علوية والرحى الثالثة  

 العلوية مع الرحى الثالثة السفلية. 

 الفرق بين اإلطباق املركزي والعالقة املركزية:   -

لفكي الصدغي  العالقة املركزية هي وضع ثابت ال عالقة لها باألسنان بل بالعضالت واملفصل ا

 وناته ) اللقم الفكية بشكل خاص(.  كوم

 .mm 2 –  1.5وضعية العالقة املركزية تكون إلى الخلف من وضعية اإلطباق املركزي ب 

 املواد املستخدمة في تسجيل العالقة الفكية:

 األمثلة الجبسية للمريض  •

 شمع رصف أسنان  •

 .قنديل كحولي و مناحت للشمع •

 1جبس حجري نمط  •

 كجة و ملوقة  •

 مطبق ذو صفيحة داللة  •

في التعويضات الجزئية املتحركة، متى يبنى اإلطباق في العالقة املركزية ومتى يبنى في وضع  

 التشابك الحدبي األعظمي؟

1( 
ً
 4إلــــــــى  3. يستعمل التشابك الحدبي األعظمي عندما يكون عدد األسنان املفقودة قليال

 أسنان(. 

التشابك الحدبي األعظمي عندما يكون عدد األسنان املفقودة في املنطقة األمامية  . يستعمل 2

 أسنان.  6و  3يتراوح بين 

3( 
ً
أسنان(، وفي  3 – 2. يستعمل وضع العالقة املركزية إذا كان عدد األسنان املتبقية قليال

ملركزية قبل هذه الحالة ينبغي تعديل إطباق األسنان الطبيعية املتبقية في وضع العالقة ا

 تسجيل العالقة الفكية.



 

 

. تستعمل العالقة املركزية عندما ال يكون هناك تماس إطباقي خلفي يحفظ العالقة الفكية  4

 العمودية للمريض. 

 وتم اتخاذ القرار السريري ببناء  5
ً
. في الحاالت التي يكون فيها عدد األسنان املفقودة قليال

لرغم أنه يتم ذلك عادة في وضع التشابك الحدبي  اإلطباق في العالقة املركزية، على ا

األعظمي، فيجب قبل البدء في صنع الجهاز الجزئي إجراء تعديل إطباقي والفك السفلي في 

 العالقة املركزية. 

 

يوجد عدة طرق لتسجيل العالقة الفكية في التعويضات الجزئية املتحركة نذكر منها  

   التسجيل املباشر.

يوجد عدد كاٍف من األسنان املتقابلة بحيث تبقي بتماسها على العالقة تستخدم عندما  -

إطباقيه ال   وال توجد عالئم شذوذات بين الفكين واضحة أو عندما يكون الفقد قليال

 توجد هذه الشذوذات في األمثلة النموذجية التي نعمل عليها.

 التأكد من أن طول االرتفاعات الشمعية و موقعها مناسب لتسجيل العالقة الفكية. بعد -

يتم تليين االرتفاعات الشمعية بواسطة منحتة الشمع و القنديل الكحولي و توضع   -

الصفيحة في فم املريض أو األمثلة الجبسية للفكين العلوي و السفلي في العمل املخبري  

 ابك بين األسنان املتقابلة .حتى يحصل االطباق و ظهور التش 

 بعد تصلب الشمع يوضع املطاط للحفاظ على الشمع و األمثلة الجبسية في موقعها.  -

   :  التركيب على املطبق خطوات

 يصنع الطبيب أو املخبري ثالثة ميازيب في قاعدة املثال الجبسية ثم تبلل قاعدة املثال باملاء.  

يرفع الذراع العلوي للمطبق مع حلقة التثبيت املوصولة به  تثبيت القاعدتين على املثال العلوي:  -

 ويوضع الجبس العادي األبيض املمزوج فوق مركز قاعدة الجهاز.  

عن محيط حلقة التثبيت وننعم سطح الجبس بمنديل مبلل ليأخذ مظهر   يزال الجبس الزائد 

 لطيف ويترك حتى تمام التصلب .  

 



 

 

لالرتفاعين الشمعيين امللتصقين إلى بعضهما بشمع   انالحاملت  تانالقاعدي  انالصفيحت وضع ت

 اإللصاق ثم نثبتهما بقليل من مصهور الشمع األحمر إلى املثال.  

 وضع وتثبيت املثال السفلي:  -

 لتثبيت املثال النهائي السفلي يقوم الطبيب بما يلي:  

 تثبيت كل األجزاء القابلة للتعديل  •

 قلب املطبق   •

يتم تثبيته وفق العالقة الفكية بحيث يالمس وتد  املثال الجبس ي و  وضع الجبس على قاعدة

 الداللة صفيحة االرشاد 

 مع االنتباه إلى الخط املتوسط بحث يكون منطبق على دبوس الداللة املوجود على وتد الداللة.

 مالحظات هامة: 

 اإلرشادية.اذا لم يمس عمود اإلرشاد الصفيحة يعاد تركيب األمثلة على املطبق  -

 يعاد تركيب األمثلة اذا حدث تغير في العالقة االطباقية اثناء العمل أو النقل. -

 يجب التأكد من حجم األسنان قبل البدء بالتنضيد.  -

 



 

 

 

 االرتفاعات الشمعة مع الصفيحة و األمثلة الجبسية. 



 

 

 

 املطبق املستخدم في التعويضات املتحركة  االطباق املتوازن 



 

 

 

 التركيب على املطبق بعد 


