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 املحاضرة الرابعة  

 / 2مراحل صنع الجهاز الكامل /

 الطبعات األولية و النهائية/  /

 مرحلة الطبعة األولية : 

   تعتبر من اهم مراحل صنع الجهاز 

 :تعريف الطبعة 

   تعتبر الطبعة األولية قالب سلبي طبق األصل لتراكيب ونسج الحفرة الفموية والتي تمثل املرتكز

 للجهاز الكامل.  - القاعدي 

  :افرها في الطبعة  العوامل الواجب تو

 .1  الثبات 

 .2  الدعم 

 .3  االستقرار 

 .4 املحافظة على سالمة النسج الفم 

 :مراحل تسجيل الطبعة األولية 

 .1  انتقاء الطابع األولي 

 .2   انتخاب املادة الطابعة 

 مالحظات متفرقة وضرورية :
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على دراية وخبرة بكل التفاصيل التشريحية في الفم وخاصة الفم األدرد  من املهم أن يكون الطبيب  ❑

 عند عمل الجهاز الكامل مثل االرتفاعات السنخية، الخدود ، قاع الفم ، امليازيب واأللجمة....... 

 ] فالحدود هنا غير واضحة لذلك تختلف هذه الطبعات عن الطبعات املأخوذة عند عمل التيجان 

 ثال حيث يوجد لدينا بعض املعالم الواضحة كاألسنان. والجسور الثابتة م 

] لذلك ال بد من معرفة الحدود التي يجب أن يتوقع عندها الجهاز الكامل وتضاريس الفم التي ستحد  هذا  

 الجهاز وذلك بعدة طرق منها: 

 الفحص السريري: اي الفحص بالجس وذلك بأن ندخل السبابة داخل الفم واإلبهام داخله ونتحرى 

 ول االرتفاعات العظمية، سماكة النسج املتحركة، الشؤوزات والبروزات العظمية، النسج املتحركةط

 والثابتة ..............ومن ثم نسجل هذه املعطيات على بطاقة تشخيص املريض. 

نبدأ العمل باختيار الطابع املناسب للمريض وال بد من االختيار املناسب لتأمين نجاح الطبعة يوجد عدة  

 أنواع من الطوابع منها:

Ø  طوابع معدنية مصمتة قابلة للتعقيم مما يميزها 

Ø طوابع معدنية تأخذ شكل االرتفاع السنخي وهي مثقبة لزيادة التصاق املادة الطابعة بالطابع 

Ø  طوابع بالستيكة تستخدم ملرة واحدة 

 طوابع بالستيكية تشريحية تقلد الطوابع 

تصنع من نفس القالب وقد خضعت هذه الطوابع لدراسات حيث أخذت بها طبعة  املعدنية القابلة للتعقيم أي 

نهائية باستخدام أقالم الكير وأوكسيد الزنك واألوجينول وقد أعطت نتائج مذهلة مع أننا ال نفضل تجاوز  

 مرحلة الطبعة األولية ولكن تصميم هذه الطوابع حققت تسجيل املعالم التشريحية بشكل ممتاز.

سنة من قلع  30- 20ة بمرض ى الدرد الكامل ذوي االمتصاص السنخي الشديد أي بعد طوابع خاص ❑

 األسنان مثال حيث تكون األسناخ شديدة االمتصاص ويمكن أال يتبقى منها سوى قاع الفم !! 

الناحية  صممت طوابع خاصة لهذه الحالة تكون أفقية وذات نهاية لسانية ونهاية دهليزية مشطوفة تقريبا ومن  

 اللسانية يمكن للطابع أن ينزل تحت الخط املنحرف الباطن لتسجيل الطبعة بشكل دقيق. 
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من أهم أسباب فشل الطبعات األولية انسالخ املادة الطابعة عن الطابع لذلك صممت 

 الثقوب أو األخاديد في الطوابع حيث تفيد هذه الثقوب في:

 الطابع.زيادة التصاق املادة الطابعة على  -1

 الحصول على طبعة ضاغطة ساكنة.  -2 

 عند اختيار الطابع املناسب لحالة املريض يجب ان نتتبه إلى:

ü  . شكل االرتفاع السنخي املتبقي فقد يكون بيضوي أو مثلثي أو مربع حسب شكل السنخ 

ü كون كما يتبع شكل قبة الحنك فعندما تكون مرتفعة يكون الطابع مقبب وعندما تكون مسطحة ي 

 .
ً
 مسطحا

مم من كل   2-  3] املهم أن يكون الطابع بعيدا عن االرتفاعات السنخية وعن قاع امليزاب الدهليزي بمقدار 

 الجهات بحيث ال تكون بعيدة جدا وال ضاغطة وإال فتسبب حواف كاذبة وبالتالي عندما يفتح 

 السنخي الواقع تحته. املريض فمه تسقط األجهزة كما يجب وجود فراغ ما بين الطابع واالرتفاع 

 ملم عن املرتكز القاعدي للجهاز الكامل.    2- 3] وحتى باالتجاه السهمي يجب أن يبتعد الطابع بمقدار 

 ] يجب أن تكون قبضة الطابع حيادية بحيث ال تحرك الشفة العلوية أو السفلية. 

افة طبقة من الشمع  يمكن عمل تعديل الطابع األولي وهو إضافة الشمع إلى حواف الطابع وذلك بإض ❑

مم في املنطقة الخلفية من الجهاز العلوي وهذه الطبقة تمنع سيالن املادة   2مم وارتفاعها 3عرضها 

الطابعة باتجاه البلعوم وبالتالي تخفف من منعكس اإلقياء كماي كون عملها كصادمة تحدد سماكة  

 املادة الطابعة في باطن الجهاز.

 ة قصيرة فنقوم برفع الطابع بالشمع. ] أيضا اذا كانت الحدبات الفكي 

 كما يمكن تعديل الحواف الدهليزية للجهاز العلوي والحواف  •

 الدهليزية واللسانية للجهاز السفلي بالشمع واملنطقة األمامية 

 . 
ً
 للطوابع وهذه العملية ال تستغرق وقتا طويال
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احك واألرحاء بعرض  يمكن عمل صادمات للطابع األولي بإضافة طبقة من الشمع في منطقة الضو  •

 مم وذلك إلعطاء مادة الطبع سماكة متساوية في األمام والخلف وبالتالي نحصل على2مم وسماكة 3

 سماكة متجانسة للمادة الطابعة. •

] التعديل سهل جدا حيث نقوم بتسخين القطعة الشمعية ونلفها على الطابع بحيث يكون جزء منها   •

 ه حتى نضمن عدم انسالخ الشمع عن الطابع.يالمس داخل الطابع والجزء اآلخر خارج

 أحيانا تكون قبة الحنك عميقة جدا ومهما زدنا سماكة  •

 األلجينات تظهر لدينا فقاعات وللتخلص من هذه املشكلة  •

 يمكن تعديل مركز الطابع ورفعه بالشمع. •

 ] الطابع السفلي يجب أال يضغط الرباط الجناحي الفكي  •

 لفمه ألن استناد الجهاز السفلي على هذه الرباط يؤدي إلى عدم ثباته الذي يظهر عند فتح املريض  •

 وسقوطه أو انزياحه باتجاه األمام عند فتح املريض لفمه بسبب توتر هذه الرباط ,  •

مم من كل   2 3يجب ان يكون الطابع األولي مواٍز لالرتفاع السنخي ومبتعد عنه بمقدار  •

 وليس أكثر .   -الجهات 

الطابع تبعا لحالة كل مريض فمثال عند قدوم مريض لديه جهاز متالئم معه ولكن يريد يمكن تعديل  •

تغييره لكونه قديما ما نقوم باختيار قياس الطابع األولي بما يتناسب مع هذا الجهاز حيث نقيس  

مم من كل جهة وبالتالي اختيار قياس الطابع   2- 3عرض هذا الجهاز باستخدام الفرجار مع زيادة 

 لهذا املريض.  -اسب  املن

] في الفك العلوي يجب أن يتالءم الطابع مع امليزاب الدهليزي و مع قبة الحنك األمامية الصلبة مع   •

 قبة الحنك الخلفية. 

ملم و اذا لم نستطع 4] في شراع الحنك: يجب أن يصل الطابع األولي الى خلف الحفيرات الحنكية ب  •

 االهتزاز .   تحديد الحفيرات الحنكية فيمكن تحديد خط
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 بطريقتين:  •

• ü  نطلب من املريض أن يقول آه آه آه ، فيتشكل خط اهتزاز ما بين 

 النسج املتحركة و النسج الصلبة. •

• ü  نقوم بسد أنف املريض ونطلب منه النفخ فيهتز شراع الحنك في 

 الخلف.  •

 ] نقوم بتعليم خط االهتزاز هذا بقلم كوبيا فيجب أن يصل •

 ملم كي يظهر في الطبعة أثناء تسجيل طبعة الفك العلوي. 2االهتزاز ب الطابع األولي الى خلف خط  •

 وبذلك نحدد الحدود الخلفية للجهاز العلوي.  •

يمكن اختيار قياس مناسب للطابع األولي بقياس االرتفاع السنخي باستخدام فرجار مثال نضعه على  •

مم في كل جانب أي    2- 3فة من منطقة األرحاء من الجانبين ونقيس املسافة بينهما ونضيف لهذه املسا

 مقدار ابتعاد الطابع عن السنخ 

 :املواد الطابعة •

 كيف نختار املادة الطابعة املناسبة ملريض الدرد الكامل؟  •

يتعلق انتقاء نوع املادة الطابعة بشكل أساس ي بنموذج االرتفاعات السنخية وشكلها والنسج املغطية   •

 بالجبس وضاغطة باأللجينات أو مركب الطبع. لها ودرجة امتصاصها حيث تؤخذ طبعة ساكنة 

 :اختيار املادة الطابعة •

ففي الصنف األول يمكن استخدام األلجينات كمادة طابعة أما في الصنف الثاني والثالث فيجب أن   •

 تكون الطبعة ساكنة حيث تستخدم مادة الجبس كمادة طابعة. 

ان بعد االلجينات وال يزال يستخدم مالحظة: الجبس هو ثاني مادة طابعة استخدمت في طب األسن  •

 حتى اآلن ويتميز بدقة طبعاته وثبات أبعاده وتعد أكثر املواد محافظة على أبعادها. 
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*من املهم معرفة سماكة النسج املتحركة لتحديد املادة الطابعة ألنها متعلقة بهذه النسج ويجب   •

ذه النسج باتجاهاٍت مختلفة  تجنب الطبعة الضاغطة عندما تكون النسج متحركة ألنها ستحرك ه

وتكون الطبعة غير معبرة عن الواقع بل تفضل الطبعة الساكنة وعندها تكون الطبعة معبرة عن  

 الواقع.

 طريقة أخذ الطبعة الساكنة بالجبس: •

 - نقوم بأخذ طبعة عادية باأللجينات وعمل مثال جبس ي.  •

-الضوئي مثال حيث نقوم بمد طبقة شمعية مع نصنع طابع إفرادي على املثال الجبس ي من األكريل   •

 النتباه إلى كون الصادمات في هذه الحالة في مركز قبة الحنك وليس على قمة السنخ . ا

 - يمكن أن نغلف حواف االكريل بالصق طبي ألننا سنستخدم الجبس .  •

اء والصابون  من ثم تؤخذ الطبعة الساكنة وتصب بالجبس أيضا مع االنتباه قبل صبها إلى عزلها بامل •

 ال يلتصق الجبس.   -لكي 

صادمتي الدعم بداخل الطابع التي تسهل توجيه الطابع في الفم وتغطى حواف الطابع بشريط الصق   •

 لتزيد تثبيت الجبس. 

نكيف طبقة شمعية على املثال األولي لتستخدم كفراغ ، نترك فقط منطقتين بدون تغطية فوق الدرز   •

 بعاملتوسط لتكون كصادمة في الطا

 مركب الطبع:  •

 يستعمل في حاالت االمتصاص السنخي الشديد.   •

مركب الطابع هو مادة سهلة التعامل وهو مادة راتنجية بشكل أقراص حيث يكفي نصف قرص للفك  •

درجة مئوية ويشكل مركب الطبع بشكل أسطواني ويوضع في  60-50تلين في محم مائي بدرجة -الواحد 

ليتجاوز منطقة األرحاء ويشكل باألصابع وفق شكل االرتفاع السنخي وقبل السفلي ويمدد -الطابع 

وضع الطابع في الفم يجب تليين مركب الطبع في محم مائي وحتى يطمئن املريض نقوم بلمس الطابع 

باليد ومن ثم يطلب من املريض رفع لسانه ونضع الطابع بحركة دورانية ونضغط على الطابع بلطف 

 السبابتين .  في مكانه باستخدام 
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-وفي الفك العلوي يشكل مركب الطبع بشكل كرة ويوضع على الطابع ويحمى باملاء ومن ثم يوضع في  •

 لفم مع إجراء املريض حركات وظيفية. ا

- الغاية من استخدام مركب الطبع كما في الطريقة السابقة تحسين العالقة ما بين االرتفاعات السنخية  

 ع من الفم نقوم بوضع طبقة رقيقة من األلجنيات فوقه وتأخذ الطبعة بها والطابع وبعد إخراج مركب الطب 

 مالحظات: 

يتعلق انتقاء نوع املادة الطابعة وطريقة أخذ الطبعة بنموذج االرتفاعات السنخية والنسج املغطية لها ودرجة  

 امتصاصها حيث تؤخذ طبعة ساكنة بالجبس وضاغطة باأللجينات أو مركب الطبع

 في الحاالت التالية: يستخدم الجبس

حسب تصنيف هاوس حيث يحافظ الجبس على هذه النسج في   )b 2أو  3وجود نسج متحركة من نوع (   1.

 مكانها أثناء أخذ الطبعة. 

 غير قابل لالنضغاط مغطي لالرفاعات السنخية وقبة الحنك حيث )a  2وجود غشاء مخاطي رقيق (  2.

 اطق ضغط وتماس مبكرة أي ان الجبس يستخدم فييسجل الجبس طبعة ساكنة لها دون حدوث من

 الصنفين الثاني والثالث حسب هاوس .

 :تستخدم األلجينات لتسجيل طبعة تشريحية أولية في الحاالت التالية

 اختالف انضغاطية النسج تحت األجهزة الكاملة.  1(

 وجود أسناخ كبير ة وذات تثبيت عالي  2(

 للنسج املغطية لالرتفاعات السنخية في الصنف األول حسب هاوس  3(

 :يستخدم مركب الطبع ألخذ طبعة أولية في الحاالت التالية

 سنخ شئز غير منتظم ومغطى بلييفة مرنة قابلة لالنضغاط  1.

 سنخ شديد االمتصاص (سنخ سفلي مقعر) 2.
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 في الصنف األول حسب هاوس 3.

 وضعية الطبيب واملريض: 

 أثناء  
ً
التي  - أخذ الطبعات وأثناء كل املمارسات السريرية وإن أكثر املشاكل الصحية وضعية الطبيب هامة جدا

تصيب طبيب األسنان سببها الوضعية الخاطئة ومن هذه املشاكل آالم الظهر والقدمين ويمكن حتى أن تؤدي  

 إلى خسارة الطبيب ملهنته. 

املريض على مستوى مرفق   أثناء أخذ طبعات الفك العلوي يقف الطبيب خلف ويمين املريض ويكون رأس 

 الطبيب 

وأثناء أخذ طبعات الفك السفلي يقف الطبيب أمام ويمين املريض بحيث يكون رأس املريض على  •

 مستوى مرفق الطبيب. 

 طريقة أخذ الطبعات:  •

 طبعة الفك العلوي: •

الصحيحة ندخل  الطبيب بالوضعية -بعد مزج األلجينات بالقوام املناسب ووضعها في الطابع ووقوف  •

الطابع إلى فم املريض بحركة دورانية من زاوية الفم اليمنى إلى زاوية الفم اليسرى مع الطلب من  

 للحصول  
ً
املريض رفع لسانه ووضعه بأقص ى قبة الحنك وال بد من التأكيد على تزامن الحركتين معا

ونضغط من الخلف باتجاه  على كافة املعالم التشريحية وبشكل يكون فيه الطابع مواٍز لقمة السنخ

األمام مع رفع الشفة العلوية ووضع الشفة فوق الطابع والقيام بالتمسيد أو نطلب من املريض القيام 

 بحركات وظيفية كالصفير أو زم الشفاه وذلك ألخذ طبعات امليازيب بشكل واضح. 

قبل أخذ الطبعة  يمكن وضع قليل من األلجينات على قبة الحنك والحدبات الفكية وقاعدة اللسان •

 ألن هذه املناطق كثيرا ما تظهر فيها الفقاعات أثناء اخذ الطبعات-كاملة 

 طبعة الفك السفلي:  •

وهذه الحدود تحدد -ألخذ طبعات الفك السفلي نقوم برسم حدود املثلث خلف الرحوي بقلم كوبيا  •

 نهاية حدود الطابع األولي.
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 حتى تندخل  -ناحية اللسانية وهذا األمر من املفضل تعديل الطابع السفلي بالشمع من ال •
ً
ضروري جدا

 املادة الطابعة تحت اللسان وبالتالي نضمن وصول الجهاز 

 إلى ما تحت الخط املنحرف الباطن. •

 مالحظة:  •

يكمن نجاح األجهزة الكاملة في نجاح الجهاز السفلي كما يكمن نجاح الجهاز السفلي في وصوله إلى ما تحت  

الباطن ألنه إذا لم يصل إلى هذا املستوى سيكون ثباته غير جيد وبالتالي يخرج من الفم  الخط املنحرف  

 عند األكل أو الكالم.

أهم أمر يجب االنتباه له عند إخراج الطبعة من الفم بعد تصلبها هو أن نحرر الخدود بإدخال اإلصبع بين  

 الخدود والطابع ويجب أن تظل يدنا ممسكة بالطابع

ند تجريب تصلب املادة الطابعة في الكجة بعد إخراج الطبعة من الفم والتأكد من كونها  وال نتركها ع

تحت تيار من املاء وممكن رشها بقليل من الجبس للتخلص من الحمض الحر  -صحيحة ومناسبة تغسل 

دقيقة على األكثر وعمل قاعدة   30املتشكل على سطح الطبعة ومن ثم نقوم بصب الطبعة بالجبس خالل

 فالطبعة بدون قاعدة طبعة فاشلة ألن القاعدة تقوم بحماية املثال والحواف من الكسر.  لها

تفك الطبعة بعد ساعة من صبها وليس قبل ذلك للتأكد من التصلب التام للجبس ويفضل بعد   -

دقيقة أي بعد انتهاء التصلب الحراري للجبس غمر الطبعة والجبس باملاء حتى ال يمتص الجبس ماء  22

 عة.الطب

 مالحظات:  •

* عند فك الطبعة من الجبس إذا كانت هذه الطبعة مأخوذة بمركب الطبع فيجب تسخين الطبعة   •

 قبل فكها وذلك بغمرها باملاء الساخن. 

* بعد أخذ الطبعة يتم تعليم حدود الجهاز على الطبعة وذلك بالنسبة للجهاز السفلي أسفل الخط  •

املثلث خلف الرحوي تبعد بمقدار الثلثين من حده   ملم وعلى نقطة على  4 0املنحرف الظاهر ب 

بالنسبة لالنثناء املخاطي والشفوي والخدي واللساني بناء على املعطيات التشريحية  -األمامي وكذلك 

 لفم املريض. 
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- وبالنسبة لطبعة الفك العلوي ترسم حدود الجهاز على الطبعة بقلم كوبيا اعتمادا على املعالم  •

 دود الخلفية للجهاز برسم خط االهتزاز بقلم كوبيا على الطبعة, لتشريحية ونحدد الحا

 نقوم بفحص الطبعة بعد أخذها ومن املعالم التشريحية املطلوب أن تظهر في   •

 : طبعة الفك العلوي  •

ارتفاع سنخي واضح، ميزاب دهليزي، األلجمة، امليزاب الجناحي الفكي، الدرز املتوسط، الحليمة   •

 القاطعة 

 : وبة فيواملعالم املطل •

 الفك السفلي:   •

منطقة الرف الخدي: املنطقة املمتدة ما بين الخط املنحرف الظاهر وقمة السنخ وهو منطقة دعم   •

أساسية في حالة األسناخ املمتصة، امليزاب اللساني ، الخط املنحرف الباطن، الطية الرحوية،  

 األلجمة املتوسطة والجانبية، امليزاب املاضغ ... 

بعات للمخبري او نقوم نحن بصنع الطوابع اإلفرادية لنقوم بعدها  ومن ثم ترسل الط  •

 . بإجراء الطبعة النهائية

 صنع الطوابع االفرادية: 

  :مواصفات الطابع االفرادي 

   .االستقرار:ان يكون مستقرا في فم املريض بوضع الراحة 

 ( ملم  3-2الصالبة: ان يكون بسماكة مقاومة للكسر ) 

   التمديد املناسب:ان يغطي مناطق الدعم الرئيسية والثانوية 

 قابلية التعديل 

   ذو قبضة مناسبة : تسهل ادخاله واخراجه من الفم تتوضع باملنطقة االمامية وال تعيق حركة الشفاه 
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   ان يصنع من مادة التسبب التحسس للنسيج الفموي 

 واد صنع الطوابع االفرادية: م

   االكريل ذاتي التصلب: هو االكثر استخداما ورواجا في مخابر صناعة االسنان نظرا لتوافره وسهولة

ساعة على صنعة حتى يتجرر من   24التعامل معه وقابليته للتعديل  ينصح باستخدامه بعد مرور 

 متماثرة.جهوده االلتوائية وياخذ شكله وتتحرر كل املونيمرات الغير  

  االكريل الضوئي: صفائح الPMMA   الضوئية تكيف على املثال الجبس ي حسب الشكل املناسب

وتقطع الزوائد بسكين حادة ثم تصلب هذه الصفائح ضوئيا باالشعة فوق البنفسجية بطول موجة 

 دقائق من صنعه.  10دقائق ويمكن استخدام هذا الطابع بعد  5نانومتر ملدة  400-500

 vacuumكريل مسبقة الصنع التي تكيف على املثال بجهاز التخلية الهوائية صفائخ اال

 سماكة املادة الطابعة التي يجب تأمينها عند صنع الطابع االفرادي :

 :تختلف حسب نوع املادة الطابعة املستخدمة في الطبعة النهائية حيث 

 1-  ملم  0.5طبعة اكسيد الزنك واالوجينول تحتاج لفراغ 

 2- ملم  1.5طاط تحتاج ل طبعة امل 

 3-  ملم    3طبعة االلجينات تحتاج ل 

  ملم  1الجبس 

  مالحظة :هناك بعض الحاالت التي تستخدم فيها االجينات كمادة طبع نهائية وذلك في االسناح ذات

 التثبيت الكبير حيث نحتاج ملادة تتمتع باملرونة . 

 الطبعات النهائية:

  تسجل طبعة الحواف بواسطة اقالم الكير ذات اللون االخضر وذلك بعد تلينها على  الحواف طبعة :

 لهب القنديل ثم تكيفها على حواف الطابع وثم غمرها باملاء الساخن وادخالها لفم املريض . 
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   يجب ان اليلمس الطابع عند تطبيق شمع الكير بأي ش ي مثل شفاه املريض وذلك عند ادخاله بفم

 اليتشوه الكير. املريض كي  

 : اخذ طبعة الجواف للفك العلوي 

   تقسم طبعة الحواف في الفك العلوي لثالث مناطق 

  من الثلمة الجناحية الى اللجام الجانبي 1منطقة : 

  من اللجام الجانبي الى لجام الشفة 2منطقة : 

 منطقة السد الخلفي كاملة . 3منطقة : 

  وذلك عند الحواف باستثناء منطقة السد الخلفي ملم من الشمع في باطن الطابع االفرادي 2يزال 

   طبعة املنطقة االولى : بعد تلييين شمع الكير ووضعة على حواف هذه املنطقة يدخل الطابع لفم

املريض ويطلب منه فتح فمه فتحة واسعة لتحديد طول هذه املنطقة ثم يطلب منه تحريك فكه  

خافة العلوية للطابع وبالتالي يتحدد العرض الوظيفي لليمين واليسار  لكي يلتقي النتوء املنقاري بال 

 لهذه املنطقة . 

   يعاد نفس االجراء بالجهة املقابلة من الطابع 

  ملم من اللجام الخدي الى اللجام الشفوي   2طبعة املنطقة الثانية: نلين شمع الكير ويوضع بسماكة

 ويطلب من املريض اجراء حركات الصفير او زم الشفاه مع التمسيد 

   املنطقة الثالثة : منطقة السد الخلفي تؤخذ طبعة هذه املنطقة بشكل منفصل عن باقي املناطق النها

تحوي تسج قابلة لالنضغاط  حيث االنضغاط في هذه املنطقة يؤمن ختم للحواف الخلفية للجهاز  

 ويمنع تسرب الهواء   

  م  ثم يتم تليين شمع الكير  مل 4يزال شمع الصف االحمر من باطن الطابع في هذه املنطقة بعرض

ويوضع على كامل املنطقة  ثم يدخل الطابع لفم املريض وتؤخذ الطبعة بضغط اصبع الطبيب على 

 املنطقة الخلفية  
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 طبعة الحواف للفك السفلي : 

 مناطق وهي غعلى الترتيب: 7تقسم طبعة الحواف بالفك السفلي ل 

 املنطقة االولى: منطقة املثلث خلف الرحوي   -1

 املنطقة الثانية:  امليزاب املاضغ  -2

 املنطقة الثالثة: من امليزاب املاضغ الى اللجام الخدي  -3

 املنطقة الرابعة : من الجام الخدي الى اللجام الشفوي  -4

 املنطقة الخامسة: من الناحية اللسانية الزاوية اللسانية الوحشية   -5

   املنطقة السادسة : تحت الخط املنحرف الباطن -6

 املنطقة السابعة: لجام اللسان   -7

   في طبعة املنطقة االولى : يطلب من املريض فتح فمه القص ى حد وبالتالي يتوتر الرباط الجناجي الفكي

 ونحصل على طبعة وظيفية لهذه املنطقة  

   املنطقة الثانية : يطلب من املريض ان يغلق فمه او يعض وبالتالي تضغط العضلة املاضقة على

املبوقة ونأخذ طبعة امليزاب املاضغ بالشكل الوظيفي وكلما كانت الفعالية املاضغة للمريض قوية 

 تظهر طبعة هذه املنطقة بشكل مقعر اكثر  

 لالعلى ويحركه باتجاه الداخل مع حركات تمسيد   املنطقة الثالثة : يقوم املريض برفع خد املريض 

   طبعة املنطقة الرابعة: اليقوم الطبيب برفع الشفة السفلية لالعلى الن ذلك يؤدي الى اختفاء امليزاب

 الدهليزي وبالتالي قصر في حواف الجهاز انما يطلب من املريض فقط العض على سبابتي الطبيب  

 المي: هي املنطقة االهم ويعتمد عليها ثبات الجهاز السفلي  طبعة املنطقة اسفل الخط الضرس ي ال

يجب قبل اخذ طبعة هذه املنطقة تحري عمقها باالصبع تؤخذ طبعة هذه املنطقة بالطلب من  

 املريض تحريك لسانه للجهة االخرى 

   املنطقة السابعة : لجام اللسان  يطلب من املريض تحريك ذروة لسانه من زاوية الفم اليمنى الى

 الزاوية اليسرى . 
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  2مالحظة :  طبعة الحواف يجب ان تكون مدورة وكامدة أي غير ملاعة او حادة وبسماكة  

 ملم  

 الطبعة النهائية: 

  التؤخذ الطبعة النهائية مالم يكن الطابع بعد طبعة الحواف ثابت في فم املريض 

   ويجب ان تمأل حواف الطبعة امليزاب بشكل كامل بدون نقص سواء بالطول او بالعرض 

   باملكان القيام بأختبار للحواف بأخذ كمية من املادة الطابعة ومدها على الحواف فقط ويطلب من

 املريض القيام بالحركات الوظيفية  

   اذا شف الكير بشكل زائد بالتالي الحواف عالية أي طويلو 

 ذت املادة الطابعة شكل حاد هذا يعني قصر بالحواف  اذا اخ 

   بعد التأكد من الحواف يزال كامل الشمع من باطن الطابع االفرادي وتمزج كمية كافية من مادة

ثانية ثم   30الطبع النهائية ) اكسيدالزنك واالوجينول(  بعد تجانس املزيج ينقل الى الطابع خالل 

ثانية من وضع الطابع القيام   40د الخدود ويطلب من املريض بعد يوضع الطابع بفم املريض بعد ابعا

 بالخركات الوظيفية وبعد التصلب يزال الطابع بتحرير الحواف 

   :  تعليب الطبعات 

 الطبعة من االنكسار .   حوافالحفاظ على سالمة  -1

 لتأمين حجم وثخانة مناسبة للمثال الرئيس ي.  -2

 التحكم في مزج الجبس الى درجة من القوام املناسب لتأمين مثال جبس ي رئيس ي صلب .    -3

   ملم وسماكة هذا الشمع   3بعيدة عن الحواف عموديا بمقدار الشمع األحمر نحيط الطبعة بإطار من

حمر او فيلم اشعة بانورامية . وعند صب  ملم ثم نحيط هذا الشمع بلوح عمودي من الشمع األ  3

ملم من اعلى نقطة في الطبعة وهكذا   10الطبعة توضع على الهزاز ونصب الجبس األصفر حتى ارتفاع 

تصب الحواف بشكل كامل وبسماكة مناسبة تمنع انكسارها ويتم سد مسافة اللسان بالشمع األحمر  

 . 
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  مع األحمر لإلحاطة بالطبعة من اجل تعليبها. بدال من الش  الجبس األبيضمن املمكن استخدام 

 مدة عشرة دقائق او على اللهب. ماء ساخن نفصل الطبعة عن املثال بعد وضع الطبعة واملثال في 

  نقوم بعمل ميازيب تثبيت بشكل حرفV  على قاعدة املثال بحيث ال يتجاوز عمق القطع ربع ثخانة

 بس لتثبيت املثال على املطبق . قاعدة املثال أي الى درجة تكفي لكمية من الج 
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