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 املحاضرة السادسة 

 / 4مراحل صنع الجهاز الكامل /

 التسليم /  –الطبخ   –التشميع  /

 تصميم السطح االملس )التشميع(: 

Smooth Surface Design (waxing) 

املثال  بعد القيام بتنضيد االسنان وفي مرحلة التشميع العطاء الجهاز شكله البد من عمل ريليف إيجابي في 

 العلوي.

 الريليف اإليجابي فهو زيادة في الجهاز مقابل النقص الحاصل عن تقلص االكريل.

اذا الغاية من الريليف اإليجابي : التعويض عن التقلص التماثري للراتنج االكريلي التابع لصفيحة الجهاز  

نة النسج في هذه املنطقة فهي  السني لتحسن الختم الحنكي الخلفي وبالتالي ثبات الجهاز باالستفادة من مرو 

 منطقة ضاغطة عليها يتم تطبيق الضغط من قبل الجهاز الكامل. 

Post dam area ( Post Palatal Seal area)  : 

هي املنطقة الضاغطة من الجهاز وتسمى منطقة السد الخلفي او منطقة الختم الحنكي الخلفي وهي منطقة  

 االهتزاز وعليها يتم تطبيق الضغط من قبل الجهاز الكامل . قابلة لالنضغاط وتقع تماما امام خط 

 يجب تحديد مكان السد الخلفي تماما كما يلي : 

نطلب من املريض ان يقول ) آه آه ( عدة مرات ثم نحضر قلم كوبيا لتحديد خط االهتزاز والذي يفصل ما بين  

السد الخلفي وليس على الثقب الحنكية  النسج الثابتة واملتحركة ونعتمد على هذا الخط لتحديد منطقة 

 الخلفية الن مكانها غير ثابت . 
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لعدم إيذاء املريض اثناء الحفر نحضر مصقلة ملعرفة درجة انضغاطية املنطقة الرخوة ) قابلة لالنضغاط( 

 الواقعة الى االمام من خط االهتزاز وبالتالي تحديد مقدار الحفر.

ادة ونرسم الخط )خط االهتزاز( وتحفر املنطقة امام خط االهتزاز او  نقوم بالنحت بواسطة سنبلة او سكين ح

مم   1.5منطقة السد الخلفي بشكل قوس مضاعف والذي تكون اعمق نقطة منه على جانبي الدرز املتوسط 

                             تقريبا واخفض نقطة منه عند الدرز املتوسط    ويفضل ان يقوم الطبيب بالحفر وليس املخبري.                    

 مم عند الخط الخلفي وننحت تدريجيا من االمام الى الخلف.  1حيث ننحت خط بعمق 

مالحظة : بعد اخذ الطبعة النهائية من املمكن اخذ طبعة ضاغطة بمركب الطبع األخضر ملركب السد الخلفي  

الطبعة نكون قد حصلنا على الريليف  وتحدد لنا هذه الطبعة مقدار سماكة او انضغاطية النسج وبصب هذه  

 اإليجابي املطلوب.

 التشميع: 

 Front Area Waxingتشميع املنطقة االمامية: 

اهم مايجب االنتباه اليه في التشميع هو عمر املريض الن التشميع هو أساس الناحية التجميلية فيجب االخذ  

هذه الحالة نحاول جعل التشميع عاليا نوعا ما   بعين االعتبار مثال مقدار التراجع اللثوي عند مريض مسن وفي

 وليس كمظهر اللثة عند مريض شاب ومراعاة عدم ظهور االكريل النه يسبب مظهرا سيئا. 

دائما يجب التقريب من الحالة الطبيعية ،يتم النحت بتشكيل اعناق االسنان وفق خط االبتسام ويكون عنق  

) ويكون له مظهر محدب اكثر من غيره ليعطي مظهر دعم للشفة  الثنية اعلى من عنق الرباعية والناب اعلى 

 ويخفف من التجعيدات ( عنق الضاحك األول يساير الناب ، وشكل اللثة مساير لعمر املريض. 

  Posterior Area Waxingتشميع املنطقة الخلفية :

 ع سقوطها فيما بعد.لكونها غير مرئية نشمعها بشكل طبيعي ونهتم الن يكون الشمع ممسك باالسنان ملن

 تشميع الناحية الجانبية من املنطقة الخلفية:

لتستند عليه العضلة املبوقة( للحصول على   التقعرليستند عليه الخد و  تحدبمقلوب )  sنشكل حرف 

 التنبيت.
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 تشميع السطح الحنكي العلوي :

 : املنطقة االمامية

تسميك التشميع قليال في املنطقة الخلفية حتى نحصل  نشمع بتحدب بسيط فوق الحليمة القاطعة ونحاول 

على تماس بين حواف اللسان الجانبية والسطوح الحنكية لالسنان العلوية وذلك من اجل تأمين نطق سليم  

للحروف وخاصة ) س، ش ، ج ( التي تسمى احرف لسانية او حنكية فإذا كان التشميع ناقصا في هذه املنطقة  

 ودخول الهواء وبالتالي يسمع من املريض صوت صفير عند نطق هذه االحرف . فسوف يسبب تشكل فراغ 

 ليس من الضروري تشكيل تجعيدات حنكية ويمكن عملها اذا كانت موجودة في الجهاز القديم لدى املريض. 

 تشميع الفك السفلي : 

 تشميع السطح اللساني : 

اطن ( والبعد العمودي صحيح ومستوى  اذا كانت حواف الطبعة جيدة وصحيحة ) تحت الخط املنحرف الب

االطباق على مستوى املحيط الكبير للسان عندها يمكن عمل تقعر لساني ) مسكن اللسان ( وهذا التقعر  

يعطي ثباتا واستقرارا للجهاز السفلي من خالل استقرار حواف اللسان على الجهاز وعدم نزعه من الفم تحت  

 . تأثير القوى املختلفة التي يتعرض لها

تشميع السطح اللساني يكون بشكل مقعر بحيث ينحت السطح اللساني من اعناق االسنان الى املحيط في   

 املنطقة الخلفية السفلية ونحصل على شكل مقعر .  

ويجب اخذ الحذر من ان ال نجعل التقعر اعمق من مستوى السطوح اللسانية لالسنان الخلفية الن ذلك  

بيت والتراجع باتجاه الخلف وهي من أسوأ الوضعيات الن ذلك يؤدي الى قلقلة  يسبب االندخال في منطقة التث

الجهاز حيث تكون القوى املطبقة من الخارج ليس لها ما يعادلها من الداخل فتؤدي الى نزع الجهاز كما يشعر  

خصص  املريض في هذه الحالة بأن الجهاز كبير الن السطوح اللسانية لالسنان اخذت جزءا من الفراغ امل 

 لحركة اللسان ويشعر املريض براحة عند قص هذه السطوح . 

يجب تعليم املريض وضع لسانه بتماس مع السطوح اللسانية لالسنان السفلية عند فتح الفم وهذا يحسن من  

 ثبات الجهاز . 
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 تشميع السطح الدهليزي : 

يه العضلة املبوقة ولكن  مقلوب وذلك لتستقر ف   Sالبعض يقوم بتشميع السطوح الدهليزية بشكل مقعر 

يعتبر هذا التشميع خاطئ حسب البعض ويسبب تجمع فضالت الطعام كما ان الجهاز يصبح مؤملا عند املضغ  

, أو   او تطبيق قوة ولذلك يكون تشميع السطح الدهليزي بشكل مستو او محدب وبذلك يعطي امتالء للخد

 تكاز للعضلة املبوقة و امتالء الخد  . مخففة و بذلك نؤمن ار  Sيمكن أن نقوم بالبتشميع بشكل 

يمكن القيام بالتشميع داخل الفم من خالل استخدام مادة معينة مثل مركب الطبع األزرق املنخفض  

االنصهار يكون قوامه طري ووضعها على صفيحة قاعدية ومن ثم وضعها في فم املريض والطلب منه القيام  

ثال ونقوم بعمل قوالب لهذه الطبعة ونشمع بما يتالءم مع الحركات  بحركات وظيفية او البلع او العد للعشرة م

الوظيفية للمريض ويكون املريض قد شمع جهازه بنفسه وال يبقى سوى عمل دليل سيليكوني وننضد االسنان  

 باملكان الذي رسمه املريض بمركب الطبع. 

هليزية واللسانية للجهازين العلوي  كما يمكن استخدام املطاط الرخو وذلك بتطبيقها على كل من السطوح الد

والسفلي على حدا ونقوم بالتشميع أيضا بعد قيام املريض بمجموعة من الحركات الوظيفية ويكون التشميع  

 متالئما مع هذه الحركات . 

 بعد االنتهاء من التشميع وقبل الطبخ نقوم بالتجربة السريرية حيث نقوم بفحص :

  .Evaluation of V.Dفحص البعد العمودي:

نعيد تسجيل البعد العمودي االطباقي للمريض بدون األجهزة ثم ندخل الصفائح الى الفم ونقارن البعد  

العمودي االطباقي بوجودها مع التسجيل السابق حيث يجب ان يتوافق معه وإال سوف يعاد التنضيد وفق  

 التسجيل الصحيح للبعد العمودي االطباقي .

الكالم يفيد في التحقق من البعد العمودي وذلك بالطلب من املريض العد من واحد الى  ان فحص مسافة 

والنظر بين االسنان العلوية والسفلية خاصة في منطقة الضواحك حيث   66عشرة بسرعة او لفظ كلمة 

 ملم.  3-2يالحظ مسافة 

  Verification of Centric Relationفحص العالقة املركزية:

شابك حدبي اعظمي بين االسنان العلوية والسفلية اثناء اطباق املريض على األجهزة في  يجب ان يتحقق ت

العالقة املركزية حيث يساعد الطبيب مريضه بقيادة الفك السفلي نحو العالقة املركزية الصحيحة ثم تفحص  
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ك للتحقق من عدم  عالقة االسنان العلوية مع مقابالتها السفلية وذلك بمحاولة ادخال سكين شمع بينهما وذل

ابتعاد احدى الصفيحتين عن مكانها اثناء االطباق فإذا دخلت السكين توجب إعادة تسجيل العالقة وفق 

البعد العمودي الصحيح والتركيب على املطبق والتنضيد الصحيح لالسنان الخلفية السفلية ومن ثم تجرب في  

 الفم . 

ال تنطبق في فم املريض مثل انطباقها على املطبق فهذا  اما اذا كان تسجيل العالقة خاطئ أي ان األجهزة 

 يستوجب إعادة تنضيد االسنان السفلية كاملة وذلك بتطبيق االجراء السابق. 

  Evaluation of Estheticsفحص الناحية التجميلية: 

هر  يجب فحص دعم الشفة العلوية وعدم وجود االثالم االنفية الشفوية او غؤور الخدين او مايسمى املظ 

الشيخوخي املسبب باالجهزة الكاملة أي يجب ان تعيد األجهزة امتالء الخدين والشفتين بالشكل املناسب  

لعمراملريض وان يتوافق الخط املنصف للوجه مع الخط بين الثنايا وان تساير الحواف القاطعة لالسنان  

لخط االبتسام وهو الخط الناجم عن  العلوية االمامية الحافة القرمزية للشفة السفلية ويجب أيضا االنتباه 

( وان ال يظهر الشمع العلوي فوق  Smiling Lineالتقاء الشفة العلوية مع الشمع العلوي اثناء االبتسام )

 االسنان االمامية اثناء االبتسام. 

كما يجب التأكد من اللون والحجم والشكل لالسنان وخاصة عند املرض ى ذوي املتطلبات الجمالية العالية  

يفيد إعطاء مرآة كبيرة للمريض يضعها على بعد متر منه وينظر الى اجهزته وعالقتها مع الوجه ويمكن اجراء  و 

 بعض التعديالت الضرورية اذا اقتض ى االمر. 

 فحص النطق والتصويت:  

 . يتأثر النطق والتصويت بتوضع االسنان االمامية وسماكة الحواف الحنكية للجهاز العلوي وارتفاع قبة الحنك

نطلب من املريض لفظ احرف ) س ،ش، ف( وذلك للتأكد من لفظها الصحيح والكشف عن خلل في التصويت 

 في حال وجوده . 

يتحدد الشكل النهائي لوظيفة اللسان باللفظ حيث نقوم بإضافة الشمع او ازالته حتى نحصل على النطق  

 السليم. 

طريقة الحقن و بعد الطبخ يتم إنهاء و   –التقليدية و بعدها نقوم بطبخ الجهاز بإحدى الطريقتين : الطريقة  

 تلميع الجهاز و يجهز ليسلم للمريض
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بعد أن يصل الجهاز من املخبر هناك العديد من األمور التي يجب عملها قبل تسليم الجهاز للمريض و   -

 هي:

 السحل االتقائي لالسنان االصطناعية على املطبق: 

Selective Grinding  

 نستخدم ورقة عض حمراء  بالعالقة املركزية : ➢

نقوم بفتح واغالق املطبق على ورقة عض بشكل نعل فرس فنحصل على نقاط                                     ❑

 تماس بسيطة بين حدبات الدعم العلوية وامليازيب والوهاد السفلية. 

 ن على شكل )عين( أي ان مركز االنطباع غير واضح . يظهر انطباع نقاط التماس بين االسنا ❑

نقوم بالسحل لهذه النقاط ) ال نسحل رؤوس الحدبات النه ينقص من البعد العمودي، وانما نقوم  ❑

 بتعميق الوهاد وامليازيب املقابلة لحدبات الدعم ( بواسطة رؤوس قمعية من الكاربوراندوم او املاس.

والسحل الى ان نصل للتشابك الحدبي االعظمي وعدم مرور ثم نعيد عملية الفحص بورق العض  ❑

 الضوء بين االسنان. 

 ال يجب ان يكون هناك تماس بين االسنان االمامية في العالقة املركزية .  ❑

 ويجب االستمرار في السحل مكان االنطباع حتى يحصل انطباق قضيب الداللة على سطح الداللة. ❑

 املوازن : نستخدم ورقة عض مختلفة عن السابقة ) زرقاء / سوداء(.بالجانب العامل والجانب   ➢

نقوم بتحريك املطبق يمينا او يسارا بعد وضع ورق العض بين الجهازين فنالحظ نقاط تماس بسيطة بالجانب  

 العامل  

طح  نقوم بالسحل االنتقائي على حدبات الداللة ) اللسانية السفلية / الدهليزية العلوية( حيث نسحل الس

 الحنكي للحدبات الدهليزية العلوية والسطح الدهليزي للحدبات السانية السفلية. 

يستدعي وجود نقاط مرتفعة بالجانب املوازن سحل املنحدر اللساني للحدبات الدهليزية السفلية ) حتى نعطي 

 للحدبة العلوية حرية بالحركة لتصل الى الوهدة(. 

https://manara.edu.sy/


  

https://manara.edu.sy/ 
 

ؤوس الحدبات عندما تكون الحدبة تسبب إعاقة بالحركات املركزية  توجد حالة وحيدة نقوم بها بالسحل من ر 

 والجانبية. 

 تعديل االطباق على املطبق يخفف كثيرا من العناء على الطبيب واملريض خالل جلسة التسليم. 

 الحركات االمامية: ➢

الدهليزية  نحرك ذراع املطبق ) الفك العلوي ( نحو الخلف فيحدث تماس بين املنحدرات الوحشية للحدبات 

 العلوية مع املنحدرات االنسية للحدبات اللسانية السفلية. 

 نقوم بالسحل االنتقائي لهذه املنحدرات في حال حدوث إعاقة عند التحريك.

في حال حدوث إعاقة باالسنان االمامية نقوم بتخفيف السطوح الحنكية لالسنان االمامية العلوية ) من  

نان االمامية السفلية ) من الداخل أيضا ( النه عند التحريك نحو الخارج )  الداخل ( والسطوح اللسانية لالس

 االمام( تصطدم السطوح الدهليزية للقواطع السفلية مع السطوح الحنكية للقواطع العلوية.

وعند إعادة الفك نحو الخلف ستصطدم السطوح اللسانية للقواطع السفلية مع السطوح الدهليزية للقواطع  

 العلوية. 

  Carborandum paste Millingالسحل الحركي لالسنان االصطناعية على املطبق:

ان الهدف من السحل الحركي هو الحصول على سطح اطباقي ناعم لالسنان في جميع حركاتها.) يجب تعداد  

 حركات السحل الحركي في مطبق هانو ، يجب اال يزيد عن خمسة عشرة مرة(.

وم + غليسرين ) لالسنان الخزفية( / مسحوق خفان ) لالسنان االكريلية( ونضعه بين نحضر معجون كاربوراند

 جانبية( لعدة مرات فنخفف من الشؤوزات على سطوح االسنان.  –خلفية  –االسنان ونقوم بالحركات ) امامية 

 . بعد ذلك نقوم بفحص املعالم التشريحية لالسنان واعادتها بقدر املستطاع لرفع فعالية املضغ

بعد ذلك نقوم بفك األجهزة وتلميعها ) للسطوح الخارجية فقط( وانهائها بشكل جيد ثم يرسل الجهاز للطبيب  

 لكي يسلمه للمريض. 
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  Insertion of Denturesتسليم الجهاز :

بعد قدوم األجهزة املطبوخة من املخبر و بعد إجراءت السحل على املطبق نقوم أوال بفحص باطن الجهاز حيث  

سس وجود أي بروزات او نتوءات حادة ونقوم بتخفيفها قبل ادخال األجهزة الى فم املريض الن خبرة األلم  نتح

 تجعل تقبل الجهاز من املريض امرا اكثر صعوبة.

نفتح االلجمة ) في حال كانت قد تكسرت بالطبخ( وذلك بشكل مائل من االنس ي الى الوحش ي وبشكل يتمادى مع  

 بسنابل شاقة ) ليس بسنابل مخروطية( .حركة اللجام الوظيفية 

ومن ثم نقوم بفحص الجهاز السفلي قبل العلوي وذلك الن الجهاز السفلي ال يالمس ظهر اللسان وبالتالي فهو  

 اقل تحريضا ملنعكس االقياء ونقوم بتحرير االلجمة. 

 نفحص الجهاز العلوي والجمته. 

بل يكفي عمله    Vومن الخطأ املبالغة بفتح االلجمة وبشكل خاص اللجام املتوسط العلوي وجعله بشكل حرف   

مم تقريبا الن املبالغة في الفتح يؤدي الى خسارة الختم الحفافي وتقليل ثبات    1بشكل اخدود صغير عرضه 

 بات الجهاز. الجهاز كما من الخطأ عدم فتح اللجام الن هذا يؤدي أيضا الى تقليل ث

نقوم بفحص باطن الجهاز ، نقوم بدهن باطن الجهاز بطالء كاشف ) أكسيد زنك +زيت( ونقوم بوضع الجهاز  

دقائق فإذا وجدنا زوال   10في فم املريض والضغط باالصبع او نطلب منه العض على لفافتين قطنيتين ملدة 

) الحظنا شفوفية اكريلية( نقوم بالسحل من  الطالء الكاشف في احد الجانبين مثال او ان يكون رقيقا جدا 

املناطق الكاشفة. يمسح الطالء الكاشف عن باطن الجهاز بحركة باتجاه واحد وليس حركة ذهاب واياب واذا  

 الحظنا أي نتوءات شاذة يعلق بها القطن يتم سحلها وتلميعها بورق الزجاج. 

  Evaluation of Occlusionفحص االطباق :

 ق في فم املريض بتطبيق سحل انتقائي وسحل حركي. يتم فحص االطبا

 السحل االنتقائي يتم بالعالقة املركزية وفي كل من الجانبين العامل واملوازن . كما مر معنا في املطبق.

  Patients Instructionالتعيمات املعطاة للمريض: 

فيا في إعطاء التعليمات بوضع  من السهل على املريض ان يتكيف ويبقي الجهاز في فمه اذا قضينا وقتا كا

 واستخدام الجهاز . 
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 من املهم ان نحث املريض ونعلمه كيفية االعتناء بصحة الجهاز والحفرة الفموية.

 التعليمات املعطاة من اجل وضع الجهاز بالفم متعلقة بما يلي:  

 السفلي.: تحتاج األجهزة املتحركة إلى الكثير من  الصبر و خاصة الجهاز الصبر ✓

: تجنب تقطيع الطعم على األسنان االمامية و خاصة خالل الفترة األولى من  قطع الطعام و املضغ ✓

تسليم الجهاز ، محاولة مضغ الطعام على الجانبين ، هناك صعوبة مع األطعمة الالصقة كالخبز و 

 خاصة خالل الفترة األولى.

طبيب  الل األيام األولى و يجب مراجعة الالقرحات املؤملة: من املمكن أن يسبب الجهاز قرحات خ ✓

 للقيام باإلجراءات املناسبة. 

 : تجربة الكالم بصوت مرتفع أمام مرآة و تكرار الكلمات و األحرف التي يجد صعوبة بنطقها. الكالم ✓

 التنظيف   ✓

 ماهي املدة التي يجب فيها وضع جهازك ؟  ✓

 تغيرات السنخ  ✓

 تغيرات األجهزة  ✓

يض على سرعة التعود على الجهاز وخاصة في الكالم من خالل جعله يقرأ كتابا  يمكن ان نساعد املر : مالحظة

بصوت عال ملدة عشر دقائق عند استالمه الجهاز ومالحظة الحروف التي يعاني تلعثما في نطقها ومحاولة  

 تصحيحها. 

الجهاز    ساعة واي قرحة يتم اكتشافها يمكن التخفيف منها وذلك بنزع 24يجب اجراء الفحص الفموي بعد 

 والتعليم بقلم كوبيا ومن ثم ندخل الجهاز واملكان الذي يعلم به قلم الكوبيا نخفف منه. 

يمكن استخدام مطاط رخ و ووضعه بباطن الجهاز وفي األماكن التي يشف فيها االكريل من خالل املطاط تكون  

 مناطق ضاغطة ونخفف منها بعد تعليم بقلم كوبيا. 

 ت بنفس الطريقة. كما يمكن استعمال االلجينا

 تعليمات أخرى: 
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 مدة التكيف مع الجهاز صعبة تتطلب صبرا ومثابرة   ✓

أسابيع ، أي انك لن تستطيع تناول الطعام بارتياح قبل انفضاء هذه   8 -3تمتد مدة التكيف من  ✓

املدة، واليجوز خاللها ممارسة ضغوط زائدة على األجهزة اثناء املضغ ، لذلك يجب تجنب تناول  

األطعمة القاسية واللصاقة كالخبز واملربيات ، وننصح بلقمات صغيرة طرية ومضغها بشكل جيد  

 وببطء على الجانبين. 

يجب غسل الجهاز حتما بعد كل وجبة طعام بالفرشاة والصابون العادي ، ثم يغسل بعد ذلك باملاء  ✓

سقط ويمكن ملزيد من النظافة ان  البارد ، كل ذلك فوق صحن مملوء باملاء حتى الينكسر الجهاز اذا 

يتم غمر الجهاز بمحلول ممدد من الكلوروكس البخاري ) بمعدل معلقة شاي لكل كأس ماء( مدة  

 نصف ساعة فقط أسبوعيا. 

في الفترة األولى )فترة التكيف( يبقى الجهاز في الفم ليال نهارا ) مع االعتناء بتنظيفه بعد كل طعام (  ✓

ز وحل املشاكل بسرعة ، اما بعد اعتياد املريض على الجهاز فيجب نزع الجهاز  ليتم االعتياد على الجها 

ليال عند النوم ) إلراحة النسج ووضعه في كأس ماء( ، ان ترك الجهاز يجف دون وضعه في كأس ماء  

 سيؤدي الى تشوهه. 

 24يمكن للمريض اذا شعر بألم شديد عن وضع الجهاز ان ينزعه ، يشترط ان يرتديه حتما قبل  ✓

 ساعة من موعد املراجعة التالية ليتمكن الطبيب من رؤية املناطق املصابة وتعديل الجهاز وفقها. 

يتحسن اللفظ والكالم اذا تمت القراءة بصوت عال اذ يتعود اللسان بشكل تدريجي على الوسط   ✓

 الجديد حوله. 

زة او النسج وإصالح هذا  الفحص الدوري لالسنان واألجهزة واللثة ضروري ملراقبة أي تغيير في األجه  ✓

 شهر .  12 – 6التغيير وذلك كل 

 التزام املواعيد التي حددها الطبيب للمراجعة.  ✓

 ال تحاول اصالح جهازك بنفسك... ✓
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