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 املحاضرة السابعة 

 املطابق 

 

جهاز ميكانيكي وجد ليحاكي فم املريض من حيث تمثيله للمفصل الفكي الصدغي وعنصرين هما   املطبق:

 الفك العلوي و الفك السفلي .

 م يعتبر فك املريض أفضل مطبق لكن هناك بعض العمليات ال يمكن إجراؤها مباشرة في ف

 املريض . 

 استخدامات املطابق وفوائده:

 عن املريض ) تركيب أمثلة ج  .1
ً
 عن املريض(. بدراسة وتشخيص الحالة بعيدا

ً
 سية أوليةبعيدا

 دراسة عالقات التماس العلوية مع السفلية.   .2

 دراسة الحركات الوظيفية وغير الوظيفية.  .3

 تنضيد األسنان الصناعية.   .4

 الثابتة. تشكيل سطوح االطباق للترميمات  .5

 ميزات املطبق: 

 يساعد في جعل العمل أفضل عن طريق تحقيق: 

رؤية أفضل للحالة خاصة من الناحية السانية، و بالتالي يمكن وضع تصور ومخطط اطباقي أفضل    .1

 للحالة.

إزالة عامل املريض خاصة إن تم نقل العالقات الفكية إلى املطبق بشكل صحيح، حيث يمكننا إجراء  .2

 الفتح واالغالق كما نشاء.حركات 
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 التقليل من زمن جلوس املريض على الكرس ي ) فقط لتجربة العمل أو تعديله(. .3

 إزالة عامل حركة اللسان و الخد و اللعاب و .. و التي قد تؤثر على جودة العمل.  .4

 مالحظة : 

 .  الزاوية بين املمر اللقمي واملستوى االفقي:  الدليل القمي  ❖

امي : الزاوية املتشكلة ما بين سطوح تماس االسنان السفلية مع االسنان  ميل سطح الداللة االم ❖

 العلوية. 

 .الزاوية بين مستوى الداللة االمامي واملستوى االفقي   :زاوية الدليل القاطع  ❖

الزاوية بين ممر اللقمة غير العاملة ) اللقمة في الجانب املوازن ( واملستوى  :  Bennett angleزاوية بنت  ❖

 ي .الشاقول

 The face bowالقوس الوجهية :  

بعدما قمنا بتسجيل العالقة الفكية ال بد لنا من القوس الوجهية لنقل هذه العالقة الى املطبق حيث يتم  

 تنضيد االسنان وفقها . 

 .   Gilmoreوأول من أشار الى ذلك العالم غيلمور 

 فالهدف األساس ي من استعمال القوس الوجهية : 

العالقة الفكية من فم املريض الى املطبق بحيث تكون العالقة بين األمثلة الجبسية واللقم مشابهة تماما  نقل 

 لعالقة الفكين مع لقم املريض. 

 ماهي ميزات استعمال القوس الوجهية؟

مم دون حدوث أي اذى   4-3يمكن اجراء تعديالت طفيفة في البعد العمودي لوجه املريض بمعدل  .1

 يذكر.

ادة وضع األجهزة املطبوخة الى املطبق من اجل السحل االنتقائي والحركي دون حدوث أي يمكن إع .2

خطأ يذكر في البعد العمودي الن االسنان نتيجة تشميعها وكسوها في البواتق وتصليبها قد يعتريها  
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تحركات طفيفة في أوضاعها السابقة مما يؤدي فيما لو لم يستعمل القوس الوجهي الى حدوث أخطاء 

 نتيجة نقل العالقة املركزية الى املطبق من اجل السحل االنتقائي والحركي. 

 يكون نقل الحركات الجانبية باستعمال القوس الوجهية اكثر دقة. .3

 للقوس الوجهية عدة أنواع وهي : 

 القوس الوجهي العادي :  -1

 12 -10ة او عالمة على بعد وهذا القوس يعتمد على املركز التقريبي للقم كنقطة مرجعية بحيث يتم وضع نقط

 مم من مجرى السمع الظاهر. 

مم تقريبا ونطلب من املريض ان يفتح ويغلق فمه فنالحظ 12أي نقوم بوضع اصابعنا امام قمحة االذن ب 

حدوث انخماص يدل على مركز محاور اللقم فنضع عالمة ونثبت الساق االذنية في هذه النقطة بحيث تثبت  

مم من  12الخط الواصل بين مجرى السمع الظاهر والزاوية الوحشية للعين وعلى بعد الساق االذنية على 

 مجرى السمع الظاهر. 

بشكل غير  : القوس الوجهية املعتمد على ادخال الساق االذنية ضمن مجرى السمع الظاهر  -2

فاع  قسري بحيث نستدل على دخول الساق الى مسافة مناسبة ضمن مجرى السمع الظاهر من خالل اند

 قمحة االذن نحو االمام . 

 القوس الوجهي خارج الفوي املحوري :  -3

وهذا النوع يستخدم في عمليات التقويم الجراحية حيث يتم من خالل هذه األداة تسجيل عالقة الفك العلوي  

ر  مع الفك السفلي في حالة الحركة على ورق مربعي ثم نقل هذه الحركات الى املطبق من اجل تسجيل زاوية مم

اللقمة وزاوية بنت والزاوية القاطعية ويساعد في ذلك ذراع الفك السفلي لهذه القوس الذي يرتبط مع قلم  

كوبيا يقوم برسم هذه الحركات على الورق املربعي . وهذه القوس لسنا بحاجة لها في التعويضات املتحركة وإنما  

 يهمنا نصف املعدلة.  

 خدامه : أجزاء القوس الوجهي العادي وطريقة است 

 يتألف القوس الوجهي العادي من : 

 قوس معدنية ) بشكل صندوق مفتوح (.  ❖
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 مم.   9-7الى  1ساقين اذنيتين : مرقمتين بامليلمتر من  ❖

 شوكة الحجاج ) قلم الحجاج( : يحدد االرتفاع العمودي للقوس الوجهي .  ❖

 شوكة القوس الوجهي : التي تثبت باالرتفاع الشمعي للصفيحة القاعدية. ❖

 قة نقل العالقة للمطبق ) عبر قوس دنتاتوس (:طري

تعليم مكان مركز حركات الفك السفلي من خالل الطلب من املريض فتح واغالق فمه نالحظ  ❖

انخماص امام قمحة االذن هو مركز دوران اللقم فنحدده يكون تقريبا باتجاه الزاوية الوحشية للعين  

 مم .  13 -12أي امام مجرى السمع الظاهر ب 

نقوم بإحماء شوكة القوس الوجهي بالقنديل او بلمحم املائي وغرسها ضمن االرتفاع الشمعي العلوي   ❖

بالقرب من الصفيحة القاعدية بحيث نثبت القوس باالرتفاع الشمعي القريب من االكريل وبعيدة 

ان  قدر اإلمكان عن مستوى االطباق بحيث تكون هذه الشوكة موازية ملستوى االطباق كما يشترط 

 يكون الخط املتوسط لشوكة القوس الوجهي متطابق مع الخط املتوسط لالرتفاع الشمعي .

نثبت القوس الوجهية باالرتفاعات الشمعية للصفيحة القاعدية العلوية عن طريق شوكة القوس  ❖

 الوجهي ) وهي خفيفة مصنوعة من االملنيوم لها خط متوسط ومنحنية (.

 ة ضمن فم املريض ونطلب منه تثبيتها بيديه .نضع الشوكة مع الصفيحة القاعدي ❖

نقوم بعدها بتثبيت الساق االذنية على العالمات التي تم وضعها مسبقا ) امام مجرى السمع الظاهر   ❖

مم ( يجب االنتباه الى املوازنة قدر اإلمكان بين التدريجات املوجودة على الساق االذنية باليمين   12ب 

مم باليسار ( وان لم    5مم باليمين فيجب ان تشير الى  5التدريجات الى وباليسار ) فمثال اذا أشارت  

 تتحقق هذه املساواة بالجهتين يجب نقل هذا االختالف أيضا كما هو الى املطبق. 

 ادخال الساق االذنية ضمن مجرى السمع الظاهر .  ❖

 . ونكون بذلك قد سجلنا وضعية الفك العلوي االمامية الخلفية في الفم ❖

م تحت الحجاج على الحافة تحت الحجاج بشكل يكون هناك تماس خفيف غير مؤذي  نثبت القل ❖

 ونشد البرغي الخاص بقلم الحجاج.

 .ونكون بذلك قد ثبتنا وضعية الفك العلوي العمودية ❖
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 نحل الساق االذنيتين ونخرج القوس الوجهي املحمل عليه الصفيحة القاعدية العلوية  لخارج الوجه . ❖

ة للمطبق ) لهم مكان مخصص عند لقم املطبق ( ويجب االنتباه البقاء املوازنة بين  ننقل الساق االذني ❖

ولكن الشرط  (الطرفين اليمين واليسار ) وممكن ان تفرق هذه املسافة بين املطبق ووجه املريض 

 األساس ي إبقاء بعد متساوي بين اللقم.

االمامي ها للمطبق بنفس البعد  الفائدة من الشوكة : اخذ الصفيحة القاعدية من فم املريض ونقل ❖

 . الخلفي والجانبي

للصفيحة وذلك عن طريق القوس الخاص به على املطبق  العمودي   اما قلم الحجاج : فيحدد البعد ❖

هذا القوس يسمى قوس الحجاج الذي يجب ان يمس قلم الحجاج ) مثل ما مس الحافة تحت  

 . الحجاج في الفم (

وانما يتم وضع الصفيحة القاعدية العلوية بحيث يكون مستوى  ان قوس هانو ال تحوي قلم حجاج  ❖

االطباق موازي لالفق ويتحقق ذلك بجعل الساق التابعة للقوس عمودية على األفق حتى يصبح ذراع  

 القوس الوجهي موازي للذراع العلوية للمطبق ويتم تحديد العالقة االفقية بالشوكة. 

الظاهر ونتحقق من دخولها بمكانها بخروج قمحة االذن يحوي ساقين اذنيتين تدخالن مجرى السمع   ❖

 للخارج واملريض مرتاح غير متألم وقادر على السمع.

 . نثبت الساقين على بعد متساوي بالجهتين والصفيحة القاعدية العلوية محمولة بالشوكة  ❖

 .نزيل القوس من فم املريض  ❖

مم للخلف ( )  12حاور اللقم ) نركب القوس على مطبق هانو بحيث نضع الساق االفقية خلف م ❖

 . عكس دنتاتوس الذي كنا نثبتها عند محاور اللقم (

 .يتم نقل الصفيحة القاعدية للمطبق بحيث تبقى بوضع افقي موازي ملستوى األفق  ❖

دقائق حتى يتشرب  5نقوم بحفر ميازيب تثبيت في قاعدة املثال الجبس ي العلوي ثم نغمره باملاء ملدة  ❖

 .الجبس باملاء

 . ضع املثال العلوي على الصفيحة القاعديةن ❖
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نضع الجبس األبيض لتثبيت الفك العلوي بمكانه ونتأكد من عزل حلقات التثبيت املوجودة في الذراع   ❖

لنتمكن من فك املثال العلوي وتثبيت مثال آخر مكانه ) وهذا من ميزات مطابق هانو ودنتاتوس التي  

 عبر القوس الوجهي ( تسمح بتركيب اكثر من مثال في نفس الوقت

في بداية االمر نالحظ ان قلم الداللة لم يعد يمس سطح الداللة لذلك نعدل زاوية ميل ممر اللقم حتى ينطبق  

 قلم الداللة على سطح الداللة من جديد. 

بهذه الطريقة نكون قد سجلنا العالقة بين الفكين العلوي والسفلي اثناء الحركة االمامية وبمعنى آخر حددنا  

 زاوية ميل ممر اللقم . 

 نحتاج اآلن لتسجيل العالقة اثناء الحركة الجانبية أي معرفة زاوية بنت 

طبقات من الشمع ووضعها على الفك العلوي ونطلب    4-3يتم ذلك بنفس الطريقة بأن نقوم بتليين  ➢

للمطبق كما مر معنا  من املريض ان يحرك فكه الحدى الجهتين ومن ثم للجهة املقابلة وننقل العالقة 

 في تسجيل الحركة االمامية. 

كقيمة وسطية اما عند صناعة األجهزة   15عادة بالنسبة لألجهزة الكاملة فإننا نختار قيمة زاوية بنت  ➢

 . الجزئية وفي التعويضات الثابتة فإننا نسجل هذه الزاوية كما في الطريقة سابقة الذكر

زاوية ميل ممر اللقم اما من تسجيل الحركة الجانبية نحدد  من تسجيل الحركة االمامية : نحدد قيمة  ➢

 ة بنت. قيمة زاوي
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