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 املواد املستخدمة في الطبعات

 تعريف الطبعة

 
 
طابع   أورف الطبعة على أنها نسخة سلبية لنسج الحفرة الفموية مسجلة باستخدام حامل  ع  ت

 ولى مراحل العمل التعويض ي الناجح وأهمها أوهي من  ،توضع بداخله مادة الطبع املختارة

افرها في املادة الطابعة   الصفات الواجب تو

 :يجب أن تتصف املادة املستخدمة ألخذ الطبعة بخصائص محددة ، هي

   
 .شة للنسج أن تكون غير مخر 

 أ 
 

   . يسبب أحد مكوناتها ردود فعل تحسسيةل

  
 
 . أن تكون متقبلة حيويا

 تتمتع بزمن عمل مالئم . 

 أن تكون قادرة على نسخ التفاصيل بدقة . 

 ل تنحل باللعاب . 

  أن تمتلك متانة بعد التصلب ومرونة كافية تسمح لها بالخروج من مناطق التثبيت دون

 . تشوه

  خراج من الفمتكون ثابتة البعاد بعد التصلب وال أن . 

 أن تكون قابلة للصب بالجبس للحصول على مثال . 

 ن تتأثر خصائصها الفيزيائيةأن تكون قابلة للتطهير دون  أ . 

 أنواع املواد الطابعة وخصائصها 
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صنف املواد الطابعة حسب مرونتها إلى
 
  مواد طابعة مرنة وغير مرنة، ويندرج تحت هذين ت

 التصنيفين مجموعة من أنواع املواد الطابعة.

 و تضم:   Non-elastic Impression Materials مواد طابعة غير مرنة 

 Impression Plaster الجبس -1

كان يستخدم كمادة   ، إذ خدم جبس باريس كأول مادة طابعة عند مرض ى الدردست  ا 1844في عام 

طبعة نهائية بتقنية الطبعة الساكنة عند مرض ى الدرد الذين لديهم نسج مخاطية متحركة على  

مع تطور املواد الطابعة تراجع استخدامه كمادة طابعة واقتصر استخدام  و  ،الحافة السنخية

  .   الجبس على صب الطبعات 

 Zinc Oxide Eugenol (ZOE) Impression Paste معجون أوكسيد الزنك واألوجينول  -2

 معجونين أساس ومسرع. أويتوفر بشكلين إما بودرة وسائل 

 االستخدامات السريرية:

 . تسجيل الطبعة النهائية عند مرض ى الدرد الكامل •

 . تبطين مؤقت لألجهزة الكاملة املتحركة •

 . ضماد جراحي •

 املزايا: 

 .دقة نسخ التفاصيل •

ويزداد هذا التقلص بزيادة  أي ثبات األبعاد ،% 0.3-0.1تقلص تصلبي بالحدود الدني  •

 ملم.  1إلى 0.5ثخانة املادة الطابعة والثخانة املثالية له من 

 املساوئ: 
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 . ذا استخدمت في مناطق التثبيتإمادة غير مرنة فهي عرضة للتشوه والنكسار  •

 قد تسبب حروق •
 
إضافة لحساسية بعض املرض ى   وجينول في املخاطية بسبب األ  ا

 . لألوجينول 

 . تحتاج ملاء دافئ لفصل الطبعة عن الجبس عند صبها •

 .د 15- 10زمن العمل طويل نسبيا  •

 . صعوبة إزالة البقع في حال تلوث وجه املريض أو مالبسه باملادة •

 افر بعض املعاجين الخالية من األوجينول حيث اتتو و 
 
بحموض الكربوكسيل   وجينول بدل األ ست

 .   لتفادي مشكلة الحساسية وحس الحرق 

 Impression Compound مركب الطبع  -3

يتوفر على شكل أقراص أو أقالم تتلين  ،مركب الطبع املعروف بالبالستيك امللدن بالحرارة

ث تتراوح  حي  ،كل لون له درجة تليين محددة (،رمادي و  ،أخضرو  ،أحمر)متوفر بألوان و بالحرارة 

فيه فيزيائي ردود حيث   يتفاعل التصلب(. الC°درجة سيليسيوس )  55.6~ 50ين درجة التليين ب

 :  له نمطان، و C° 37 يتلين بالحرارة ويتصلب في حرارة

  النمط األول منخفض االنصهار  "Type I (Lower Fusing Material) " 

 : نشكال له  ( و 1-3، وكما يوضح الشكل )Kerrاملعروف باسم كير 

o   
يستخدم لتسجيل الطبعات عند   ،مائي أقراص تتلين بالحرارة وذلك بغمرها بمحم 

 . مرض ى الدرد الكامل

o تستخدم لتسجيل طبعة الحواف عند مرض ى الدرد الكامل ،أو على شكل أقالم . 

  النمط الثاني عالي االنصهار "Type II (Higher Fusing Material) " 
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خدم لتسجيل الطبعات األولية عند مرض ى الدرد أو كطابع  يست، و يتوفر على شكل أقراص فقط

تسجل الطبعة بمركب الطبع ثم يفرغ مكان للمادة الطبعة النهائية   . فرادي ملادة الطبعة النهائيةإ

 . الجينات أو أوكسيد الزنك واألوجينول أو مطاط رخو سواء  

 التركيب والخصائص 

تعطي   ت،وراتنجات تتلدن بالحرارة ومواد مالئة وملونايتألف مركب الطبع من مزيج من شموع 

أما املواد املالئة   ،الراتنجات والشموع الخصائص البالستكية ملركب الطبع وتتلين بالحرارة

 فتعطي اللزوجة الكافية والقوام املناسب للعمل.

 

 أنماط مركب الطبع منخفض االنصهار              

 : مجموعة من االعتبارات، نذكر منهاعند استخدام مركب الطبع، ال بد من األخذ بعين االعتبار 

 .حتى يتلين الناقلية الحرارية منخفضة فهو يحتاج لوقت كاف   •

 .ل تتشوهكي ل يتم نزع الطبعة من الفم حتى تمام التصلب  •

   قنديل كحولي  يتم تليين مركب الطبع إما باستخدام لهب •
    أو محم 

ول يجوز رفع    ،مائي 

 . تفقد املادة خواصها وتصبح هشة وسهلة الكسر إذحرارته لدرجات عالية 
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اللزوجة العالية ملركب الطبع تفقده خاصة النسخ الدقيق للتفاصيل لذلك يتم تسجيل  •

 . أو مطاط رخو ZOEطبعة بمادة أخرى فوقه مثل 

صب الطبعة على األقل خ •
 
الل ساعة لتقليل التشوه الناتج عن التليين الحراري  يجب أن ت

 .ملركب الطبع

 و تضم:   Elastic Impression Materials املواد الطابعة املرنة

 غار( )األ  املواد الطابعة الغروية الردودة -1

عد من املواد الطابعة التي تتمتع بدقة نسخ للتفاصيل والستعادة املرنة بعد دخولها في   غاراأل  ي 

في  يتفاعل التصلبال .مناطق التثبيت وذلك بسبب اللزوجة املنخفضة والنسيابية التي تتميز بها

  100~ 70  األغار هو تفاعل فيزيائي ردود إذ يتحول الهالم أو الجيل إلى سائل عند رفع حرارته إلى

°C 43ة حيث يبدأ التجلتن عند درجة حرار ،  ليعود للحالة الهالمية عند انخفاض درجة الحرارة  

°C  7~ 5زمن التصلب من و   
 
 مقارنة بمواد الطبع املرنة.   د يعتبر طويل نسبيا

 لجينات( أل)ا مواد الطبع الغروية غير الردودة  -2

واملادة   ،جالت طب السنان كافة تعد األلجينات من مواد الطبع ذات الستخدام الواسع في م

 
 
ت ووضع  ال تشخيصية لدراسة الح مثلة  أ لتسجيل الطبعات األولية وصنع  األكثر استخداما

   أكانتسواء   ،معالجةللخطط 
 
  تعويضية

 
 . أو تقويمية

 تتوفر األلجينات على شكل بودرة )مسحوق( يتكون من: 

البوتاسيوم أو الصوديوم: تنحل في املاء لتعطي شوارد تشكل القالب األساس ي  ألجينات #

 . للمادة

دي هدرات سلفات الكالسيوم: مبدئ التفاعل تتفاعل مع ألجينات البوتاسيوم لتشكل  #

 . الجيل
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لجينات ذات تصلب  أسلفات ثالثية الصوديوم: مثبط يضبط زمن العمل لنتاج إما  #

 . عادي  لجينات بزمن تصلبأسريع أو 

 . مواد مالئة #

 . ملونات ومنكهات #

 زايا: امل

 . رخيصة الثمن ✓

 .سهولة التعامل مع املادة وسهولة نزع الطبعة عند صبها بالجبس ✓

 . محبة للماء ✓

✓  
 
 . متقبلة حيويا

   .مرنة ✓

 املساوئ: 

 يجب صبها مباشرة بالجبس وعدم تركها لفترة طويلة.  ،بعادغير ثابتة ال 

   .ل يمكن صبها أكثر من مرة 

 Rubber Impression Material مواد الطبع املطاطية

 . املواد املطاطية هي مواد طابعة لها قوام مرن 

 
 
  متعدد الكبريت والسيلكون  :إلى حسب املكون األساس ي الداخل في تركيبهاف بعد تصلبها صن  ت

 ومتعدد اليتر. ،الضافي(، )التكثيفي

 إلى:  حسب التركيب الكيميائي 

https://manara.edu.sy/


   

https://manara.edu.sy/ 
 

 .polysulfideمتعدد الكبريت   •

 . condensation siliconesالسيلكون التكثيفي  •

 . Addition siliconesالسيلكون الضافي  •

 .Polyetherيتر متعدد ال  •

 :إلى حسب اللزوجة

 . light body منخفض اللزوجة أو قوام املحقنة •

 .medium body  سط اللزوجة أو القوام املتناسقمتو  •

 . Heavy body عالي اللزوجة أو قوام الطابع  •

 .putty body كثيف اللزوجة أو عجيني القوام •

 الخواص العامة ملواد الطبع املطاطية

 تتميز مواد الطبع املطاطية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من املواد  نذكر منها:

 ويقوم النمط منخفض اللزوجة بتسجيل أدق التفاصيل. ،لتفاصيل السطح ممتاز   نسخ   ➢

لذلك ينبغي التجفيف الجيد ، hydrophobic إن أغلب املواد املطاطية كارهة للماء ➢

، السيلكون الضافي أحادي الطور  ر)متعدد اليت عدا  بعتها للنسج املراد تسجيل ط 

monophase)  فهي محبة للماءhydrophilic. 

 حيث يمكن صب طبعتها أكثر من مرة. عالية   تمتلك مرونة ➢

 :اآلتيةيحدث تبدل األبعاد وعدم الدقة في الحالت عادة ما 

 .التقلص التصلبي ▪
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  ،التصلبيفقدان الناتج الثانوي للتفاعل  ▪
 
يتقلص السيليكون التكثيفي بفقدانه   مثال

 الكحول. 

  ويفقد امللدنات التي تنحل باملاء وبذلك تتبدل أبعاد طبعته ،يمتص متعدد اليتر املاء ▪

 . (ر)يحدث ذلك عند غمر الطبعة باملحلول املطه 

 تقلص حراري عند انتقال الطبعة من حرارة الفم إلى حرارة الغرفة.  ▪

 لفم قبل اكتمال تصلبها.رفع الطبعة من ا ▪

 وي نسبتتتقلص مواد الطبع املطاطية بنسبة أقل عندما تح ▪
 
  ،أعلى من املواد املالئة ا

 وأعلى نسبة للقوام منخفض اللزوجة.  ،لذلك يتقلص القوام العجيني بأقل نسبة

لذلك أغلب املواد املطاطية بحاجة إلى  ،يقلل اللتصاق الجيد بالطابع من تغير األبعاد ▪

   خاص بالطابع. لصق

 Polysulfide Rubber مطاط متعدد الكبريت -

دم مطاط متعدد الكبريت كأول مادة مطاطية تركيبية عام 
 
 ويعرف ، 1950ق

 
  بمطاط املركبتن أيضا

"Mercaptan rubber".  
 
نتج املادة تجاريا

 
 لزوجات ولها ومسرع، أساس معجونينعلى شكل   ت

 . (اللزوجةة ي وعال ومتوسطة منخفضة)  مختلفة

 التركيب الكيميائي والخصائص:

مواد مالئة مثل أوكسيد التيتانيوم والزنك  ، و من متعدد الكبريت  رئيس  بشكل األساس يتكون 

، أما املسر ع فهو عبارة عن أكاسيد معدنية مثل أوكسيد الرصاص  وكربونات النحاس والسيليكات

 وأوكسيد النحاس.  

 12-8دقائق، وهو األطول بين املواد املطاطية، وزمن التصلب   7إلى  5يتراوح زمن العمل من 

 دقيقة.  
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 دقيقة لتجنب تغير األبعاد.  30يجب أن تصب الطبعة بالجبس خالل 

رفق مجموعة مطاط متعدد الكبريت مع عبوة عبارة عن مادة للصاق املطاط على الطابع ملنع  
 
ت

فقة كيميائيا مع متعدد الكبريت، وهي عبارة عن سترين منحل في محاليل  انفصالها، وتكون متوا

 .   طيارة مثل الكلوروفورم أو األسيتون 

 املزايا: 

 .دقة نسخ التفاصيل ✓

 . مرونة عالية ✓

 . مقاومة عالية للتمزق  ✓

 .رخيصة الثمن مقارنة بالسيلكون  ✓

 املساوئ: 

 .زمن عمل طويل نسبيا 

   أ  لذلك يجب  تصلبي   تقلص 
 
 صب الطبعة خالل نصف ساعة.ن ت

  بسبب رائحة الكبريت.  طعم غير محبب 

  ثار آتترك 
 
 على املالبس لحتوائها على أوكسيد الرصاص.  ا

   جيد قبل تسجيل الطبعة. كارهة للماء نحتاج لعزل 

 الحاجة إلى طابع إفرادي 

 Condensation Silicone السيلكون التكثيفي 

  ،معجون وسائل أومعجونين إما  ع تتوفر على شكل أساس ومسر   ،1955قدمت هذه املادة عام 

 )قاس ي(. )رخو( وعالي اللزوجة متوفرة بقوامين فقط منخفض اللزوجة
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 تركيب الكيميائي والخصائص:ال

طوال من دي ميتيل متعدد سالسل مختلفة األ   يتكون أساس السليكون التكثيفي من

، أما املسر ع فهو عبارة عن سليكات أورثو ايتيل وعامل  معدنيةمواد مالئة وأكاسيد و السيلوكسان 

   ."cross linking agentالروابط املتصالبة " 

 دقائق.   8-6دقائق بينما زمن التصلب من   3-2يتراوح زمن العمل من 

 يجب أن تصب طبعته مباشرة أو خالل النصف ساعة األولى من تسجيلها.  

الصاق السيلكون التكثيفي على متعدد دي ميتيل مادة إلصاق الطوابع: تحتوي مادة 

 
 
  السيلوكسان والتي ترتبط فيزيائيا

 
 مع املادة الطابعة.   بالطابع وكيميائيا

 املزايا: 

 . املرونة العالية ✓

 التحكم بزمن العمل من خالل كمية املسرع. ✓

 سهولة التعامل مع املادة.  ✓

 دي.  استخدام القوام العجيني يلغي الحاجة إلى الطابع الفرا  ✓

 املساوئ: 

  أتقلص تصلبي ناتج عن تبخر الكحول لذلك يجب 
 
 صب الطبعة مباشرة. ن ت

  .كارهة للماء يجب تجفيف املنطقة قبل تسجيل الطبعة 

 Addition Siliconesاإلضافي السيلكون   
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 باسم  
 
   ،(PVS)فينيل السيلوكسان  متعدد  املعروف أيضا

 
ويتفوق على السيليكون   ،1975دم عام ق

وهو الكحول املسؤول   ،تم استبعاد الناتج الثانوي لتفاعل التصلبإذ  ،التكثيفي بدقته العالية

 .  عن تقلص الطبعة

كما تتوفر املادة على   (،منخفض ومتوسط وعالي اللزوجة وعجيني القوام)متوفر بعدة لزوجات  

   .قنها بواسطة فردشكل كبسولت املزج اآللي للقوام الرخو التي يتم ح

 

متوفر على شكل حاويات بالستيكية متساوية الحجم لألساس واملسرع   ، فهوأما القوام العجيني

 مع مكاييل خاصة للمزج 
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 التركيب الكيميائي والخصائص:

ومواد مالئة، أما املسر ع   يتكون األساس في السيلكون الضافي من بولي ميتيل هيدروسيلوكسان

 فهو دي فينيل بولي ميتيل السيلوكسان وأمالح معدنية.  

 دقائق.   6إلى  3دقائق، في حين زمن التصلب من  4إلى  2يتراوح زمن العمل بين 

   في أي وقت فهي ثابتة األبعاد، كما يمكن صبها عدة مرات PVSيمكن صب طبعة 

 املزايا: 

 . تفوق فيها على جميع املواد املطاطيةدقة عالية في نسخ التفاصيل ي ✓

 . مرونة عالية ✓

 . ثبات أبعاد حيث يمكن صب الطبعة بعد وقت طويل من تسجيلها ✓

 . املزج اآللي يقلل من الفقاعات ويجنبنا أخطاء املعايرة في املزج كما يوفر من املادة ✓

 . انسيابية عالية ✓

حيث أن النسج الفموية رطبة   ،املادة محبة للماء وهذه من أهم الخصائص التي تتميز بها  ✓

   .تالي ل يتأثر سلوك املادة في الوسط الرطبالوب

 املساوئ: 

  
 
وذلك بسبب تحرر غاز   ،كان يجب النتظار ملدة ساعة قبل صب الطبعة بالجبس ،سابقا

الهيدروجين الناتج عن تفاعل التصلب والذي يؤدي في حال صب الطبعة مباشرة  

تم التغلب على املشكلة في األجيال   .ت غازية على سطح املثالبالجبس إلى تشكل فقاعا 

معجون األساس الذي يمنع تحرر  إلىالحديثة من املطاط الضافي بإضافة البالدينيوم 

 بعد وقت طويل دون تشكل فقاعات.  أووبالتالي يمكن صب الطبعة مباشرة  ،الهيدروجين
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  .التكلفة العالية مقارنة بباقي املواد املطاطية 

  الكبريت املوجود في كفوف الالتكس يمنع تفاعل التصلب. 

 Polyether silicon يتر مطاط متعدد اإل  -

دم  
 
فر على شكل معجونين  ايتو  ، وهوكمادة مطاطية مرنة 1965عام  اليتر متعددمطاط ق

،  شكال مجهزة للمزج اآلليأ ب(، كما يوجد قاس يو   متوسط، و رخو) أساس ومسرع بعدة لزوجات 

 ويوضح ااملازج اآللي الخاص به.

 التركيب الكيميائي والخصائص:  

 .مواد مالئة كالسيليكا وملدانات كالغليكول ، معجون األساس: بوليمرات البولي إيتر ➢

 .معجون املسرع: استر حمض الكبريت وعامل الربط التصالبي ➢

 د  2,5زمن العمل:  ➢

 د   4,5زمن التصلب:  ➢

 زمن الصب: يمكن صب الطبعة في أي وقت حتى بعد أسبوع من تسجيلها   ➢

 

 

 يتراإل   متعدداملازج اآللي الخاص ب
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 املزايا: 

 دقة عالية.  ✓

 بعاد. األثبات  ✓

 محب للماء مناسب للعمل في األوساط الرطبة.  ✓

  انسيابية عالية وسهولة الصب. ✓

 املساوئ: 

  .التكلفة العالية 

  التصلب وصعوبة ازالتها من مناطق التثبيت ولكن تم التغلب على قساوتها العالية بعد

 املشكلة بتقليل حجم الجزيئات املالئة. 

   مر   طعم . 

  تفر فقط بثالث لزوجاامتو . 

 .......................................................................................................... 
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