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 الطبعات

 وما الفائدة منها؟ ألاسنان بطالطبعة في ما هي 

 
 
صّب بالجبس فنحصل على نموذج ثالثي الطبعة هي بصمة تؤخذ لألسنان واملعالم التشريحية املجاورة، ت

في تقويم ألاسنان، التعويضات املتحركة،  هاتطبيق ألاجهزة علي ألابعاد مطابق للنسج التي نريد دراستها أو 

 .. التعويضات الثابتة، التعويضات الفكية الوجهية وغيرها

 مع ذلك، ،شبه يومي في العيادة.. راء بسيطوهي إجد مختلفة أشهرها ماّدة ألالجينات، تؤخذ الطبعة بموا

 ..ليس بالسهولة الحصول على طبعة مثالية

 : ول على الطبعةمراحل الحص

 : اختيار الطابع املالئم -1

ملم  3-2نقوم بتجربة الطابع عند املريض قبل البدء بمزج ألالجينات، بحيث يجب أن تبعد حواف الطابع 

 . عن دهليز الفم ويمتّد إلى كامل القوس السنّية

، لكن حوافه  عندما
ً
 ألاحمريكون الطابع مناسبا

ّ
، قصيرة يمكن أن نقوم بتمديدها باستخدام شمع الصف

 لتقصيرها، أما إذا كانت الحواف ضيقة فيمكن تعريض 
ً
وفي حال كانت طويلة يمكن أن نقوم ببردها قليال

 .الطابع لقليٍل من الحرارة وتوسيع الحواف

 :ج ألالجيناتمز  -2

 (:املاء)معايرة املسحوق والسائل 

 .مكاييل من املاء 3مكاييل من مسحوق ألالجينات، و 3نحتاج لطبعة الفك العلوي 

 . من املاء ومكيالينلطبعة الفك السفلي نحتاج إلى مكيالين من املسحوق 

 . نضيف له املاءو  نضع املسحوق في كّجة نظيفة وجافةزج ألالجينات، مل
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برأس امللوقة حّتى يبتّل املسحوق  باستخدام ملوقة نظيفة، نبدأ بتحريك املسحوق مع املاء في قعر الكّجة

القاعدة على النصف  من بشكٍل كامل، بعدها نمسك الكّجة بحيث يرتكز جزء من سطحها الجانبي القريب

 . ألانس ي من راحة اليد

نبدأ بتطبيق حركات ضغط لأللجينات على الجدران الجانبية الداخلية للكّجة باستخدام جسم امللوقة 

اعة، مع تدوير الكّجة عكس عقارب الساعة، ونستمّر في ذلك حتى نحصل على وتحريكها مع عقارب الس

 . قوام أملس ناعم متجانس وخالي من الحبيبات

ه يتراوح بين 
ّ
ثانية  54ثانية لأللجينات العادية و 06يختلف زمن مزج ألالجينات حسب نوعها، إال أن

 . الفاتر لأللجينات السريعة، ويمكن تسريع زمن املزج باستخدام املاء

 ما ) وتوزيعها فيه بشكٍل متجانس بعد انتهاء املزج، نجمع ألالجينات بامللوقة ونقوم بنقلها إلى الطابع
ً
عادة

نقل ألالجينات إلى الطابع العلوي دفعة واحدة وإلى الطابع السفلي على دفعتي
 
ن بحيث نضع نصف الكمية ت

 (.جانب في كل

 : أخذ الطبعة -3

 : طبعة الفك العلوي 

يقف الطبيب خلف ويمين املريض، يمسك الطابع املليء باأللجينات باليد اليمنى، ويقوم بإبعاد زاوية الفم 

 . اليسرى للمريض بسّبابة يده اليسرى أو باملرآة

بحركة دورانّية يقوم بإدخال الطابع مع إبعاد زاوية الفم اليمنى للمريض بالطابع، عندما يصبج الطابع 

 للقوس السن
ً
ّية يقوم الطبيب بضغطه من املنطقة الخلفية إلى املنطقة ألامامية للفك العلوي مع مقابال

يتّم تثبيت الطابع من  .إبعاد الخدود والشفة للحصول على طبعة للميازيب وألالجمة الخدية والشفوية

ب ألالجينات
ّ
 . الجانبين بأصابع اليدين حتى تتصل

 (. اليمنى، ملستخدم اليد اليسر نقوم بعكس الاتجاهات إلاجراءات السابقة للطبيب الذي يستخدم يده)

 : طبعة الفك السفلي

يقف الطبيب أمام ويمين املريض، يمسك الطابع باليد اليمنى ويبعد زاوية الفم اليمنى للمريض بأصابع يده 

 . اليسرى أو باستخدام املرآة
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يقوم بإدخال الطابع بحركة دائرّية مع إبعاد زاوية الفم اليسرى للمريض بالطابع نفسه، حتى يصبح الطابع 

 للقوس السنّية يقوم بضغطه على القوس مع إبعاد الخدود والشفة أثناء إلادخال والطلب من 
ً
مقابال

 . املريض رفع لسانه وتحريكه نحو الخارج

ب ألايتّم تثبيت الطبعة 
ّ
تحت الحافة السفلية لجينات بوضع السبابتين على الطابع وإلابهامين حتى تصل

 .للفك السفلي

 م يده اليمنى، ملستخدم اليد اليسرى نقوم بعكس الاتجاهاتراءات السابقة للطبيب الذي يستخدإلاج)

 (. السابقة

 : للتخفيف من منعكس إلاقياء عند املريض أثناء أخذ الطبعة

 . الجلوس وليس بوضعية الاستلقاء املريض بوضية -

-   
ً
 . قياس الطابع مناسب، قوام ألالجينات مناسب بحيث ال يكون سّياال

البدء بطبعة الفك السفلي، ألّنها أسهل من طبعة الفك العلوي، وذلك يؤدي إلى استرخاء املريض بشكٍل  -

 . أكبر

 أثناء أخذ -
ً
 . الطبعة الطلب من املريض إمالة رأسه إلى ألاسفل قليال

الطلب من املريض التنفس من أنفه وليس من فمه، ألّن املجرى الهوائي عبر ألانف حّر وال يسّبب إلازعاج  -

 . للمريض

 . الطلب من املريض املضمضة بماٍء بارد قبل إجراء الطبعة -

وليس  عند أخذ طبعة الفك العلوي نقوم بضغط الطبعة من املنطقة الخلفية إلى املنطقة ألامامية -

 . العكس

محاولة تشتيت انتباه املريض بالحديث معه وتوجيه ألاسئله له، وبالطلب منه تحريك قدميه أو  أصابع   -

 . يديه

 : مواصفات الطبعة الصحيحة

 . خالية من الفقاعات الهوائية وذات مظهر متجانس -

 . ذات حواف مدّورة وواضحة الحدود -

 من خالل ألالجينا -
ّ

 . تالطابع ال يشف
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 . الطبعة لم تنفصل عن الطابع أثناء النزع -

 . أعناق ألاسنان واضحة -

تظهر فيها جميع املعالم التشريحية التي نحتاجها، على الفك العلوي يجب أن تظهر كامل ألاسنان مع قبة  -

 . الحنك كاملة، وألالجمة الخدية مع الجام الشفوي والسّد الخلفي

وية والخدية ولجام اللسان، وي الطبعة على ألاسنان، ألالجمة الشفوعلى الفك السفلي، يجب أن تحت

 . واملثلث خلف الرحوي 

 

 
ً
إال بعد تتشّوه بسرعة وتتغّير أبعادها، وفي حال عدم إمكانية صبها  ألّنها يجب صب طبعة ألالجينات مباشرة

  .فترة معينة قصيرة من الزمن يجب غمرها باملاء لحين صبها


