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 الجلسة العملية الثانية

 صّب الطبعات

 فاطمة علي قبالن.د

 ملاذا نقوم بصّب الطبعات؟

نحصل على مثال ل حيحة، نقوم بصّبها بماّدة الجبسبعد الحصول على الطبعة والتأكد من أنها سليمة وص

 .ابقة لألسنان والنسج املحيطة بهانسخة مطيكون جبس ي 

 إلى بدراسة حالة املريض بشكٍل دقيق  -نانسأا  ميو قت يف- صّب الطبعةيسمح 
ً
صنع أاجهزة إضافة

ة وسهولة ةفاسملا تاظفاحو  التقويمّية املتحركة
ّ
 أو بعد فترة بدق

ً
، ويجب أن يتّم بعد أخذ الطبعة مباشرة

ل ل)وجيزة 
ّ
ل باملاء أو قطن مبل

ّ
  (. حين صّب الطبعةتتّم تغطية طبعة أالجينات بمنديل ورقي مبل

 : للجبس أنواع مختلفة، منها

 . ستخدم لصّب قواعد أامثلة الجبسّيةي  (: أابيض)الجبس العادي  -1

ستخدم لصّب أمثلة الدراسة التقويمّية وأمثلة صنع أاجهزة التقويمّية (: أاصفر)الجبس الحجري  -2 ي 

 (.صّب طبعاتنا وهو النوع الذي سنستخدمه في) وحافظات املسافةاملتحركة 

 .يستخدم في التعويضات الثابتة(: الزهري )الجبس الحجري املحّسن  -3

 : طريقة صّب الطبعة

 : تحضير الطبعة -1
ّ

م، بعدها نقوم بغسل الطبعة ب اهيتّم تعقيم الطبعة قبل صبها عن طريق رش
ّ
بخاخ معق

 بحيثتجفيفها بتيار هوائي لطو  اء الجاري إلزالة بقايا التعقيمبامل
ً
ص من  يف أو عن طريق هّزها قليال

ّ
نتخل

 .املاء املوجود ضمنها

ب بعكس ) في كّجة نظيفة اة من املاء ونضعهنقوم بتحضير الكمية املطلوب -2
ّ
املاء الدافئ يسّرع من التصل

 (.املاء البارد
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 وببطء ( عكس أالجينات)نضيف املسحوق إلى السائل  -3
ً
 يأ ،عابشإا  طو ر خم ىعدي   ام ىلإ لصن ىتحذّرا

 .حطسلا ىلع ر و هظلاب دئاز لا ق و حسملا أدبي ىتح ق و حسملاب ءاملا عابشإ

 100 لك جاتحي ،قيقد لكشب ) ةديج ق و حسم-ءام ةر ياعملا ّن أ نم دكأتنو  ةجكلا عاق يف ق و حسملا كير حتب أدبن

 .(ءاملا نم لم 30 ىلإ ي ر جحلا سبجلا نم مار غ

ل نحّرك املزيج بقوة مع مسحه داخل الكجة باملل -4
ّ
وقة لضمان ترطيب كامل ذرات املسحوق ومنع تشك

 .املزج حتى الحصول على مزيج أملسنستمّر ب. الكتل

 .نمز لا نم ةقيقد يلاو ح (جز ملا ةياهن ىتحو  ءاملا عم ق و حسملا عضو  ةظحل نم أدبي يذلا) جز ملا نمز  ن و كي

تتّم حماية الهزاز من الاتساخ بوضع شانة أو )ى الهّزاز الكهربائي لطرد فقاعات الهواء نضع الكجة عل -5

 (. عليه قبل بدء العمل أو النايلون  قطعة من الورق

 .قئاقد 3 يلاو ح ةلحر ملا هذه لالخ لمعلا ةّد م ن و كت ،از ونبدأ بصب الجبسعلى طرف الهزّ  نضع الطبعة -6

إلى طبعة  نقوم بوضع الجبس من أعلى نقطة من قبة الحنك لينساب ويصل: عند صّب طبعة الفك العلوي 

تّم اختيار إحدى النهايتين الوحشيتين للقوس السنية ونقوم بالصّب عندها حتى يتوّزع الجبس أو يأاسنان، 

بامللوقة إلى تمتلى مناطق أاسنان بشكٍل كامل بالجبس يمكن إضافته  بعد أن .أاسنان مناطق على كامل

 .جسم الطبعة

س من إحدى النهايتين الوحشيتين للقوس السنية وتركها نقوم بإضافة الجب: عند صّب طبعة الفك السفلي

تنساب إلى طبعة أاسنان، بعد أن تمتلى مناطق أاسنان بشكل كامل بالجبس يمكن إضافة القسم املتبقي 

 . باستخدام امللوقة

يجب الانتباه إلى عدم إضافة كمية كبيرة من الجبس عند منطقة لجام اللسان في الطبعة السفلية وذلك 

 لص
ً
 .عوبة تشذيبها الحقا

في حال عدم وجود الهزاز الكهربائي نقوم برّج الطابع باستمرار أثناء الصب لضمان خروج الفقاعات ) 

 (الهوائية
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 : فك الطبعة

ب وترتفع درجة حرارته لتبدأ باالنخفاض مع اكتمال 
ّ
بعد صّب الطبعة نالحظ أّن الجبس يبدأ بالتصل

ب
ّ
ه يفّضل. التصل

ّ
  .ترك الجبس ساعة كاملة قبل فك

 صتي
ّ
 نر اقم فيصلا لصف لالخ عر سأ ٍل كشب سبجلا بل

ً
 صت نم عرّ ست ةر ار حلا ّن ل  ،ءاتشلا لصفب ة

ّ
 .هبل

ه، بعد ذلك 
ّ
نقوم يمكن أن نقوم بغمس املثال املصبوب مع الطبعة باملاء لفترة من الوقت لتسهيل فك

 . الطبعة على شكل أجزاء مع تجّنب كسر املثال أثناء نزعهنزيل و  بفصل الطبعة عن الطابع

 : تشذيب املثال الجبس ي

ل لدينا شبه زاوية قائمة ، Trimmerالهدف منه إزالة الزوائد الجبسّية، ويتّم باستخدام جهاز 
ّ
بحيث يتشك

 مع قاعدة املثال بعد صّبها بين الارتفاع السنخي وعمق امليزاب
ً
يجب الحفاظ . الدهليزي الذي سيتمادى الحقا

 . حمايتهلملم  5-3ي والشفوي بسماكة على حواف امليزاب الدهليز 

ين الجبس
ّ
 . تتّم إزالة الزوائد من املنطقة اللسانية في املثال السفلي بواسطة سك

 : صفات املثال الجبس ي الصحيح

 من ال -
ً
 . فقاعاتخالي تماما

 . خالي من كسر أي سن من أاسنان -

 . املعالم التشريحية واضحة بشكٍل كامل -

 .ونظيفة  امليازيب واضحة -

 

 


