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 األدوات اللبية 
Endodontic instruments 

 أدوات الفحص: 

 مرايا مسبر لبي  مسبر  مجارف  ملقط 

 

 

 

Emergency Kit 
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 (  instruments for access cavity preparationأدوات تحضير حفرة الدخول ) 

 ( Bursالسنابل ) 

احل االولى من  ( في املر ISO 010 or  ISO 012تستخدم السنابل الشاقة االسطوانية  اواملخروطية )  ❖

 تحضير حفرة الدخول واعطاء الشكل الصحيح لحدودها الخارجية

 في حال وجود ترميمات خزفية او راتنجية البد من استخدام السنابل املاسية  ❖

 

 (  instruments for access cavity preparationأدوات تحضير حفرة الدخول )

 ( Round Bursالسنابل الكروية او املدورة ) 

 إزالة سقف الحجرة اللبية  تستخدم السنابل الكروية او املدورة في 

 28ن استخدام السنابل ذات العنق الطويل ) عندما تكون السنابل القياسية قصيرة يمك

  ملم( 

 وجود تكلس في مداخل بعض االقنية يمكن استخدام سنابل اقل حجما واكثر طوال  عند  
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 (Endo-Z burs)  ( Safe-ended bursالسنابل ذات الرأس غير العامل او ذات النهاية اآلمنة ) 

بشكل يتبع املدخل الرئيس ي الى   كاربايد-تستخدم السنابل ذات الراس غير العامل املاسية او التنغستين ✓

 الفراغ اللبي  

إزالة كامل سقف الحجرة اللبية والوقاية من اذية وثقب ارض  الهدف الرئيس ي من استخدامها هو  ✓

 الحجرة اللبية    

 

 

و  اال انه ال توجد اداة ا  بالرغم من التحسينات املستمرة على التصميم و الخصائص الفيزيائية لالدوات 

 تقنية قادرة وبشكل ميكانيكي كامل على تحضير وتشكيل كل فراغات القناة الجذرية  

 الخصائص الفيزيائية: 

املعدنية لصنع أدوات تحضير االقنية الجذرية وهما الفوالذ غير   عين من الخالئطيستخدم حاليا نو  ✓

 تيتانيوم - القابل للصدأ و النيكل

درجة ثم تعود  90تتميز ادوات النيكل تيتانيوم بالذاكرة الشكلية واملرونة العالية )يمكن ثني االداة  ✓

 لشكلها االصلي دون تشوه( 
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 تتنوع االدوات اللبية بين: 

 ادوات آلية  ادوات يدوية 

  
 

 (Smooth needlesاإلبر امللساء ) 

 قياسات وكان استخدامها شائع في السابق  3هي ابرة رفيعة ملساء لها 

 :استخداماتها

 البحث عن فوهات االقنية  ❖

 املساعدة في تحديد طول القناة الجذرية )السبر(  ❖

 املساعدة في تحديد شكل القناة واتجاه االنحناء فيها ❖

 التفريق بين القناة الحقيقية والكاذبة )مع الصورة الشعاعية(  ❖

 املساعدة في تجفيف القناة الجذرية مع شريط قطني يلف حولها   ❖

 

 ( Barbed broachesاإلبر الشائكة ) 

لذلك فهي  ادرة على قطع العاج  غير قوهي  الستئصال النسيج اللبي تستخدم  االبرة الشائكة هي أداة ✓

 ال تنفع في توسيع االقنية الجذرية وهي ذات اقطار مختلفة يستدل عليها من لونها

الشائكة من قبضة بالستيكية تحمل سلكا معدنيا مدور مستدق معالج بطريقة  االبرة  تتالف ✓

خاصة بحيث يبرز منه نتوءات معدنية حادة على شكل اشواك تفيد في التعشق مع النسيج اللبي  

 وتتيح إمكانية سحبه من القناة الجذرية 
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 :  استخدامها

 قطرها اصغر من قطر القناة الجذرية  يتم اختيار االبرة الشائكة بحيث يكون  ❖

الحد جدران القناة  بعدها يتم ادخال االبرة الشائكة في القناة الجذرية بهدوء بحيث تكون مالمسة  ❖

 حتى الوصول الى الثلث املتوسط 

وتسحب من القناة فينسحب النسيج اللبي الذي يعلق فتل االبرة الشائكة ربع دورة بعدها يتم  ❖

 باشواكها

 

 ( Reamersاملوسعات ) 

)كل زاوية في  مثلثي الشكل من املوسعة املقطع العرض ي للجزء العامل   ❖

 درجة(  60تساوي  املثلثيهذا الشكل 

تجاريا من خالل الرسم مثلثي الشكل او من خالل  تمييز املوسعة يمكن  ❖

 Reamer( نسبة السمها  Rحرف ) ال

حلزنة في ال   1.5 – 0.5) في الجزء العامل من املوسعة  عدد الحلزنات  ❖

 املبرد  اقل من عدد حلزنات ( وهو ملم

 عة في قطع العاج من القناة الجذرية اقل من فعالية املبرد فعالية املوس ❖

 وتنعيم جدرانها  وظيفة املوسعة هي توسيع القناة الجذرية  ❖

 

 ( Files-Kمبارد ) 

 من اجل الحصول على فعالية اكبر في قطع العاجمربع الشكل للجزء العامل من املبرد املقطع العرض ي   ❖

 Files( نسبة السمها Fتجاريا من خالل الرسم مربع الشكل او من خالل الحرف ) تمييز املبرد يمكن  ❖

( وهو اكبر من عدد حلزنات  حلزنة في ال ملم 2.5 – 1.5في الجزء العامل من املبرد )  عدد الحلزنات  ❖

 املوسعة 

 اكبر من فعالية املوسعة فعالية املبرد في قطع العاج من القناة الجذرية  ❖

 ملم(  1حلزنة في   1-0.5راوح بين عدد الحلزنات في املوسعة )يت
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 التي تعتبر الشركة االولى التي عملت في مجال صناعة االدوات اللبية   Keerنسبة الى شركة    Kحرف ال  

 

  Flex files-K    ( Filesاملبارد ) 

وبالتالي يكون له حواف قاطعة وحواف  بمقطعه العرض ي املعيني الشكل  ويتميز  File-Kظهر كتطوير ل   ✓

 غير قاطعة  

 التقليدي  K-Fileيكون اكثر مرونة من ال   ✓

 مشكلته الرئيسية بانه يفقد فعاليته بشكل سريع  ✓
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  R , Flexofiles –flex(   Filesاملبارد ) 

 ستيل مرنة    وهو مصنوع من خليطة ستانلسالشكل  بمقطعه العرض ي املثلثي يتميز  ✓

قليدي الن الشفرة تملك زاوية اكثر حدة وهناك مساحة اكبر  وازالته من التاكثر فعالية في قطع العاج   ✓

 لتجميع البرادة

ويعتبر هذا ميزة عند استخدامه في االقنية املنحنية االمر الذي يجنبنا راس هذا املبرد غير عامل  ✓

 التحضير الزائد من الجدار الخارجي للقناة املنحنية  

 balanced force actionيستخدم مع تقنية   ✓

  Unifile  ( Filesاملبارد ) 

 عبارة عن سلكين محلزنين ملفوفين على املحور الطولي لسلك مدور  ✓

   Sاملقطع العرض ي على شكل حرف  ✓

 Hاكثر قوة من مبرد  وهذا املبرد   ✓

 

 file-H  (Headstrom )مبارد 

 دائري تقريباللجزء العامل  ض ي  املقطع العر  ❖

طي شكل مثلثات متصلة  يعحلزون متواصل الجزء العامل في تصميمه من  يتالف ❖

 ببعضها

 لهذا املبرد فعالية برد عالية يعطي هذا التصميم  ❖

من  )مرحلة البرد املحيطي( وهو يستخدم في نهاية مرحلة التحضير يستخدم هذا املبرد  ❖

 بعد االنتهاء من تحضيرها اجل تنعيم جدران القناة الجذرية
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 وية:مكونات االدوات اللبية اليد

 وبالوان مختلفة تعبر عن حجم األداة )قطر ذروة االداة( : مصنعة من البالستيك قبضة األداة ❖

)النقطة االضيق في األداة وهي عند ذروتها(  D0: هو الجزء املمتد بين النقطتين الجزء العامل من األداة ❖

)هي النقطة االعرض في الجزء العامل وهي تمثل نهاية الجزء العامل من جهة الساعد( وطوله   D16و 

 ملم 16ثابت مهما تغير طول األداة ويساوي 

: هو الجزء املعدني االملس الذي يصل بين الجزء العامل والقبضة ويتغير طوله مع تغير طول  الساعد ❖

 االداة 
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  Instrument Design and Standardization: الترميز اللوني

)قياسها او    عن حجمهاالترميز اللوني لقبضة األداة يعبر 

 وهذا يسهل كثيرا اختيار األداة خالل مراحل املعالجة قطرها( 

تتنوع في لونها وعددها وموقعها ساعد األداة حلقات  يوجد على 

 )األدوات الدوارة(  الحجم واالستدقاقوهي تشير الى 

 حجوم األدوات: 

 وتتوزع ضمن مجموعات:  140و  06يتراوح بين 

يكون التدرج اللوني  0.10حتى  0.06من القياس  ❖

 ملم 0.02معبرا عن تدرج حجمي مقداره  

 40-35-30-25-20-15وتضم:  40حتى  15من  ❖

 ملم  0.05والتدرج الحجمي مقداره 

 80-70-60-55-50-45وتضم:  80حتى  45من  ❖

 والتدرج الحجمي متغير ضمن هذه املجموعة 

- 130-120-110-100-90وتضم:  140حتى  90من  ❖

 ملم 0.10والتدرج الحجمي مقداره  140

Endodontic Materials in 
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 طول األداة: 

 ة بثالثة اطوال تتوفر األدوات اللبي

 الخلفية لالسنانملم )قصيرة( مناسبة 21 ❖

 ملم )متوسطة او قياسية(  25 ❖

 الطويلة )االنياب(  لالسنانملم )طويلة( مناسبة  31 ❖

 يتم اختيار طول األدوات اعتمادا على: 

 موقع السن الذي سيتم عالجه ضمن الفم   ❖

 املدخل الى الفراغ اللبي ومحور الدخول  ❖

 طول الجذور  ❖

 

 

 

 او املخروطية:  االستدقاقاو   Taperال  

 معدل التغير في قطر املقطع العرض ي لالداةيعرف بانه 

   D0ملم من نقطة ال   1ملم كلما تحركنا  0.02% يعني ان قطره يزداد بمعدل Taper   2له   Fileمثال :  

     D16باتجاه ال  

Endodontic Materials in Clinical 
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 املبارد قد تكون ذات: 

Taper   ثابت Taper  ال يكون لها  متغيرTaper 

 

 

 

 % Taper   2اليدوية عادة تكون ذات    stainless steelمبارد ال 

    Taperفتتواجد بعدة درجات من ال  nickeltitaniumاما مبارد 

 

 

 

 تصميم ذروة األداة: 

 درجة  75سابقا كانت ذروة املبارد تصمم بزاوية  ❖

 اما اليوم فيتم تصنيع املبارد بذرى يتراوح تصميمها بين الحاد وغير القاطع   ❖

 املنحنية اكثر من تامين القطع فقط ضمن االقنيةكدليل وموجه للتقدم تفيد ذروة املبرد غير القاطعة  ❖

املبرد في مركز   نضمن بقاء راسبوجود الذروة غير القاطعة للمبرد مع الجزء القاطع الذي يأتي بعدها  ❖

 اثناء تقدمه وهذا مفيد جدا في االقنية الضيقة واملنحنيةالقناة 

Grossman’s_Endodontic_Practic
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 الحركات املستخدمة في التحضير

 Reamingحركة التوسيع  

 هي حركة فتل باتجاه عقارب الساعة )نحواليمين( 

 

 Filingحركة البرد 

  ( push and pullهي حركة ادخال واخراج لالداة ) 

 H-Fileتجرى هذه الحركة مع املبارد وخاصة مبرد ال 

 

 Turn and pullحركة البرد والتوسيع معا  

يتم ادخال املبرد مع ضغط خفيف ويتم تدويره ربع دورة   ❖

سحبه لخارج  مع عقارب الساعة )توسيع( وبعدها يتم 

 القناة الجذرية )برد( 

تستخدم هذه الحركة مع املوسعة لكن االستخدام   ❖

 .K Fileثر شيوعا هو مع املبرد األك

 

 Watch windingحركة نواس الساعة 

بعد ادخال األداة يتم تدويرها ربع دورة مع عقارب   ❖

الساعة وربع دورة عكس عقارب الساعة مع تطبيق  

ضغط خفيف نحو داخل القناة وبعدها يتم سحب  

 األداة خارج القناة 

في االقنية املتكلسة او  تستخدم هذه الحركة عادة  ❖

 املتضيقة  
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 Balanced forceحركة القوة املتوازنة  

ويمكن   Flex Rتستخدم بشكل أساس ي مع املبرد  ❖

ان تستخدم هذه الحركة مع أدوات أخرى لكن  

 بفعالية اقل 

يتم ادخال املبرد بهدوء وبضغط خفيف ومن ثم   ❖

يدور ريع دورة مع عقارب الساعة ثم ثالثة ارباع  

 الدورة عكس عقارب الساعة ثم يتم إخراجه مع التدوير مع عقارب الساعة بحركة مستمرة

 

 ( Gates-Glidden bursسنابل )    االدوات اآللية:  

: لها ساعد اسطواني مع راس عامل بشكل لهب الشمعة وذروته غير عاملة   Gates-Gliddenسنبلة  ❖

تنكسر في منطقة اتصال الساعد مع  غالبا  فحين تعرضها لالنكسار فانهامصممة بطريقة خاصة وهي 

 الجزء الذي يدخل في القبضة 

قياسات يتراوح قطرها بين   6ويوجد منها الفوالذ غير القابل للصدأ من   Glidden-Gatesتصنع سنبلة  ❖

 ملم 1.5و 0.5

 ملم طويلة 36ملم قصيرة و 24ملم الطول القياس ي و 32هي وال مختلفة  أط 3وكذلك يتوفر منها  ❖

 دورة في الدقيقة(   800بسرعة بطيئة )  Glidden-Gatesتستخدم سنابل ال  ❖

 رأس األداة له شكل بيضوي او بشكل لهب الشمعة مع ذروة غير عاملة   ❖
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خطورة في احداث  لكن هناك لتوسيع الجزء التاجي من القناة الجذرية    Glidden-Gatesتستخدم  ❖

كل تيتانيوم الدوارة قلل  . لكن ظهور أدوات النياالرحاء السفليةفي منطقة مفترق الجذور في انثقاب  

 كثيرا من استخدامها في توسيع االقنية الجذرية 

من الجزء  إزالة الكوتابيركافي حاالت إعادة املعالجة من اجل   Glidden-Gatesتستخدم سنابل ال  ❖

 من القناة الجذرية التاجي 

 

 (  Pesso reamerاالدوات اآللية:    سنابل ) 

 ( لكن رأسها اسطواني وليس بيضوي وذروة الرأس غير عاملة GGتشبه سنابل )  ❖

 وخاصة عند تفريغ القناة وتحضيرها الستقبال وتد جذري  تستخدم لتشكيل مدخل االقنية الجذرية   ❖

 170وتنتهي بالقياس  70قياسات تبدأ بقياس  6تتميز املجموعة باحتوائها على  ❖
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 املستخدمة في أنظمة التحضير اآللي:   االدوات اآللية

 يوجد العديد من انظمة التحضير االلي وهي في تطور سريع خالل السنوات االخيرة ومنها: 

 Profileنظام   ❖

 GTنظام  ❖

 Quantecنظام  ❖

 Lightspeed LSXنظام  ❖

 Hero 642نظام  ❖

 K3نظام  ❖

     Race and Bioraceنظام  ❖

 Protaper universalنظام  ❖

 Twisted filesنظام  ❖

 Protaper nextنظام  ❖

 Wave oneنظام  ❖

 

 Self Adjusting file (SAF) املبارد اآللية املعدلة ثالثية االبعاد: :  االدوات اآللية

يمثل هذا املبرد مفهوما جديدا في تصميم املبارد وفي عملية التحضير، فهو   ❖

داخل ومصنوعة من  شبكة اسطوانية الشكل مفرغة من العبارة عن 

 النيكل تيتانيوم 

وبسبب بنيته ثالثية االبعاد املرنة فانه وعند ادخاله في القناة فانه  ❖

قطع منتظم مما يؤدي الى  تكيف ذاتيا مع شكل القناة الجذرية ينضغط وي

 على كامل جدران القناة

يسمح بالتدفق املستمر لسوائل االرواء  ان الفراغ املوجود في مركز املبرد  ❖

 وهذه السوائل تاتي من وحدة ارواء خاصةخالل عملية التحضير 

 تولد  اهتزازات يعمل هذا املبرد بواسطة قبضة معدلة  ❖

Grossman’s_Endodontic_Pra

ctice-2021 – p185 
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 Engine-Driven Reciprocatingاألدوات اآللية التبادلية     :  االدوات اآللية

 

 
 

 األدوات الصوتية وفوق الصوتية  :  االدوات اآللية
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 :Irrigationاإلرواء و الغسل 

 كل إجراءات التحضير خالل املعالجة اللبية يجب أن تتم في وسط رطب 

 

 من فوائد استخدام محاليل الغسل واالرواء: 
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 االمور الواجب تجنبها اثناء الغسل واالرواء

 

 

 

 Endodontics Principles and 
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 Rubber Dam    الحاجز املطاطي 

It is a prerequisite that the tooth being treated must be isolated 

There are many good reasons for using rubber dam: 

• It protects the patient from inhalation or ingestion of instruments, 

medicaments and debris. 

• It prevents infection by providing a clean, dry, aseptic working field, 

free from salivary  contamination. 

• It allows retraction of soft tissues and the tongue so as not to obstruct 

the operating field and also protect them from injury. 

• It enhances access thereby improving the efficiency  of treatment. 

• It provides better patient comfort without the oral  cavity being flooded 

with water and/or debris. 

Rubber dam is available in pre-cut (commonly 150 mm) squares and also 

in a roll.  

The sheets come in different  colours and thickness (thin, medium, heavy, 

extra heavy and special heavy); 

The thicker material has the advantage of: 

❑  a tighter fit around the neck of the tooth, thus providing a more 

hermetic seal, so floss ligatures may not be required.  

Grossman’s_Endodontic_Prac

tice-2021 – p185 
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❑ It is also less likely to tear and offers better protection for the 

underlying soft tissues. 

For patients allergic to latex, non-latex rubber dam, made of silicone 

(e.g. Flexi Dam, Roeko, Coltene/Whaledent, Langenau, Germany) (Fig. 

6.3) is also obtainable 

Rubber dam punch (املثقب) 

A punch is used to make the required numbers of holes depending on 

the teeth to be isolated. 

 Usually single tooth isolation is all that is required for endodontic 

treatment. 

Single-hole punches  

punches with a rotatable table (Ainsworth pattern) will cut different 

sized holes ranging in diameter from 0.5 to 2.5 mm . 

 

Rubber dam clamp (املشبك) 

Clamps have two uses:  

1) they anchor the rubber dam to the tooth,  

2) they retract the gingivae. 

 In endodontics, anchorage is the main requirement.  

clamps are made from stainless steel; plated steel, plastic.  
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Clamps are winged or wingless,retentive or bland .  

Retentive clamps are very useful on partly erupted teeth.  

Bland clamps can only be used where a tooth is fully erupted and has a 

cervical constriction that prevents the clamp from slipping off. 

 

 

 

In anterior teeth, it is sometimes possible to secure the rubber dam 

without the use of clamps. 

 The interproximal spaces may be wedged with wooden wedges, strips 

of rubber dam or short lengths of specially made latex or non-latex cords 

Clamp forceps (حامل املشابك) 
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Rubber dam frame (القوس الوجهي) 

 

Methods of application (طرق التطبيق) 

Basically, there are three methods of application.  

1) In the  first method, the rubber dam is attached to the clamp,  with or 

without the frame beforehand, and the whole assembly placed onto 

the tooth. In this method, only winged clamps can be used.                            

2) In the second method, winged or wingless clamps may be used. The 

clamp is placed on the tooth and the dam is then stretched over the 

clamp. 

3) In the third method, the dam is stretched over the tooth and the 

clamp, winged or wingless, then placed on  the tooth.  

If a tooth is broken-down and there is insufficient tooth structure for clamp 

placement, there are several ways of managing the problem. 

❑ orthodontic band 

❑ remove enough soft tissue surgically, or by electrosurgery, 

❑ ‘split-dam’ technique in which clamps are placed on the teeth mesial 

and distal to it. Three holes are punched in the rubber dam and these 

holes are joined by cutting through with a pair of scissors. 

 


