
 

ومن أهم الصادات في من أهم األدوية المستعملة في طب األسنان هي الصادات الحيوية وهي مضادات التهاب جرثومية، 

 ومشكلتها الصدمة التحسسية المرافقة الستعمالهاطب األسنان هي البنسيلينات 

 ولذلك يُتوجه حالياً إلى إعطاء األمبيسيلين واألموكسيسيلين  -

 سنة على الشكل التالي: 07لبالغ عمره  يعطى األمبيسيلين -

 ساعات. 6ملغ / كبسوالت / حبة كل  077تجاري( و أمبيسيلبين )اسم دوائي

 ويعطى األمبيسيلين لألطفال على الشكل التالي: -

 ساعات. 6ملغ / حبة كل  007أمبيسيلين / 

 األموكسيسيلين يعطى على الشكل التالي: -

 ساعات. 8أو  6حبة كل ملغ / كبسوالت /  077أموكسيسيلين / 

 يُعطى األموكسيسيلين لألطفال على شكل شراب كالتالي: -

 ملغ / شراب / ؟؟؟؟؟؟ 500أموكسيسيلين / 

 ملغ لألطفال. 007كما يتوفر على شكل حبوب 

)تقويم جراحي أو قلع جراحي ألرحاء  ومن األموكسيسيلين أيضاً حقن عضلية تعطى بالحاالت اإلنتانية الشديدة -

 ( على الشكل التالي:أو خراج شديد أو تواج و رضوض أو كسور أو حوادثمنطمرة أ

 ساعة. 50غ / فالغونة / كل  5أموكسيسيلين / 

وهو من األدوية التي يُساء  األوغمنتين صاد حيوي واسع الطيف يتألف من األموكسيسيلين وحمض الكالفونيك -

أو  Clamoxأو  Augmentinأو  Ogmentininأو  Ogmentinاستعمالها حالياً ومن أسمائه التجارية 

Clavoxil. 

مرتين  ملغ من حمض الكالفونيك 500من األموكسيسيلين و 800ملغ من األوغمنتين هي  5777إن كبسولة  -

 ً  .يوميا

 ويزيد شدة تأثيره. حيث يقوم حمض الكالفونيك بزيادة طيف األموكسيسيلين -

 3ملغ من حمض الكالفونيك حبة  500ألموكسيسيلين وملغ من ا 077ملغ فهي  600أما كبسولة أوغمنتين  -

 مرات يومياً.

 عام. 53أو  50ملغ لعمر  700وهناك كبسولة بعيار  -

 .ملغ حمض الكالفونيك( 6020ملغ أموكسيسيلين و  007ملغ ) 350كما يتوفر منه شراب بعيار  -

 ملغ أموكسيسيلين والباقي حمض الكالفونيك(. 500ملغ ) 506كما يتوفر بعيار  -

يتميز األوغمنتين بفعالية عالية في اإلنتانات السنية وإنتانات الطرق التنفسية العلوية والتهاب اللوزتين  -

 .والقصبات كما يُستعمل في حاالت التهاب الجيب الفكي وهو آمن

توجد حاالت في طب األسنان ال تكفي معها فعالية األوغمنتين وعندها نلجأ إلى الطريق العضلي أو الوريدي  -

 ومن الصادات المعطاة بهذا الطريق اللينكومايسين على الشكل التالي:

 ساعة )البالغ(. 50كل   ملغ / أمبولة / 677لينكومايسين / 

  ساعة )األطفال(. 50ملغ / أمبولة / كل  377لينكومايسين / 

 ساعات. 8ملغ / كبسولة / كل  077لينكومايسين / 

 ملغ / ... 007لينكومايسين / 

 التغطية الثالثية هي تغطية إليجابيات وسلبيات الغرام والالهوائيات: -

تغطية إيجابيات الغرام تكون بزمرة األموكسيسيلين أو األوغمنتين أو اللينكومايسين )وهذا األخير يؤثر  -5

 .قليالً على سلبيات الغرام( ...إلخ

 لطريق العضلي على الشكل التالي:تغطية سلبيات الغرام يتم بزمرة الجينتامايسين حصراً وهو يعطى با -0

ساعة / لمدة أقصاها أسبوع لما يحمله من سمية كلوية وعصبية  50أو  8ملغ / أمبولة / كل  87جنتامايسين / 

 .سمعية

 ملغ )حسب وزن المريض(. 77جنتامايسين / 

 ملغ )لألطفال(. 07جنتامايسين / 

 السلبية للجنتامايسين على الشكل التالي:ولتغطية السلبيات يتوفر األميكاسين الذي يجنب اآلثار  -

 ملغ / أمبولة. 577أميكاسين / 



 ملغ / أمبولة. 077أميكاسين / 

 ملغ / أمبولة. 077أميكاسين / 

وتتم حالياً المشاركة بينه وبين  أما الالهوائيات فتغطى بالفالجيل )تجاري( أو الميترونيدازول )علمي( -3

 .عددة منها سبيرازول وروبازول ورودجيل وبايرودجيلالسبيرامايسين واألسماء التجارية مت

 يُعطى الميترونيدازول على الشكل التالي:

 ساعات. 8ملغ / كبسولة / كل  007ميترونيدازول / 

 ساعة. 50ملغ / كبسولة / كل  077ميترونيدازول / 

 ليتر سيروم. 720ميترونيدازول / تسريب وريدي ضمن 

الصاد  ولذلك فهو لمنتشرة في بطانة الجيب الفكي والغدد اللعابية والسائل اللثوييتركز السبيرامايسين في الغدد ا -

 المختار في كثير من حاالت التهابات الجيوب حول السنية وإنتانات الغدد اللعابية الناتجة عن التضيق أو العدوى

 على الشكل التالي:

 مليون وحدة / كبسولة 3مليون أو  520ألف وحدة( أو  007ملغ ) 007/  سبيرامايسين

 الروبازول والرودجيل والبايرودجيل يعطى على الشكل التالي: -

ساعة وهو ُمستطب في االلتهابات  50ملغ / كبسولة / حبتين كل  007ملغ + سبيرامايسين  500ميترونيدازول 

 المغلقة الحاوية على الالهوائيات. اللثوية والخراجات والحاالت اإلنتانية

أما لإلنتانات الفيروسية )العقبول البسيط( فالدواء النوعي هو األسيكلوفير )دوائي( / الفيراميد )تجاري( وهو إما  -

 .على شكل حبوب أو مراهم

كتريم يتوكسازول مثل البامركبات السلفا تُستعمل بشكل أساسي في إنتانات الجهاز الهضمي والبولي كالسلفام -

 واأللفادريم وتأثيرها في المجال السني خفيف جداً وال تستعمل في طب األسنان.

 االستطبابات عدد المرات الشكل التجاري الجرعة العمر اسم الدواء

أمبيسيلين )دوائي 
 و تجاري(

  ساعات 6كل  كبسولة ملغ 077 البالغ

  ساعات 6كل  كبسولة ملغ 007 أطفال

 أموكسيسيلين

 كبسولة ملغ 077 البالغ
 8أو  6كل 

 ساعات
 

   كبسولة ملغ 007 أطفال

   شراب ملغ 500 أطفال

 ساعة 50كل  فالغونة غ 5 
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 والمسببة لاللتهاب على تثبيط خميرة السيكلوأوكسيجيناز والتي تؤثر مباشرة على البروستاغالندين NSAIDsتعتمد الـ 

مشكلة األسبيرين هي شدة تأثيراته المعدية المعوية ولذلك فقد تم استبعاده واستبداله بأدوية جديدة أخف ضرراً  -

 منه.

 .NSAIDsتشكل حماية للمعدة ومن الممكن وصفها مع الـ  والبينتا الرانتدين والالنسيبرازول -

الخمائري مع مثبطات البروستاغالندين )مثالً أداناز مع والتي يتوقع أن تزداد نشارك في حاالت الوذمة الشديدة  -

 إيبوبروفن(.

ألربطة وبعد القلع كان يُستعمل اإليبوبروفن كمسكن لأللم بشكل كبير، أما حالياً فيستخدم الكاتافالم في التهابات ا -

 والقلع العادي.الجراحي 

 كما كان يُستعمل السورغام قبل انتشار استعمال الكاتافالم. -

ً  ومن الممكن أن يعطى معها أدوية تشكل حماية للمعدة بعد الطعام NSAIDsيجب تناول أي  -  .المذكورة سابقا

 الجرعة العمر الدواء
الشكل 

 الصيدالني
 االستطبابات عدد المرات

األسبيرين 
)بابي 

 اسبيرين(
 البالغين

 577أو  87

 ملغ
 منع التصاق الصفيحات  مضغوطات

 مسكن لأللم   ملغ 077 البالغين 

  

جرعة عالية 
تصل في اليوم 

أو  7777إلى 

 ملغ 6777

 مضاد التهاب غير ستيروئيدي  

 اإليبوبروفن

تأثيره المسكن أكثر من تأثيره كمضاد   شراب ملغ 577 طفل
التهاب، وهو أساسي في طب األسنان، 
يُستخدم بالجرعة المناسبة المتوافقة مع 
األلم المتوقع )تزاد الجرعة عند توقع 
اآلالم الشديدة كقلع األرحاء المنطمرة 

 والجراحات الذروية واألكياس(

  حبوب ملغ 077 

 ساعات 8كل  حبة ملغ 777 

 االلتهابات الشديدة ساعة 50كل  حبة ملغ 677 

  حبة ملغ 877 
بعد العمليات المسببة لوذمات شديدة 

 كالكسور.

 الكيتوبروفن
 ()بروفونيد

 ساعة 50كل  حبة ملغ 07 
آالم المفاصل وفي طب األسنان آلالم 
 واضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

ديكسكيتوبرو
 فن )كيتيز(

 ساعات 8كل  حبة ملغ 00 
شكل مطور من الكيتوبروفن لمعالجة 
 اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

تيابروفينيك 
أسيد 

 )السورغام(

 حبة ملغ 577 
ساعات  8كل 

 يمكن

تأثيره كمضاد وذمة أكثر من تأثيره 
 كمسكن لأللم

  حبة ملغ 377 

 حبة SAملغ  377 

ساعة  07كل 

تحمل تأثيرات 
 جانبية أكثر

 
 377و  577

 ملغ
  تحاميل



ديكلوفيناك 
 الصوديوم

 ساعة 50كل  تحاميل ملغ 5020 أطفال

يخفض الحرارة في الحاالت المعندة 
 ومسكن لأللم وللتخلص من الوذمة

 7أطفال بعمر 
 سنوات 0أو 

 ساعة 50كل  تحاميل ملغ 00

 آلالم المفاصل والعمود الفقري  حبوب ملغ 07أو  00 بالغين

 ديكلوفيناك
الصوديوم 

ديكلون أو )
ديكلوريزن أو 

 (فولتارين

  أمبوالت ملغ 00 
في حاالت األلم الشديد جداً بعد القلع 

وفي لألسنان المنطمرة الجراحي 
 والكسور الحوادث

  ساعة 07كل  يمكن حبوب SAملغ  577  

ديكلوفيناك 
البوتاسيوم 
)كاتافالم أو 

 ك( -فالم

 ساعات 8كل   ملغ 07 

الوذمات المرافقة لحاالت للتخلص من 
بعد القلع الجراحي والتهاب األربطة 

لألرحاء الثالثة، حيث يُمتص بسرعة 
إعطاء حبتين منه حقنة ديكلون  ليعادف

أقل، وبالنسبة للجرعات الجانبية وآثاره 
 فيمكن تعديلها حسب الحاجة.

ريدن وفلدن 
 وريدن فورت

    
تأثيراتها الجانبية كبيرة ولذلك ال 

 م في طب األسنان.تستخد

 ساعة 50كل  حبة ملغ 577  النيسيدول

خفيف التأثير يستخدم في االلتهابات 
يرات على العمود ث، له تأالبسيطة

الفقري والمفاصل ومسكن لأللم في 
أقوى فهو  طب األسنان بعد القلع العادي

باقي الباراسيتامول وأضعف من من 
 المسكنات

زمرة 
السيراتوببتيداز 

)أداناز 
والدانيزا 
 والدانزن
 (وشيفازن

    

وهي مضادات التهاب من الفصيلة 
 مضادات وذمة.وتتميز بأنها  الخمائرية

تُعطى عند حدوث الوذمة أما في 
لم تقع حاالت الوقاية من تشكل وذمة 

 فتعطى أحد األدوية السابقةبعد 
 .)الفولتارين والسورغام والبروفن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paracetamol+Aspirin+caffein   

يوب جالرافقة اللتهاب مال م,اآلالثية طمال ماألسنان ,الصداع,اآلال مشاركة دوائية فعالة لتسكين آالمو هي  -

 فاصل مالالتهاب  م,تخفيض الحرارة آال

 55لغ اسبيرين و م 052ات حيث تحوي طضغومبشكل   Exedrinا  هو ماري لشركة يونيفارجتله شكل  -

 ول ملغ باراسيتام 052لغ كافيئين و م

 ساعات  5تان كل طضغو مى طيع -

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

Benzydamine  

 ضادات االلتهاب الالستيروئيديةمن موهو   -

 مسكن لأللمتأثيره ال ارسميصاب حيث مل ا جو التركز في النسي مية الفطخامعبر  ذتاز بقدرته على النفوميو  -

 ضاد لاللتهابمو ال

 صمد بشكل غسوالت و حبوب جيوضعية و ومالسكنات مال نميعتبر  -

 %51بتركيز  Benzydamine Hclلشركة السعد وهو عبارة عن غسول  DE-FLAMارية  جأشكاله الت نم -

كن ميساعات ،  3كل   لم 55ب  مالفيغسل ، وية االلتهابيةمالفة عن اآلفات جتالنا مفي تسكين اآلال ميستخدو 

 مأيا 7ن مالكثر  ماء و ال يستخدمديده بالمت

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

  Chlorhexidine gluconate  

رة على تشكل اللويحات و التهاب اللثة و يفيد في طاألسنان بهدف السي ينجعامو  ويةمالففي الغسوالت  ميستخد -

 ة السنية معالدا جالنسراض مرة على أطالسي

و وي مالفويف جالتالصلبة و الرخوة في  جالنسو ويةمالفية مرثوجالوح طع السم طتاز بقدرته على االرتبامي -

  رةمستمتأثيره بصورة  ارسمن ليمالز عمالتحرر 

 وق  ذزيادة القلح و حدوث تغيرات في حس الت س غالبا ( ،و)عكانبي األساسي هو تصبغ األسنان جالتأثير ال -

السنية ،التقرحات القالعية  هزةجال االموية ،كسور الفك ،قلع الرحى الثالثة ،استعمالفراحة جالل بعد ميستع -

 ناعةمتناولين الدوية كابتة للمناعة او المرضى نقص الم،التهاب اللثة التقرحي ،

 Chlorhexidinن موية مضة فمضملشركة بيوفريش و هو عبارة عن  Oral fresh-Kارية جالتن أشكاله م -

  شهر دةمل مات في اليورم(3-0في التهاب اللثة ) محيث يستخد %2150بتركيز 

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

Benzoxonium chloride  الرباعية مونيومركبات االمي الى مية التي تنتمرثوجالهرات مطال نموهو 

Lidocaine Hcl  وضعيةمخدرات المالن موهو  

 ن شركةمبترخيص  طتوسماللشركة  OROFAR اري هوجت مادتين وفق اسمشاركة بين هاتين المت المتو قد 

،  و بعد قلع األسنان مترافقة باأللمال مالففي التهابات سكن م ضعي وومهر مط محيث يستخد يةمنوفارتس العال

قدار مب ملفا ا الغسول فيغسل بهم(ساعات ،أ4-0قرص كل ) ذص ،حيث يؤخموي و حبوب مفد بشكل غسول جيو

 باتجو بعد الو مرتين أو أكثر في اليومدة دقيقة منه لمل م(55-02)

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

TRIAMCINOLONE ACETONIDE 

 ضعي )كورتيزون (وموهو ستيروئيد قشري  -

 ح له باختراق اآلفة مية لفترة كافية تسطخامع الماس مح للدواء أن يبقى على تموي يسمن سواغ فمضيوضع  -

 وية بغض النظر عن سبب التقرحمية الفطخامفي تدبير اآلفات التقرحية في ال ميستخد -

  %725بتركيز  KENALOG in ORABASEا هو ماري لشركة يونيفارجالته ماس -

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

 

 NYSTATIN 

 وي مالفويف جالتبيضات البيض في مالة انتانات جلعامري لطضاد  فم -



رار مستحضر و االستمدقائق قبل بلع ال 5دة مل صابةمال مالفوانب جاس النيستاتين على محافظة على تمالب جي -

نب تناول جب تجيساعة ، و 44ا بعد اختفاء األعراض السريرية ب معلى األقل أو إلى  مأيا 52دة ملة جلعامبال

 دة ساعة على األقل بعد تناول الدواء ملو الشراب  معاطال

 لما/الف وحدة دولية  522وي بتركيز معلق فمبشكل ا ملشركة يونيفار Mycostatinاري هو جتثال م -

  معاطبعد ال مرات في اليومنه اربع مل ما  ذيؤخ -

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

    Elgydium   

 calciumو  %0.004بتركيز  Chlorhexidine gluconateن مكون م tooth pasteو هو  -

carbonate  25بتركيز%  

 ن تسوس االسنان مالتهاب اللثة و النزف الثوية و في الوقاية  جفي عال موهو يستخد -

Biofresh-p  

  %0.5بتركيز pro vit B5و  %0.25بتركيز permitholن م كونم tooth pasteو هو  -

 للثة النازفة و الحساسة ميستخد -

 ويةمضة فمضمنه مد جيو -

Biofresh-S  

  %10بتركيز Stronsium chloride نم كونم tooth pasteو هو  -

   لألسنان الحساسة ميستخد -

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

 

Metronidazol +`Spiramycin  

  Spiramycinن ملشركة أوبري و يتكون  Rovazoleأو  ملشركة البلس Spirazoleاري هو جالشكل الت -

 ة طضغومفي كل  505mgبتركيز  Metronidazoleالف وحدة دولية و 752بتركيز 

 ساعات  8كل  ةطضغوم (2-1رعة )جال -

ة عن الهوائيات و جتالناوية السنية مالفراحة ,األنتانات جالن اإلنتانات قبل و بعد مللوقاية  ميستخد -

 الالهوائيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


