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 حمسن هشاحل املعالجت اللبيت إىل:

 .Diagnosisاىخظخ٘ع 

 .Access cavityحأٌَ٘ اىٍدخو 

 .cleaning and shapingاىخطؾ٘ر كاىخِظ٘ف 

 .Canal fillingضظٔ األكِ٘ث 

 .Final restorationاىخرًٌ٘ اىِٓائٖ 

  ،كنٍا ُػيً ٗشب إُٓاء نو ٌرضيث ةظهو غط٘ص كتو االُخلاؿ إىٕ اىٍرضيث اىخٖ حي٘ٓا

 كذىم ىؾٍاف ُشاح اىٍػاىشث، أم:

    ضط٘ص =< ضشٔ سّ٘د حشخ٘ص ضط٘ص =< ٌدخو ضط٘ص =< حطغ٘ر وحِظ٘ف 

 =< وةاىخاىٖ ٌػاىشث ُاسطث. س٘د ً=< حرٌ٘

 ٌ ِٓا غيٕ ضدة، ةط٘د ُخخار ٌِٓا ٌا ىذىم ٗشب االْخٍاـ ةهو ٌرضيث كحػيً حلِ٘ات نو

ًن ضظٔ االكِ٘ث ةظهو س٘د كىهَ ىً ٗرًٌ  ،ِٗاشب اىطاىث اىٍفئب ٌػاىشخٓا ض٘د إذا ح

ْٔ أًْ  اىخرًٌ٘ اىِٓائٖاىصَ حرًٌ٘ ُٓائٖ س٘د فٓذا ش٘ؤدم إىٕ فظو اىٍػاىشث، ألف 

ىٍػاىشث ٌرضيث ٌَ اىٍػاىشث اىيت٘ث ىدكرق فٖ ٌِع دخٔؿ اىذٗفاُات كاىخٖ شخصتب فظو ا

، كٗشب اىػزؿ س٘دان ألُّ ٗػختر أشاس ُشاح اىٍػاىشث اىيت٘ث، كٗشب أال ُدخو غيٕ الضلان 

اىطشرة ىت٘ث كىدِٗا ُخر أك سراذً٘ أك ُص٘ز غاسٖ ٌخيَ٘، كٗشب أال ُِصٕ طركط ٌدخو 

اىطشرة ٌَ سدراف ٌِفخطث ةاحشاق اىخارج الدخاؿ األدكات ةظهو ٌصخلً٘ غيٕ األكو ؽٍَ 

٘ػٓا غيٕ اىٍرآة ٌَ زاكٗث كأٗؾا رؤٗث فْٔات األكِ٘ث سٍ ،سَ٘٘ ٌَ اىلِاةاىريَ٘٘ اىخا

 كاضدة.
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 سخخضوي املحاضشة العٌاويي الخاليت: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كةظهو  ذركم،-حاسٖ ك حاسٖ-ت اىخطؾ٘ر ذركمحهيٍِا فٖ اىٍطاؽرة اىصاةلث غَ حلِ٘ا

ادة فٖ اىػ٘ادات ْٖ اىٍصخخدٌث غ ذركم( -)حاسٖ Crown Downغاـ فإف ـرٗلث 

  Step Back كىهَ حتلٕ ـرٗلث  ،كخاغث أُٓا اىفرٗلث اىٍػخٍدة فٖ اىخطؾ٘ر اٙىٖ

 ْٖ اىفرٗلث اىٍػ٘ارٗث كاىٍػخٍدة أذِاء إسراء أةطاث كٌلارُات ةَ٘ اىفرؽ.

 أوال: خشِ األكٌٔث امجذرٓث: 

 أًْ اىٔشائو اىٍصخخدٌث ىيطفاظ غيٕ اىصَ اىطت٘ػٖ:

خدٌث ْٖ اىٍػاىشث اىيت٘ث اىخٖ أذتخج إف أًْ اىٔشائو اىٍصخ -

وعع ضد  ُصب ُشاح غاى٘ث، كاىٓدؼ ٌَ اىٍػاىشث اىيت٘ث ْٔ:

 فٖ كِاة اىشذر. اىدك٘لث ىيٍخػغ٘ات

اىفرٗلث األنرر فػاى٘ث ىئغٔؿ إىٕ ْذا اىٓدؼ حهٔف ةاىخطؾ٘ر  -

ّ٘د اىذم  اىش٘د كاإلركاء اىش٘د، ةاإلؽافث إىٕ اىطظٔ اىلِ٘ٔم اىش

 .ٖٗؤٌَ اىخخً اىٍراى

ىٍطث غَ ةػظ 

أُظٍث ضشٔ 

 األكِ٘ث اىشذرٗث

ضشٔ األكِ٘ث 

 اىشذرٗث

طرائق ضشٔ 

 األكِ٘ث اىشذرٗث

 ضشٔ سزئٖ

 أقماع امفضة 

 امكوتابيركا

اممعاجين 

 امسادة فقط

 ضشٔ ناٌو

 أقماع امفضة

 امكوتابيركا

 امقمع اممفرد

تقوية ماكس 

 بادن

امكوتابيركا 

اممذابة 

 باممحاميل

امتكثيف 

 امجاهبي

امتكثيف 

 امعمودي

اممعاجين 

 امسادة فقط
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 األسباب الداعية لحشو األقنية الجذرية:

ُِّا شخطِا وأٌِا اىٍدخو وضّغرُا ةشهو س٘د، ةط٘د أخذت اىلِاة اىشهو  ُفخرض أ

اىٍخروطٖ اىٍِاشب ىيطشٔ )أع٘ق ٌِطلث ْٖ اىذروة وأوشػٓا ْٖ اىفْٔث(، وحً 

وسففِا فأضتطج اىلِاة ُظ٘فث  %5.25حِظ٘ف األكِ٘ث ةٓ٘تٔنئرٗج اىطٔدٗٔم 

ذً وعػِا حرًٌ٘ ُٓائٖ، ن٘ف شخهٔن ُخ٘شث  Glassy smoothواىشدران ٌطلٔىث 

 اىٍػاىشث؟

شخفظو اىٍػاىشث ضخٍان، كذىم ألف األكِ٘ث اىشذرٗث فارغث ىً ٗخً ضظْٔا، كإف ٌا 

ش٘طدث ْٔ ارحظاح ىيصٔائو كاىذٗفاُات كاىشراذً٘ ٌَ األكِ٘ث اىشاُت٘ث كأض٘اُا 

 األكِ٘ث اىػاس٘ث.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :الجزسيت حعشيف حشى األلٌيت
  

 3D 

   

 

 

 

        اىٓدؼ ٌَ اىٍداكاة اىيت٘ث ْٔ اىطفاظ غيٕ اىصَ اىفت٘ػٖ ؽٍَ اىلٔس  

ت: اىصِ٘ث ى٘لٔـ ةٔظائفّ.
ظ

الح
ه

 

 ًا ِْاك غدة اشتاب حصخدغٖ ضشٔ األكِ٘ث:إذ

ٌِع ضدوث أي حصرب إىٕ داخو اأٌلكِ٘ث اىشذرٗث ٌَ اىطفرة اىفٍٔٗث  

 )اىفْٔث(، أو ٌَ األكِ٘ث اىشاُت٘ث أو ٌَ اىِصز ضٔل اىذروٗث )اىذروة(.

ضشز أي ٌخرش ال ٍٗهَ إزاىخّ ٌَ عٍَ اىلِاة ٌَ خالل غٍي٘ات 

 اىخطغ٘ر واىخِظ٘ف.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 امِكج امىٌاشب مندشِ:

 

2000

 

 

Nguyen 1994

  

 

 

  

  

  

 

 

Seltzer
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ظِف وثحضِر امقواة امجذرُة، يل هوجظر حجٍ إذا جاء مرُض مدُى هاسٌر وقموا بجو 

 ُشفٍ امواسٌر قبل أن هحشَ األقوِة أم ال؟

 

إف اىِاشٔر ىَ ٗظفٕ فٖ ضاؿ غدـ ضظٖ اىلِاة كذىم ألف ٌػدر اإلُخاف ٌٔسٔد 

كغ٘ر ٌغيق، ىذىم ُلٔـ ةطظٖ األكِ٘ث كخخٍٓا ذً ةػد ذىم ٗظفٕ اىِاشٔر 

ركج اإلُخاف كاىؾغؿ كال ٍِٗع اىل٘اـ حيلائ٘ان، نٍا أف اىِاشٔر ْٔ ٌِفذ أٌاف ىخ

 ةػٍي٘ث ضظٔ األكِ٘ث.

 

 إرًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 مجٍ هقٌل أهى ُمكن أن هحشَ بجنسة أو جنسجِن؟ 

ْذا ٗختع ىطاىث اىصَ كغػٔةخّ )ضٖ أك غفَ(، كاىخأند ٌَ اىخِظ٘ف اىش٘د أك كسٔد 

غػٔةث حظرٗط٘ث، أك ضاىث خاغث نٔسٔد أكِ٘ث ساُت٘ث ... كُصخخدـ ؽٍادات ٌاءات 

ًٌ٘ ٌؤكج كغِد اىشيصث اىخاى٘ث ٗشب أف كٗشب أف ُؾع حر ،اىهاىص٘ٔـ داخو اىلِاة

 ٗهٔف اىخرًٌ٘ ةٔؽػّ اىش٘د.
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 امددود امذروٓث مندشِة املٌِٔٓث:

شي، فِسد أن شكل األكٌٔث َِ  1000كام كِحنر ةإسراء ولاظع ظِمٔث فْ أكرر وي 

 عتارة عي وخروظٔي وخعاكصٔي:

  وخروط كتٔر:

ْٔ غتارة غَ اىلِاة اىٔاسب خخٍٓا، كْٔ اىذم 

ػاٌو ٌػّ أذِاء اىخطؾ٘ر كأذِاء اىطظٔ، كٗخؾٍَ ُخ

 اىذركة اىطل٘ل٘ث.

  وخروط صغٔر:

ِٗفخص إىٕ اىِصز اىذركٗث، حدخو ٌِّ األكغ٘ث 

اىدٌٔٗث كاألغػاب إىٕ اىيب كْذا اىٍخركط ٗشب 

غدـ اىٔغٔؿ إىّ٘ ةأدكات اىخطؾ٘ر أك ضخٕ اىطظٔ، 

 كٗخؾٍَ اىذركة اىظػاغ٘ث.

 

 عٔث وامذروة امحلٔلٔث؟وا امفرق ةٔي امذروة امشعا

 ْٖ ُٓاٗث اىشذر اىخٖ حظٓر غيٕ اىػٔرة اىظػاغ٘ث )اىٍخركط اىػغ٘ر(.   امذروة امشعاعٔث:

ْٖ اىخؾ٘ق اىذركم، كْٔ اىٍهاف اىذم ُرٗد إٗػاؿ اىطظٔات اىشذرٗث    امذروة امحلٔلٔث:

 إىّ٘.

 

 

 انذروة انشعاعَت.يهى عٍ  0.5-1إني َقطت تبعذ  انقَُوٍت انجذرٍت ٍتى إٍصال انحشوة

 

 

 

 

 
 

 

 كاعدة ذاةخث:

ٌيً أم اف اىذركة  0.5-1ة اىظػاغ٘ث كاىذركة اىطل٘ل٘ث ْٖ ىٍصافث ةَ٘ اىذركا

ٍخٔشفَ٘ فٖ ٌيً كذىم غِد اى 0.5-1اىطل٘ل٘ث حلع كتو اىذركة اىظػاغ٘ث ب 

ٌيً)ةصتب حٔؽع ـتلات ٌَ  2اىػٍر، ىهَ ٌع حلدـ اؿ حػتص اىٍصافث ضٔاىٖ 

 اىٍالط(.

ت:
ظ

الح
ه
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 ذأًا: طرائق خشِ األكٌٔث امجذرٓث:

Nguyen 1994  ٓرى أًٍ مكْ ًصل إمّ ورحنث امكىال وامخٌِع ٓشب عنّ امىىارس

ق منحشِ املٌِٔي امشذري، حٔد أن االعخىاد عنّ ظرٓلث ائأن ٓخعرف عنّ عدة ظر

فْ امحاالت واحدة فلط منحشِ ٓعٌْ أن ٓحد امىىارس وي كدرحٍ عنّ امخٌِع 

 امىعلدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

حلصه ظرائق 

حشِ األكٌٔث 

امشذرٓث إمّ 

ظرٓلخٔي 

 رئٔصٔخٔي:

 :Section methodظرٓلث امحشِ امشزئْ -1

وحعٌْ حشِ امرند امذروي وي املٌاة  

 ..(.)معىل كنب و وحد ورال أو وحد فآتر أو 

 Completeظرٓلث امحشِ امكاول منلٌاة  -2

obturation : 

 وحعٌْ امصد امكاول منلٌاة ةامىادة امحاشٔث.

 حصٌٔف حصب امىِاد امخْ ٓىكي اشخخداوُا مكال امعرٓلخٔي إمّ:

امىعاسٔي امصادة -1

 :Sealerةىفردَا 

حشِ امشزء أو ورل األوسٌٔات 

 امذروي فلط ةاألونغه.

أكىاع امفضث وع امىِاد  -2

 امىامئث.

 

امصد امكاول  -3

 ةامكِحاةركا.

 ٓىكي دوز ظرٓلخٔي أو اشخخدام ظرٓلث واحدة فْ حشِ األكٌٔث.

َِ كاةل منحل فال ٓؤوي خخىا كاواًل، مذا ٓشب أال ًعخىد عنٍٔ   Sealerإن أي 

 فلط فْ حشِ املٌاة.

األخرى )كِحاةٔركا أو  وع امىِاد Sealerفْ كل ظرق امحشِ ًصخخه امـ 

 أكىاع فضث أو..(.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 Sectional methodامحشِ امشزئْ 

 :Silver pointsأكىاع امفضث 

حخٍ٘ز ْذق األكٍاع ةلصاكحٓا كذتاحٓا كظالى٘خٓا غيٕ األطػث ككاةي٘خٓا 

ىيرِٖ، ٌٍا ٗصاغدُا فٖ إدخاىٓا ؽٍَ األكِ٘ث اىؾّ٘لث كاىٍِطِ٘ث ضخٕ حػو 

 ث.ِٗٓاٗث اىذركاىإىٕ 

 فِائدَا:

  اىػالةث كاىلصاكة )اىخٖ حٍهِِا ٌَ دنٓا ؽٍَ األكِ٘ث

 اىؾ٘لث(.

 .شٓٔىث اىخفت٘ق 

 .اىظالى٘ث اىظػاغ٘ث 

 .شٓٔىث اىِزع ٌَ اىلِاة 

  ٌَ إٌهاُ٘ث ذِ٘ٓا )كذىم ةصتب ىُ٘ٔخٓا اىخٖ حٍهِِا

 إدخاىٓا فٖ األكِ٘ث اىٍِطِ٘ث(.

 وصاوئُا:

 ىذركة )ذركة دىخا(، في٘صج غدـ حٔافق رأس اىلٍع ٌع ا

سٍ٘ع األكِ٘ث ذات ُٓاٗث دائرٗث )نلٍع اىفؾث( ىذىم 

 فٖٓ ال حؤٌَ اىخخً ةظهو سّ٘د.

  اىصٍ٘ث غِد اىخشاكز )ةصتب حأنصدْا غِد حشاكز اىذركة

 ةفػو اىصٔائو(.

 .غِد حػرؽّ ىيصٔائو فإُّ ٗخأنصد كٗخآنو 

 .إٌهاُ٘ث ُزع اىلٍع غِد ُزع ضظٔة اىصَ األٌيغٍ٘ث 

  إٌهاُ٘ث إزاىث سزء ٌَ ْذق اىطظٔة غِدٌا ُطخاج إلسراء كيب ككحد سذرم غيٕ غدـ

 اىصَ، كذىم ألف اىطظٔة شخزاؿ ةظهو ناٌو.

 .ال ٍٗهَ إزاىخٓا ةظهو ناٌو دكف أف حخرؾ ةلاٗا فٖ ضاالت إغادة اىٍػاىشث 

 ضٔؿ ِصز اى)ٌػدف غً ٗدؽ ة اىخخرٗض اىٍ٘هاُ٘هٖ اىطادث غِد حشاكز اىلٍع

 (.ذركٗثاى
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 خعتاةاحُا:اش

حصخفب ةظهو رئ٘صٖ فٖ األكِ٘ث طدٗدة اىخؾ٘ق كطدٗدة االُطِاء، كال حصخفب 

ٗٔسد أكٍاع فؾث حخخً اىذركة  ال )ألُّ فٖ األكِ٘ث اىٔاشػث كاىذرل اىٍفخٔضث

 ةظهو س٘د(، كحصخفب فٖ:

 .اىرِاٗا كاىرةاغ٘ات اىصفي٘ث 

 .األكِ٘ث اىدْي٘زٗث كاألُص٘ث كاىٔضظ٘ث ىألرضاء اىػئٗث 

 فٖ ضاؿ كسٔد كِاحَ٘ كضظ٘خَ٘كِ٘ث األُص٘ث كاىٔضظ٘ث ىألرضاء اىصفي٘ث األ. 

  35األكِ٘ث اىؾ٘لث اىخٖ ال ٍٗهَ حٔش٘ػٓا أنرر ٌَ اىٍلاس. 

 ٌرو األشِاف اىٍخٔؽػث فٖ  ،رنا ف٘ٓاشِاف اىخٖ ال ٍٗهَ حهر٘ف اىهٔحاةاأل

 اىشزء اىخيفٖ ٌَ اىفً.

 هر٘ف اىهٔحاةرنا.األشِاف ذات اىشذكر اىفٔٗيث كاىخٖ ٗػػب ةٓا ح 

 وضادات اشخعتاةاحُا:

 .اىؾٔاضم ذات اىلِاة اىٔاضدة اىظرٗف٘ث أك اىت٘ؾٔٗث 

 .األكِ٘ث اىطِه٘ث ىألرضاء اىػئٗث 

 .اىلِاة اىٔضظ٘ث اىٍفردة ىألرضاء اىصفي٘ث 

 .أشِاف اىٍرؽٕ اى٘فع 

 .األشِاف ذات اىذرل اىٔاشػث 

 ضٖ غي٘ٓا.األشِاف اىخٖ ش٘خً إسراء حداخو سرا 

 امعىل: ظرٓلث

 .ُلٔـ ةخطدٗد اىفٔؿ اىػاٌو ىيلِاة .1

ُخخار كٍع اىفؾث ذك اىل٘اس اىٍِاشب كاىذم ش٘ؤٌَ  .2

 ىِا اىخخً فٖ اىٍِفلث اىذركٗث ةظهو حاـ.

 .ٌرال ٌيً 3ُطدد ـٔؿ اىريد اىذركم كى٘هَ  .3

ُطدد ْذا اىفٔؿ غيٕ كٍع اىفؾث ةٔاشفث شِتيث غَ ـرٗق إسراء ذيً غِد اىفٔؿ  .4

 اىٍفئب.

)ةػد ـيٖ اىشدراف اىداخي٘ث ىيلِاة ةاىػ إىٕ ناٌو اىفٔؿ اىػاٌو ُدخو اىلٍع  .5

Sealer ،) فِ٘فػو )ٍَٗ٘ كٗصار( غهس غلارب اىصاغث ٌع كذً ُلٔـ ةطرنث فخو
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ٔـ ةصطب اىشزء اىػغ٘ر اىذم أسرِٗا غِدق اىريً اىصاةق غَ اىشزء اىفٔٗو فِل

 ٌّ  ا اىخخً اىذركم ىيلِاة.ِاألخ٘ر كْهذا ُهٔف كد أ

 :Gutta – perchaشكا الكىحاب

 ركا:مدٌٓا ًِعٔي وي امكِحاة 

اىذي ٗهٔن ٌطِٔع ٌَ اىٍادة األشاش٘ث، كاةو  امفا: .1

 ىخطٍو درسات غاى٘ث ٌَ اىطرارة.

 اىذي ُصخخدٌّ ضاىً٘ا فٖ اىطاالت اىػادٗث. ةٔخا: .2

 

 ادة شتٍ وطاطٔث ًتاحٔث ُصٌّفج فْ شكنٔي:َْ و  

 (.45-80( وغيتث ىيل٘اشات األنتر )15-40ك٘اشٖ )غيتث ىٓا ك٘اشات اىٍتارد ٌَ ) .1

-fine-mediumغ٘ر ك٘اشٖ )حصخخدم ٌع األسٓزة اىطرارٗث أو اىخيَ٘ اىطراري ك٘اشاحٓا  .2

large). 

 

 

 % نٔحاة٘رنا ؼت٘ػ٘ث. 30-20 (1

 % أنص٘د اىزُم. 80-65 (2

 )ٌٔاد ظي٘يث غيٕ األشػث(.ترٗخات اىتارٗٔم ن 5-1% (3

 % أضتغث.3-1 (4

 ٌٔاد أخرى ٌرو ٌئُات، شٍع، راحِشات. (5

 

 

كاةي٘خٓا ىالُغغاط )أي ٍٗهَ وعع كٍػَ٘ ةشاُب  .1

ةػغًٓ اىتػظ وعغؽٍٓا وْذا ٗف٘د فٖ حلِ٘ث 

 اىخهر٘ف اىشاُتٖ(.

 حخركب امكِحاةركا وي:

 ؤزات امكِحاةركا:

http://www.facebook.com
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 ٍٗهَ أن حخيَ٘ وحطتص ٌرُث )حف٘د فٖ اىخهر٘ف اىػٍٔدي(. .2

ائً٘ا )حخزِٗٓا س٘د(، نٍا ٍٗهَ وعع ْذه األكٍاع عٍَ اىلِاة ٌع ٌٔاد أخرى ذاةخث نٍ٘٘ .3

 دون أن حِطو أو حخفاغو وْذه اىخاض٘ث ٌٍٓث سدًا ىتلاء اىطشٔة أؼٔل فخرة ٌٍهِث.

ذتات األةػاد )ْذه اىخاض٘ث ٌٔسٔدة فلػ غِد اشخخدام  .4

فٖ اىخهر٘ف اىطراري فإن  حلِ٘ث اىخهر٘ف اىشاُتٖ، أٌا

 حخلّيص وحِفطو غَ سدران اىلِاة(.رنا اىهٔحاة

 ٌخلتيث ضً٘ٔٗا. .5

 ال حئن اىِصز اىصِ٘ث. .6

 ظي٘يث غيٕ األشػث ةصتب اضخٔائٓا غيٕ نترٗخات اىتارٗٔم. .7

شٓيث اىِزع ٌَ اىلِاة غِد اىغرورة )نٍا غِد إسراء كيب ووحد ىيصَ أو غِد إغادة  .8

 اىٍػاىشث(.

 

 تخػد غَ سدران اىلِاة.ىذىم فٖٓ ح ةػد حػرعٓا ىيطرارةحخليص  .1

غ٘ر كادرة غيٕ االىخطاق ةاىشدران اىػاس٘ث )ٌَ اىٍٍهَ أن ٗؤدي ذىم إىٕ اىخصرب  .2

 اىطفافٖ ضخٕ ٌع اشخخدام أنص٘د اىزُم واألوسِ٘ٔل اىذي شِ٘طو ٌع ٌرور اىٔكج(.

 

 ُلٔم ةخطدٗد اىؽٔل اىػاٌو ىيلِاة وُِظف اىلِاة ةشهو س٘د. .1

 .ٌرال ٌيً 2ُطدد ؼٔل اىريد اىذروي وى٘هَ  .2

رنا ةٔاشؽث شِتيث غَ ؼرٗق إسراء ذيً غِد اىؽٔل ُطدد ْذا اىؽٔل غيٕ كٍع اىهٔحاة .3

 اىٍؽئب.

ٍّ  3ُلص سزء ٌَ اىلٍع  .4 ّ٘ ةاىطراراة وُطٍو ْذا اىشزء غيٕ رأس ٌدك ال ٌيً وُط

Plugger  ف٘يخطق غيّ٘ وُدخيّ ىٍهاُّ فٖ ٌِؽلث اىريد اىذروي وُصطب الPlugger. 

وْٖ رٗلث ىطشٔ اىريد اىذروي، فٖ ضال إسراء كيب ٌػدُٖ، ُصخخدم ْذه اىؽ

 ؼرٗلث كي٘يث االشخػٍال.

 

 

 

 

 شٔئات امكِحاةركا:

 طرٓلث امدشِ:
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 :Resilon ال مادة نستخدم ركاالكوتاب سيئات لتجاوز

ظٓرت ْذق اىفرٗلث ضدٗران، كحػخٍد غيٕ ُفس 

  ٌتدأ اىخػاؽ ضظٔات اىهٌٔتٔزٗج ٌع اىػاج.

ْٖ غتارة غَ ٌادة راحِش٘ث  Resilonٌادة اؿ 

ٌػِٔغث غيٕ طهو أكٍاع ٌصخدكث ٌرو أكٍاع 

 رنا.اىهٔحاة

ٗأحٖ ٌع ْذق اىٍادة ٌخّرش كةُٔد ٗفتق ؽٍَ 

 Resilonاىلِاة ذً حفتق اىطظٔة ٌع أكٍاع اؿ 

خاص ةٓا  ٗصٍص ةارحاةؿ   Sealer كىٓذق األكٍاع 

 ْذق اىٍادة ٌع سدراف اىلِاة.

ْذق اىٍادة حلدـ ىِا ارحتاـا س٘دا ٌع ُكِسد أف 

سدراف اىػاج أم ضللِا خخٍا ساُت٘ا ٌع سدراف 

 اىصَ.

 طشيمت حشى الجزء الزسوي باألهلغن:
  حصخخدم عٌد وجِد وٌطلث ذروٓث كتٔرة ووجِد خاجث

 إمّ امخخه امذروي )شدادة ذروٓث(.

  خامٔا أصتدٌا ًصخخدم واءات امكامصِٔم أو الMTA. 

  مكي عٌد اشخخدام األونغه فٌدي ةداجث إمّ ودكات

خاصث، كىا اشخعىنج إةرة امصٔرًغ فْ ةعض األخٔان مُذا 

 امغرض.

  ونه.1خٔد ًظع األونغه طىي املٌاة وًدفعٍ ةِاشطث امىدك إمّ امىٌطلث كتل امذروٓث ب 

 ذروة.ؤزة األونغه أًٍ ٌٓطتق ةشكل جٔد عنّ جدران املٌاة ومكي ٓجب عدم حجاوز ام 

  

 ركا ... َل َذا ٓكفْ:رَا ةامىادة امداشٔث ورل امكِحاةإذا خشٌٔا املٌاة ةعد حدظٔ -

 

 

 أًِاع امصٔنرات:

ال، ال ٗهفٖ ألن اىهٔحاةرنا ٌادة ٌرُث وال حيخطق ٌع اىشدران اىػاس٘ث أو ٌع ةػغٓا وال 

راغات وحؤٌَ إغالق س٘د وخخً أفغو ُططو غيٕ خخً س٘د، ىذىم ُطخاج ىٍادة حٍأل اىف

 .Sealerوْٖ اىـ 

http://www.facebook.com


 
 

 

 

 أ. د. كٌٔدة مِٔس|  1حشو األقنية الجذرية 

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

أش٘ػّ اشخخداًٌا األوسِ٘ات )أونص٘د اىزُم  :Sealer ـِٓجد عدة أًِاع وي ام -

 (.GICأشاشّ ) وامٌِع امراًْ واألوسِ٘ٔل( وأشاشّ ٌَ األوسِ٘ات

اىٍصخخدم ىدى  AH ـِث( أش٘ػٓا اىأشاشّ ٌَ ٌادة راحِش٘ث )رٗزٗ امٌِع امرامد: -

اشخػٍاىّ إال أن ش٘ئخّ أُّ ٗخطيب ةشهو نت٘ر ةػد  ةاىػي٘ا وذتج سٔد اىدراشات

 حؽت٘لّ ٌٍا ٗطػب إزاىخّ غِد غٍي٘ث إغادة اىٍػاىشث.

ٗهٔن أشاشّ ٌاءات اىهاىص٘ٔم، أي ٗطٔي ٌاءات اىهاىص٘ٔم اىخٖ  امٌِع امراةع: -

وىهَ أذتخج اىدراشات  ،حشهو اىشصر اىػاسٖ شخرافق اىصَ ؼ٘يث ض٘احّ ةٓدف حطف٘ز

أُّ ىً ٗػػ ُخائز ٌئٍشث فٖ حشه٘و اىشصر اىػاسٖ ةو اىذي ٗؤٌَ ذىم ْٔ 

 عٍادات ٌاءات اىهاىص٘ٔم وى٘س اىص٘ير اىذي ُغػّ ٌع اىطشٔة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :obturation Complete root canalامحشِ امكاول 

 :Obturation with silver pointsالحشى باسخخذام ألواع الفضت 

  نٍا ذنرُا شاةلان أُٓا حصخفب فٖ األكِ٘ث اىٍِطِ٘ث كاىؾ٘لث، ض٘د أف كصاكة

ْذق األكٍاع كشٓٔىث إدخاىٓا إىٕ األكِ٘ث اىٍِطِ٘ث ناُج اىطافز الشخخدآٌا غيٕ 

سذكر األشِاف اىخيف٘ث، ٌع اىخِتّ٘ إىٕ غدـ حفت٘لٓا ىٔضدْا دكف اىٍادة اىطاط٘ث 

  فاطيث ال ٌطاىث. كإال فإف اىطاىث
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  ِْاؾ أطهاؿ كأضشاـ ٌخخيفث ألكٍاع اىفؾث، كٍٗهِِا حغ٘٘ر طهو اىلٍع ةطصب

اىلِاة اىٍٔسٔدة ىدِٗا؛ كإف ناف ٌَ اىٍصخط٘و كسٔد كٍع فؾث ٗفاةق ةظهيّ 

 طهو اىلِاة فٖ سٍ٘ع أسزائٓا ةظهو ناٌو.

 ىطظٔ اىشزئٖ ُلٔـ ِْا ةِفس اإلسراءات اىٍختػث فٖ اخخ٘ار اىلٍع اىٍصخخدـ فٖ ا

ٌيً فٖ أرض اىطشرة اىيت٘ث ةاالحشاق اىخاسٖ ىإلةلاء غيٕ سزء   3-4ٌع إسراء ٌ٘زاب

 ظاْر ٌَ اىلٍع ىِزغّ الضلان غِد اىطاسث.

  ال ةد ِْا ٌَ إنٍاؿ غٍي٘ث اىطظٔ ةٔؽع أكٍاع

نٔحاة٘رنا إؽاف٘ث ةَ٘ اىلٍع كاىشدراف اىشذرٗث ةٔاشفث 

  .امخكرٔف امشاًتْ

 طاط٘ث، ض اىطشرة اىيت٘ث ةاىٍادة اىُلٔـ ةػدْا ةفرش أر

رنا ؽٍَ أرض اىطشرة اىيت٘ث كُرِٖ رؤكس أكٍاع اىهٔحاة

 كحهّرف ةظدة فٔؽ أرض اىطشرة اىيت٘ث.

  حهٔف اىٍرضيث اىخاى٘ث كع أكٍاع اىفؾث فٖ األٌانَ اىٍػّيٍث

كحرِٕ اىلفػث اىتاك٘ث ٌَ كٍع اىفؾث )كاىخٖ شخصاغدُا  ،شاةلان 

 ث ىذىم( فٔؽ اىهٔحاة٘رنا اىٍهرفث.ةاشخخراج اىلٍع غِد اىطاس

 .كحهرف فٔكٓا ةػد ذىم ـتلث ٌَ اىهٔحاة٘رنا أٗؾان 

 الحشى الكاهل للمٌاة باسخخذام الكىحابريكا:

 ركا امىفرد.حلٌٔث كىع امكِحاة .1

 حلٌٔث امىاكس ةادن. .2

 ركا امىذاةث فْ امىحامٔل.حلٌٔث امكِحاة .3

 حلٌٔث حكرٔف امكِحاةٔركا ساًتٔا. .4

 ِحاةٔركا عىِدٓا.حلٌٔث حكرٔف امك .5

 حلٌٔث امحلي امحراري. .6

 .Termafillحلٌٔث  .7

 .System Bحلٌٔث  .8
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 أ. د. كٌٔدة مِٔس|  1حشو األقنية الجذرية 

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

1 
 حلٌٔث كىع امكِحاةٔركا امىفرد

Single Gutta – percha point technique 

 

 

 

 

 

 

  

 وصاوئ َذه امعرٓلث:

 

3-2

 

 

 

 

 

 3-2

Sealer
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2 

 

ر ناُج حلِ٘ث اىلٍع اىٍفرد ٌرفٔؽث، ض٘د ناُج حصخخدـ ٌع أدكات اىخطؾ٘  كدٍٗان: 

كةاىخاىٖ ىً حهَ أدكات اىخطؾ٘ر اى٘دكٗث حخِاشب ٌع  ،اىراةج Taperاى٘دكٗث ذات اؿ 

  أكٍاع اىهٔحاة٘رنا اىل٘اش٘ث اىٍػِػث فٖ األشٔاؽ.

ال ٌاُع ٌَ اشخخداـ ْذق اىخلِ٘ث ىهَ    ضدٗران: 

ةظرط اشخخداـ أدكات اىخطؾ٘ر اٙىٖ ذات اؿ 

Taper  اىٍخغ٘ر كاىخٖ حػفٖ طهو ىيلِاة ٗصٍص

كٍاع اىهٔحاة٘رنا اىخٖ ُغِّػج ضدٗران أف حلٔـ أل

 ةخخٍٓا كةاىخاىٖ ُشاح اىٍػاىشث. 

 

 

ظرٓلث حكرٔف امكِحاةٔركا امىٔكأًكْ امحراري )واكس ةادن 

MC.Spadden):) 

Thermo-mechanical Gutta-percha condensation technique 

 1979 

 ؤكأًكٔث حرارٓث 

 

MC.Spadden Compactors ودوشث واكس ةادن 

H-fileوعكِس

8000

  

 

 هالحظت:

http://www.facebook.com
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 ضرارة ىخيَ٘٘ اىهٔحاة٘رنا..1 

 اىفػو اىخهر٘فٖ ىيدوران ىخهر٘فّ..2 

 

 

 PluggersSpreaders

 

 Condenser (Maillefer). 

 Engine Plugger (Zipperer). 

 زات َذه امعرٓلث:ؤ

  

 

 

 

 

 وصاوئ َذه امعرٓلث:
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أخعائُا، كام امعنىاء ةخلدٓه  ضوي حلٌٔث واكس ةادن وحشاوزا متع اًعالكا

حىج ةُذه امعرٓلث وحاومث  ، حٔدMicroSeal systemsُاز سدٓد ٓدعّ س

ركا و كِحا اةإكىال امشزء امخاسْ ةكِحا شائنث، فُِ ٓحخِي عنّ أكىاع كِح

 .)سُاز حشِ( شتٍٔ ةىدوشث واكس ةادن obturaterو نث ووحهئشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chemical softened Guttaامكِحاةٔركا امىذاةث فْ امىحامٔل 

percha 

 

 

  

  :يثال    
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شِٔات وحػّرض ىطدٌث غيٕ اىرِ٘ث اىػئٗث  8أو  7إذا ساء طفو غٍره 

خهٔن اىذروة غ٘ر ٌهخٍيث فٖ شِٔات، وةاىخاىٖ ش 6-7واىخٖ حتزغ ةػٍر 

ْذه اىطاىث، فِلٔم ةخطغ٘ر اىلِاة وغصيٓا وحشف٘فٓا، ىهَ اىٍشهيث ِْا 

 فٖ حأٌَ٘ كٍع ٌِاشب ىٓذه اىلِاة اىٔاشػث ذات اىذروة اىٍفخٔضث.

ٗدوًٗا، لٍع ُطو ْذه اىٍشهيث غَ طرٗق حطِ٘ع اى

 وذىم ةاحتاع اىخطٔات اىخاى٘ث:

ٍُطو ا رنحاةٌَ اىهٔ أو ذالث ُغع كٍػَ٘.1  وى٘هَ اىهئروفٔرم )اىٍذٗب( ةٍادة اى

 ضخٕ حخيَ٘.

ةَ٘ ىٔضَ٘ زساسَ٘٘ ُغع اىٍزٗز ُخرسًٓ ٌَ اىصائو اىٍطو وُشففًٓ كي٘ال، ذً ذً .2 

 .ضخٕ ٗطتص شهيًٓ ٌشاةّ ىشهو اىلٍع اىٔاضد ٌػاً  وُلٔم ةدٌشٍٓا 

ذ اىٍزٗز ف٘أخ (ُدخو اىٍزٗز إىٕ داخو اىلِاة ؤْ ٌخيَّ٘ )ونأُِا ُأخذ ؼتػث ىيلِاة.3 

 شهو اىلِاة.

 

ُخرسّ وُخرنّ شاغث إىٕ  شاغث وُطف ضخٕ .4 

، ٌع ٌا ِٗخز غِّ ٌَ أةخرة ٗختخر اىهئروفٔرم

 .وٌؤذٗث ىيِصز ضٔل اىذروٗث ألُّ ٌادة شاٌث

ِؽيٖ اىٍزٗز اىٍشهو غِدٌا ٗشف اىٍزٗز ٍٗهَ اغختاره كٍع ٌالئً ىٓذه اىلِاة، ف.5 

 ىخخً ةشهو ناٌو.ذً ُدخيّ إىٕ اىلِاة ف٘خطلق ا Sealer ـةاى

 

 :اشخعتاةاحُا

 1. 

 2.

 

 شٔئاحُا:

  

  

 ٌرال
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 هالحظت:

ةصتب  Sealer ػحّٔسّ ةػؼ اىتاضرٔف ةػدـ اشخخداـ انص٘د اىزُم كاألكسِ٘ٔؿ ن-

كضخٕ  اُطالىّ، ككدٌٔا ةدالن غِّ اكخراضا الشخخداـ اىهٔحاة٘رنا ةػد ضّيٓا ةاىهئركفٔرـ

ٌَ اؿ  )نئركة٘رنا( كاشخخدآٌا نٍػشٔف داخو اىلِاة ةدالن  حػتص ةظهو غشِٖ٘

Sealer ًإؽافث النخظاؼ ٌا ٗصٍٕ ةٍػشٔف اىهٔركة٘رنا اىخٖ كدٌٓا اىػاى ، Neragd-

Ostby  اىٍخهُٔث ٌَ ٌزج ةٔدرة اىهٔحاة٘رنا ٌع ةيصً نِدا ةاإلؽافث  1971غاـ

 ىيهئفُٔ٘ٔـ أنص٘د اىزُم ٌع اىهئركفٔرـ.

ليع ىيٍاد ىهَ ناف ٌَ ش٘ئات ْذق اىخلِ٘ث حّتخر ْذق اىٍٔاد كةاىخاىٖ ٗطدث ح-

اىطاط٘ث إؽافث ىخفر دخٔؿ اىهئركفٔرـ إىٕ اىِصز ضٔؿ اىذركٗث غِد حشاكز اىطظٔة 

 كاىذم ٗػرؼ غِّ أُّ ٌخرش كٔم ىيِصز اىذركٗث.

ف٘شب اىطظٔ  step-backاىتػؼ ٗػخلد أُّ إذا كاـ ةخطؾ٘ر األكِ٘ث ةفرٗلث اىػ -

ف٘شب ضظٔ األكِ٘ث  crown-downةاىخهر٘ف اىشاُتٖ، كإذا حً حطؾ٘رْا ةفرٗلث اىػ 

 ةاىخهر٘ف اىطرارم 

 الحخػيق ـرٗلث اىخطؾ٘ر ةفرٗلث اىطظٔ. وىهَ ضل٘لث:
 

 

 
 

#Viva_RBCs 
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     lateral condensationحلٌٔث امخكرٔف امشاًتْ )امخكٔرف امتارد( 

 

 

 cold condensation. اىتارد بانتكثَف   >>>اىشاُتٖ  تكثَفان

 .warm condensation اىطراري بانتكثَف      >>>ياىػٍٔد انتكثَف

-

Standard

 

 

 

 

 األدوات امىصخخدوث:

ص أٌيس كُٓاٗث ُلف٘ث، ىٓا أطهاؿ ْٖ أداة ٌخركـ٘ث ذات شف  Spreader:وكرفات 

ك٘اشات حخِاشب ٌع  6، ىٓا Fingerكٌِٓا   Handضصب ـرٗلث االشخخداـ: ٌِٓا كذىم 

كحػفٖ إضصاس ةاىيٍس أنتر كةاىخاىٖ فػاى٘ث فٖ اىػٍو أنتر، أٌا  ك٘اشات اىٍتارد،

  .Pluggersفٖ اىخهر٘ف اىػٍٔدم ُصخخدـ 

 

 

 اىشاُتٖ )اىتارد( : اىخطٔات اىرئ٘ص٘ث ىيػٍو ةخلِ٘ث اىخهر٘ف

 ةػد اىخأند ٌَ ساْزٗث اىلِاة ىيطشٔ:

ُخأند ٌَ أف اىٍرٗؼ خاىٖ ٌَ أم أغراض، ُشفف اىلِاة ةٔاشفث األكٍاع  -1

  اىٔرك٘ث.
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آخر  ُفس ك٘اس: ةط٘د ٗهٔف ىّ Master coneُخخار اىلٍع اىرئ٘صٖ اىٍِاشب -2

ًّ ف٘ٓا حطؾ٘ر اىٍِفلث اىذركٗث ةٓا كْٔ األًْ ألُ  ّ ش٘خخً اىٍِفلث اىذركٗث.أداة ح

: ةط٘د ٗهٔن ىّ ُفس  Master coneذنرُا أُِا ُخخار اىلٍع اىرئ٘صٖ اىٍِاشب 

ًّ حطغ٘ر اىٍِطلث اىذروٗث ةٓا، ض٘د ٗٔسد  اخختارات ٌٔسٔدة  3ك٘اس آخر أداة ح

 فٖ اىٍراسع ٗشب ٌػرفخٓا:

 

 

  .هٌ دخول انقًع إني كايم انطول انعايم يع إبذاء يقاويت عُذ انسحب

 

 َصور شعاعًَا نهتأكذ يٍ وصول انقًع اني كايم انطول انعايم.

 

َحذد انطول انعايم وَجزبه داخم انقُاة فَصم اني انُقطت انتٌ تى تحذٍذها عهي انقًع وانتٌ 

 توافق انطول انعايم.

قذ قاو بختى  Master coneَالحظ أٌ انقًع اإلضافٌ نٍ ٍصم إني كايم انطول انعايم ألٌ قًع 

 قت انذروة.يُط

ُلٔـ ةفيٖ اىشدراف اىداخي٘ث ىيلِاة ةاىٍادة اىطاط٘ث: شاةلان -3

ناُج حصخخدـ اىتٔرةات )ُاةؼ ٌطٍٔؿ غيٕ كتؾث 

اىٍ٘هركحٔر(، ىهَ ش٘ئخٓا أُٓا ٍٗهَ أف حصتب دفع ىيٍادة 

 اىطاط٘ث ىخارج اىذركة ىذىم ٌِػج ْذق اىفرٗلث.

ىريد ط٘ث اىٕ اضاى٘ا أم ٌترد أك ٌٔشػث حطٍو غي٘ٓا اىٍادة اىطا

 ٌيً  )ألُّ إذا كغيج اىٕ  2-3اىٍخٔشؿ كتو اىفٔؿ اىػاٌو ب

ناٌو اىفٔؿ اىػاٌو كأدخو اىلٍع ةػدْا ش٘صتب دفع ىيٍادة 

اىطاط٘ث ىخارج اىلِاة( كةطرنث غهس غلارب اىصاغث حيخػق 

 اىٍٔاد ةاىشدراف كال حخرج ٌَ اىفْٔث ذً حصطب األداة.

 

 : Tactile test Tug backاخختار ىٍصٖ :

 :Radio testاخختار شػاغٖ 

 :Visual testاخختار ةاىِظر 
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اىص٘ير أةدا، إذا ناف اىص٘ير اىٍصخخدـ أكنص٘د  الُصخخدـ أكٍاع اىهٔحا ةِلو-

اىزُم كاألكسِ٘ٔؿ فإف األكسِ٘ٔؿ ش٘خصتب ةخيَ٘٘ اىهٔحا كٗػتص كاةو 

 ىالُطِاء كغٍي٘ث اىخهر٘ف حطخاج إىٕ غالةث.

حصخخدـ اىتٔرةات ىِلو اىؾٍاد نٍاءات -

اىهاىص٘ٔـ إىٕ األكِ٘ث اىػفِث أك ُلو اىرٗزَٗ 

 ة الشخلتاؿ اىفاٗتر إىٕ داخو كِاة اىصَ اىٍطؾر

 ةٔشج، إؽافث ىيػدٗد ٌَ االشخخداٌات األخرل.

 

 

ُطؾر اىلٍع اىرئ٘صٖ اىٍِاشب ض٘د ُفيّ٘ -4

ةاىٍادة اىطاط٘ث كُدخيّ اىٕ ناٌو اىفٔؿ اىػاٌو 

ةطرنث دخٔؿ كخركج ةص٘فث )نٖ الٗخً دفع اىص٘ير 

 ةاحشاق اىذركة إذا حً إدخاىّ ةصرغث( .

ك٘اشّ أغغر ٌَ ك٘اس إدخاؿ اىٍهرف )ض٘د ٗهٔف -5

ةركً كاضد( إىٕ ساُب اىلٍع ٌع حفت٘ق ؽغؿ  اىلٍع 

ذركم كساُتٖ ةط٘د ٗػو إىٕ ـٔؿ أكو ٌَ اىفٔؿ 

  ٌيً. 1-2اىػاٌو ب 

ُلٔـ ةفيٖ كٍع نٔحاةرنا إؽافٖ )ك٘اشّ -6

ةل٘اس اىٍهرف اىصاةق( ةاالشٍِج اىطاطٖ كٗػو 

ٌيً، ذً ُصطب اىٍهرف 2كتو اىفٔؿ اىػاٌو ب

خو اىلٍع اإلؽافٖ كْهذا ضخٕ حٍاـ اىصاةق كُد

 .اىخهر٘ف 

 

 

 

 

 هالحظاث:

تٖ ذً ُدخو ْٔ اىلٍع األزرق، ُدخو اىٍهّرف األضٍر وُؽتق عغػ ذروي وساُ Master coneإذا نان 

اىلٍع األضٍر اىشاْز ذً ٌهّرف أضفر وْهذا، وِْا ٗشب أن ُِختّ أُّ ال ٗشٔز إزاىث اىٍهرف ضخٕ 

ٗهٔن اىلٍع اىٔاسب وعػّ ٌهاُّ ساْز ألُّ غِد شطتّ حػٔد اىهٔحاةرنا ىخأخذ ضشٍٓا وال حخرك 

ب أن ُهرر اىطشٔ أي ٌشال ىٔعع اىلٍع ىذىم ٗشب إزاىث اىٍهرف وإىطاكّ ةلٍع اىهٔحاةرنا، وال ٗش

 ةاىل٘اشات اىهت٘رة ٌَ اىهٔحاةرنا، إٍُا ُهرر فلػ اىل٘اشَ٘ األة٘ظ واألضفر.

 ورال

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ُخاةع ْذق اىفرٗلث ضخٕ ُػو إىٕ اىٍرضيث اىخٖ الٗدخو -7

 ف٘ٓا أم كٍع حطج اىخؿ اىػِلٖ ٌَ اىلِاة.

  ُشرم غٔرة طػاغ٘ث.-8

 ُلفع األكٍاع ةأداة ٌطٍاة غِد ٌدخو اىلِاة.-9

 

 

 مجٍ هقٌل بأن عمنِة امحشٌ اهجًت ؟؟؟

فْٔث اىلِاة )كى٘س ٌَ  ٌَ spreader ػاىيً ٌَ 2ٌ-3َ صخف٘ع إدخاؿ أنرر ٌغِدٌا ال ُ

 اىخاج(.

 

 وحاشي َذه امعرٓلث:

 

  

 

 وصاوئ َذه امعرٓلث:

  

  Sealer 

Sealer
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Finger Hand 

5 
 

 Verticalحلٌٔث امخكرٔف امعىِدي )امخكٔرف امحراري( 

condensation   (warm condensation) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوات امىصخخدوث:

 :ًُآث ولطِعث()ذات شطح أونس و Pluggersوجىِعث ودكات -1

ةِفس  Fingerك Handكٗٔسد ٌِٓا  ،ٌدنات ذات ك٘اشات ٌخدرسث 9 حخأىف ٌَ 

ك٘اشات ٌٔسٔدة ةػيتث ٗدْا ٌػدف كىٓا ضيلات 4 نٍا ٗٔسد ٌِٓا ك٘اشات اىفاٗالت، 

 حصاغد فٖ األشِاف اىخيف٘ث. Pluggerٌئُث )أخؾر، أة٘ؼ، أغفر، أضٍر(، كٗٔسد 

 

 

 

 ذالث ك٘اشات:ةظهو غاـ نو كِاة حطخاج إىٕ 

 .1اىٍهرف األكؿ ٗػٍو فٖ اىريد اىخاسٖ كُػفّ٘ ركً  -

 .2كُػفّ٘ ركً  ٌع اىذركم اىريد اىٍخٔشؿ اىخلاء  اىٍهرف اىراُٖ ٗػٍو فٖ -

)كتو  3ٌيً ٌَ ذركة اىلِاة كُػفّ٘ ركً  4-5اىٍهرف اىراىد ٗهٔف أكػر ةػ  -

 .ٌيً(2-3 ػ ة اىفٔؿ اىػاٌو

 اىهطٔىٖ. كْٔ ىٓب اىٍػتاح وصدر امدرارة:-2

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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األداة اىخٖ شِِلو ةٓا اىيٓب إىٕ كٍع اىهٔحاة٘رنا، كْٔ ٗظتّ  ٔكْ :امدراريامداول -3

اىٍصتر اىيرٔم ىهَ دكف حدرٗشات، كٍٗهَ اشخخداـ اىٍصتر اىيرٔم نِاكو ضرارم غٔؽان 

 Plugger، ىهَ ال حصخخدـ اؿ كىهَ ٍٗهَ أف ُٔاسّ غػٔةث ةصتب حدرٗشاحّ غِّ

 ِٖ كىَ حػيص ىالشخخداـ ةػد ذىم.نِاكو ضرارم ألُٓا شخِط

 ٌراضو اىػٍو:

ُلٔـ ةاخخ٘ار كٍع اىهٔحا اىرئ٘صٖ كاىذم ٗهٔف أنتر ٌَ  .1

آخر ٌترد حً اىخطؾ٘ر اىٍِفلث اىذركٗث ةّ ةدرسث كاضدة، 

كةاىخاىٖ حتخػد ذركة كٍع اىهٔحاة٘رنا غَ اىٍِفلث 

نٍصافث أٌاف ٌِػان ىخركج  ٌيً 1اىذركٗث ىيصَ 

رج اىلِاة اىشذرٗث ُخ٘شث ىخيِ٘٘ٓا اىهٔحاة٘رنا إىٕ خا

ةاىطرارة كحفت٘ق اىؾغؿ اىذركم اىذم حؾٍِّ ْذق 

رنا ٌيً اىٍختلٖ فخٍيؤق اىهٔحاة 1اغ اىفر اأٌ اىفرٗلث

 اىٍخيِ٘ث ةاىطرارة.

ةهٍ٘ات كي٘يث سدان، ض٘د  Sealer ػُفيٖ سدراف اىلِاة ةاى .2

إىٕ اىٍِفلث  Sealerاىطاٌو ىيػ  K-fileُدخو اىٍترد 

اىذركة، ذً ُفخيّ  Sealerث ضخٕ ال حخشاكز اؿ اىٍخٔشف

 غهس غلارب اىصاغث.

رنا كُؾػّ داخو اىلِاة ضخٕ ٗػو إىٕ ٌا كتو فيٖ اىلصً اىذركم ٌَ كٍع اىهٔحاةُ .3

اة. 1 ػاىذركة ة ٍّ  ٌيً، كُلفع اىلصً اىخاسٖ ٌِّ ةأداة ٌط

لث ٌَ ُصخَ اىِاكو اىطرارم ةٔشاـث اىلِدٗو اىهطٔىٖ ىدرسث االضٍرار كُغفّ٘ ةفت .4

رنا ٌع اىِاكو غِد شطتّ فٖ اىٍرضيث )ضخٕ ال ٗخرج كٍع اىهٔحاة ىيػزؿةٔدرة أنص٘د اىزُم 

 اىالضلث(.

 رنا داخو اىلِاة ذً ُزٗيّ.ٌو اىطرارة إىٕ ساُب كٍع اىهٔحاةُدخو ضا .5

رنا ٌازاىج فٖ ػو إىٕ اىٍِفلث اىخاس٘ث )اىهٔحاةاىذم ٗ 1ركً  Pluggerةػد إزاىخّ ُأحٖ ب  .6

اس٘ث( ذً ُتدأ ةػٍي٘ث اىخهر٘ف، ض٘د أف ْذق اىٍِفلث ْٖ اىٍخيِ٘ث كُفتق اىٍِفلث اىخ

رنا كد اُخفؾج إىٕ ٌصخٔل كاضد كغِدْا حهٔف اىهٔحاة ؽغؿ غٍٔدم ضخٕ حػتص غيٕ

 اىشزء اىٍخٔشؿ، ىهِٓا حهٔف كد ةردت.
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 Pluggerزكا وَستخذو وَذخهه فٌ انقُاة بجاَب انكوتاب َسخٍ انُاقم انحزارً يزة أخزى ثى َعزنه .7

زكا قذ ضغط عًودً وعُذها تكوٌ انكوتاب انذً ٍصم إني انًُطقت انًتوسطت وَطبق 2رقى 

 اَخفضت إني انجزء انذروً ثى تبزد.

رنا كُدخيّ فٖ اىلِاة ةشاُب اىهٔحاة ُصخَ اىِاكو اىطرارم ٌرة أخرل ذً ُػزىّ .8

كم غِد حفت٘ق ؽغؿ ذراىذم ٗػو إىٕ اىٍِفلث اىذركٗث ك 3ركً  Pluggerكُصخخدـ 

شاُت٘ث اىخٖ ٌيً اىذم أُلػِاق ةداٗثن ٌَ ُٓاٗث اىذركة كفٖ األكِ٘ث اى 1اؿ شخهّرف فٖ 

رنا كد اُخفؾج إىٕ اىشزء اىذركم ذً كغِدْا حهٔف اىهٔحاة ،حهرر فٖ ْذق اىٍِفلث

 حترد.

 ٗخً إنٍاؿ اىطظٔ ىتاكٖ اىلِاةْذق اىٍرضيث ُهٔف كد أحٍٍِا ضظٔ اىلصً اىذركم، ك .9

رنا اىرئ٘صٖ، كُلفػّ إىٕ كفع ٘اس كٍع اىهٔحاةىّ ُفس ك رناةأخذ كٍع نٔحاة

غغ٘رة كُؾع اىلفػث داخو اىلِاة، كُلٔـ ةإضٍاء اىطاٌو اىطرارم ىدرسث االضٍرار، ذً 

ذً ُيَ٘ ْذق اىلفػث، ذً ُصخخدـ اىٍهرف اىٍِاشب ىيٍِفلث اىٍٔسٔدة ف٘ٓا   ُػزؿ،

 .كُػ٘د اىهرة ضخٕ ُػو إىٕ اىفْٔث اىلفػث،

خاضث ف٘ٓا حخخيف غَ اىلِاة  pluggers ِاة ةاىصَ ىٓا ذالث ٌدنات نو ك

 اىراُ٘ث، وىٔ نان اىصَ اىٍػاىز رضٕ ٌرال.

فٖ ضال ناُج خطث اىػالج كيب ووحد ٌػدُٖ ال ضاسث إلحٍام غٍي٘ث ضشٖ 

اىلِاة، ض٘د حطتص اىلِاة ساْزة الشخلتال اىليب واىٔحد ةػد إحٍام غٍي٘ث 

 ضشٔ اىٍِطلث اىذروٗث.

 

 ٌات َذه امعرٓلث:حص

  

  

 Sealer 
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شنتٔات امخكرٔف امعىِدي وامذي دفعج امعنىاء إلٓشاد ظرق 

 ةدٓنث:

 

 

  

 40 

 

 

بني طشيمت الحشى بالخكثيف الجاًبي والخكثيف  الفشق

 العوىدي:

 اىخهر٘ف اىػٍٔدي اىخهر٘ف اىشاُتٖ

 حهر٘ف ةاىطرارة. حهر٘ف ةارد.

ِفس ك٘اس ة Master coneك٘اس اىػ 

ًّ حطؾ٘ر اىٍِفل ث اىذركٗث آخر أداة ح

 ةٓا.

 ل٘اسة أنتر Master coneك٘اس اىػ 

ًّ حطؾ٘ر اىٍِفلث  كاضد ٌَ آخر أداة ح

 ةٓا.اىذركٗث 

 اىخهر٘ف ف٘ٓا غٍٔدم ذركم. اىخهر٘ف ف٘ٓا ساُتٖ ذركم.

األداة اىٍصخخدٌث ىيخهر٘ف ْٖ اىػ 

Spreader. 

األداة اىٍصخخدٌث ىيخهر٘ف ْٖ اىػ 

Plugger. 

ا ف٘ٓا كاىهٔحاةرن  Sealerنٍ٘ث اؿ

 نت٘رة.
 كاىهٔحاةرنا ف٘ٓا أكو.  Sealerنٍ٘ث اؿ

 ىً ٗخً خخً اىذركة ةظهو س٘د.

أٌِج خخً ىيذركة، كاُفتاؽ أفؾو 

ىيهٔحاةرنا ٌع سدراف اىلِاة كفٖ 

 اىٍِفلث اىذركٗث.
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 اًخهج املحاضشة 

 

 إى أحسٌا فوي اهلل .. وإى أخطأًا فوي أًفسٌا
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