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فٖ اىخدض٘ر  خدآٌا سٔاءخسٍٗهِِا ا اىخٖخلِ٘ات اىخػرف غيٕ اىاُخِٓ٘ا ٌَ  نةػد أ

ىِا، وال ٗٔجد شٖء أضتح اٙن ةإٌهاُِا اخخ٘ار اىطرٗلث اىٍِاستث  ،أو فٖ خشٔ األكِ٘ث

وإٍُا حشخغو ةتطأ(،  اىدشٔ )إال إذا ةخدب حشخغو ةدرنث سرٗػث أوٌٍ٘ز ىخلِ٘ات 

وأن اىدشٔ ، ٌسخطتث فٖ األكِ٘ث اىٍِدِ٘ث thermafilٔخ٘دة اىٍٍ٘زة ْٖ أن اىاىطرق 

ٔ   System Bاىدراري و ال  ة واألشهال نو اىخفاغرات واىٍِاطق اىشئز ٗسخطب ىدش

 اىشاذة ىيلِ٘ات.

إُّ ف وخترة، ٌٓارة ذوٌٍٓا نان اىشخص وىهَ.. 

كد ٗٔاجّ ةػض األخطاء أثِاء اىٍػاىجث اىيت٘ث ىذىم 

سِرد ىهً فٖ ْذه اىٍداضرة اىٍشانو اىخٖ كد 

غِد خدوث حيم اىٔاجب إجراؤْا حٔاجِٓا واىخداة٘ر 

 .. اىٍشانو

  يحاضشج يًرؼح 

  

 

 

 

 

صةء ؼفن إهٓ اهكٖةدة هدُٕ لصر فٔ اهسَٖح اهكوْٕح فقًخ ثإصراء دغؽٖح يجةشرة ثدكف 

فعص اهعةهح ثشمن صٖد يذضةِالن اشذؽجةثةت اهذغؽٖح اهًجةشرة فٔ ظٌٖ لةف ٕضت قوٖك 

 ء يكةهضح هجٖح هّذق اهسَٖح.إصرا
1

http://www.facebook.com
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=l624XPPZDL231fAPro2ciAU&q=thermafil+endodontics&oq=thermafil+endodontics&gs_l=img.3..0i24.41455755.41455755..41456027...0.0..0.156.156.0j1......1....1..gws-wiz-img.U9WKk3LsBd0#imgdii=EFb06q8qIJRqAM:&imgrc=uEKIbJlAQg7qYM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=_lG5XLvyJM-ukwXB0paADw&q=System+B+endodontics&oq=System+B+endodontics&gs_l=img.3...588.588..1584...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz-img.M8n1UlDLkKo#imgdii=4FkShT9GI27v9M:&imgrc=SIT7EQgHGhygjM:
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 .اهًعةفـح قوٓ شمن اهقَةة لًة لةٍخ ثةٙشةس .1

ح ٕػاهذرك قَػد اهسقجػح أعػٖ  يَؽقػحكأكشف يَؽقح ِٔ اهفِْح، ك .2

 اهػػذركة ، أم دشػػمٖن  َػػةة ي ركؼٖػػح )اهقَػػةة يذغػػٖقح ثةدضػػةق

 يصذد ح كيذًةدٕح فٔ اهذعطٖر اهقَْٖم.

 ضؤ هوقَةة.هوعفةظ قوٓ اهشمن اٙيذكددة  يصذْٕةتاهذعغٖر قوٓ  .3

 .)اهعفةظ قوٓ يمةٍّة  قدـ ٍقن اهسقجح اهذركٕح .4

 اهعفةظ قوٓ ظضى اهذركة أضغر ية ًٕمٌ.  .5

 

  كلةٍخ Reversible Pulpitisصةءٍة يرٕظ ٕشمْ يٌ آالـ قوٓ اهجةرد كاهصةخٌ  )

يكوْيةدَة قٌ اهذش ٖص  وٖوح، فقًَة ثةشبطةؿ اهوت فْران )يكةيوذُ قوٓ أٍُ 

Irreversible Pulpitis يذضةِوٌٖ اشذؽجةثةت اهًكةهضح اهوجٖح كاهًعةفـح، كثذهك  د  ًَة  

ثًكةهضح فةشوح ٍَٙة  د خّصرٍة اهًرٕظ ظْٖٕح اهصٌ فٔ ظٌٖ لَة ٍصذؽٖف أف ٍمذفٔ 

 كذهك ثذضرٕف اهَ ر كيٌ زى اهذريٖى. ثإصراء يكةهضح يعةفـح
2

http://www.facebook.com
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 أشتاب فشل امىعامجث امنتٌث:

 

 .كِٔ اٙشجةب اهذٔ دذكو  ثةهذش ٖص ك اخذٖةر اهعةهح 

  فًسالن: إذا أدٓ اهًرٕظ ك هدُٕ اهذّةب هت ردكد ك  ًَة

 د أخؽأٍة ثذقدٕى ثإصراء اشذبطةؿ هت هُ ثذهك ٍمْف 

ك ٕصًٓ ِذا خؽأ فٔ اخذٖةر  ؛اهًكةهضح اهطعٖعح هُ

 اهعةهح.

  

   كِٔ اٙشجةب اهذػٔ دذكوػ  ثةهفشػن فػٔ دػأيٌٖ اهكْايػن

اهًٖمةٍٖمٖح أك اهفشن فٔ دأيٌٖ اهكْايػن اهعْٖٕػح كقػدـ 

 .كاهَـةفح االِذًةـ ثةهكقةيح كاهكزؿ

 

http://www.facebook.com
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  ٔكقدـ إزاهػح لػن لًة أف اهكًن دكف دؽجٖ  ظةصز يؽةؼ

 إهػػٓ اهفػػراغ اهقَػػْم ٕػػؤدم هػػدخْؿ اهضػػرازٖىاهكػػةج اهَ ػػر 

كثذهك ٍمْف  د فشوَة فٔ دأيٌٖ اهكْاين  ،كدفة ى اهعةهح

  .اهعْٖٕح

 

  ٌٖإف اه ؽأ ثةخذٖةر اٙدكات اهًَةشجح ٕؤدم هفشن فٔ دأي

 اهكْاين اهًٖمةٍٖمٖح. 

 

 

  اهذٔ دذكو  ثإٍذار اهصٌ ٍفصُ.كِٔ اٙشجةب 

  ٔيسةؿ: ٍقْـ ثإصراء دريٖى ٍّةأ شٔء ك قةه

ك  )اهذّةب رثةط رعٔ  ٕؤدم إهٓ إؼجةؽ رعٔ

 ثةهذةهٔ فشن اهًكةهضح. 

 

 المعيار الوسيجي: 

ٍأخذ صزء يٌ اٍٙصضح ظْؿ اهذركٕح ال ٍصذكًوُ لسٖران، 

إف غٖةب االهذّةب ك اه الٕة ، كٍدرشّة ٍصٖضٖةن )خزقح  ك 

االهذّةثٖح ك اهذريٖى اهمةين هوجَٓ ية ظْؿ اهصَٖح )ًٍْ 

 .اهكـى ك دضدد اهرثةط  يؤشر قوٓ ٍضةح اهًكةهضح

 المعيار السريري: 

  ٕضرل ثكد شّر يٌ دقدٕى اهًكةهضح. ،ؤْ اىٍػ٘ار األنثر اسخػٍاالا 

  ك هقد ظدد اهًكٖةر اهصرٕرم ثد ح ألجر يٌ  جنBender  :ًٌاهذم ٕذغ 

http://www.facebook.com
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 غ٘اب األىً و االُختاج. .1

 اىِاشٔر. (حراسف)أو قدم ؿٓٔر  .2

 قدم خصارة اىٔؿ٘فث: أي ان اىصَ ٗشب أن ٗلٔم ةٔؿ٘فخّ ةشهو س٘د. .3

  قدم حخرب األُصشث اىرخٔة اىٍط٘ؽث وشفاؤْا ٌَ اىخخرب. .4

 

 

 

 

 المعيار الشعاعي:

  يٌ قػْدة اهطػفٖعح اهقةشػٖح لًػة لةٍػخ قوٖػُ ك  اهذألدٕضت

 غٖةب اهشفْفٖح اهشكةقٖح ك قْدة اهكـى هًة لةف قوُٖ.

 

  سرٗرٗاا وشػاغ٘اا حلسً إىٕ: اىٍػاىجثخاالت 

 :زوال األغراض اىسرٗرٗث و اىػالٌات اىشػاغ٘ث. ك ٕمْف قَد  خاالت اىِجاح 

 :غٖةب اهًـّر اهشكةقٔ ه٘فةت اهذركٕح  د ال ٕعدث  خاىث ٌشهٔك ةٓا

األغراض اىسرٗرٗث كد ثشمن لةين رغى ٍضةح اهًكةهضح شرٕرٕةن، لأف ٍالظؾ ثأف 

ه٘فح زةثذح ثكد يرا جح هصَح. زاىج ٌع ةلاء ةػض اىٍظاْر اىشػاغ٘ث 

 قَدِة ٍصذًر ثةهًرا جح. 

 :ةهضح  د فشوخ فٔ كِٔ دذؽوت يرا جح اهعةهح كٍقْؿ ثأف اهًك خاالت اىفشو

ظٓٔر آفث  أك  حلدم خجً اٙفث شػاغ٘اا أك   اسخٍرار األغراض اىسرٗرٗثظةؿ 

 .كتو اىٍػاىجث ةشػاغ٘ث ىً حهَ ٌٔجٔد

 

 

http://www.facebook.com
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 امتدغٌر امىحامي: كواعد

  :ٕضت أف دْشف اهقَةة يف اهًعةفـح قوٓ شمن اهقَةة  جن اهذعغٖر 

  اىٍِطِ٘ث وأاّل حٍ٘و إىٕ نأن ُطافؾ قيٕ اُطِاء األكِ٘ث

وإال اقختر ذىم اخخالط ةصتب حغ٘ر فٖ ٌصار  ،االشخلاٌث

 حغ٘ر ٌهان اىذروة(. –اُرلاب  - اىلِاة ُخ٘شث )درسث

    

 

 

  ٕضت أف ٕعدد اهؽْؿ اهكةين ك أف دْعف اهًعددات قوٓ اٙدكات ؼْاؿ فذرة

 : ثكةج شوٖى يدقْيح اهذعغٖر ثشمن د ٖ  كفٔ أقوٓ يَؽقح

http://www.facebook.com
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  ،ٗشب اخخ٘ار اىٍطددات ةط٘د حطافؾ قيٕ ٌهآُا

نٍا ٗشب اىخأند أُٓا ٌطددة ىيؽٔل اىكاٌو ٌَ 

وذىم كتو نو خؽٔة ٌَ  خالل اىٍصؽرة اىيت٘ث 

اىخطغ٘ر وكتو نو إدخال ىألداة إىٕ اىلِاة ض٘د 

ٗشب وعف اىٍطددة قِد ُلؽث ذاةخث )أقيٕ ُلؽث 

 ٌَ اىخاج( واىخٖ حهٔن ٌدقٌٔث ةشهو س٘د.

 ٙف االٍذقةؿ أف دصذكًن اٙدكات ثشمن يذصوصن؛  ٕضت

ٕصجت ظدكث درصح اهصرٕف الشذ داـ اهًجةرد اٙلجر  د 

 . أك اٍصداد اهقَةة

  ٕضت أف دصذكًن اٙدكات ثوؽف ك خطْضةن

ظٖر ؛ اهقٖةشةت اهطغٖرة دكف دؽجٖ  عغػ لجٖر

أف اهغغػ اهزااد  د ٕصجت اٍمصةر اٙدكات أك 

ٕؤدم هالٍعراؼ قٌ  اهدخْؿ ثةهكةج اهصوٖى يًة

كضكْثح فٔ إخراصّة االدضةق اهطعٖط هوقَةة 

ك دقدر اهقْة اهْاصت كدكرض اٙداة هومصر، 

دؽجٖقّة قوٓ اٙداة ثًة ًٕةزن اهقْة اهًؽجقح قوٓ 

 .ثْزة اهقوى اهرضةص يجرم ثشمن صٖدذركة أك 

 هذهك ٕضت اهذألٖد قوٓ أًِٖح اهغصن  ،ْشػ زه  )رؼت ٕضت أف ٕذى اهذعغٖر ث

  Glyde )ثةهّٖجْلوْرٕد اهطْدْٕـ كاؿ كاٛركاء فٔ صًٖف يراظن اهًكةهضح اهوجٖح 

ك اهذم ثْاشؽذُ ٍذضَت اٍصداد اهقَةة ثةهفغالت اهذم ٕصذ دـ يف اٙدكات اٗهٖح  

 اهكةصٖح ك ثةهذةهٔ عٖةع اهؽْؿ اهكةين .

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com
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  ٔلن خركج كدخْؿ هٚداة كاهذألد يٌ قدـ كصْد ٍقؽح فعص اٙدكات دااًة كذهك ف

ةقح أك أم اٍعَةء كفٔ ظةؿ كص ًّ دًِة ٍذ وص يٌ اٙداة كال ٍعةكؿ إقةدة اشذكًةهّة ْه

 ات اهقٖةس اهطغٖر )ٍْٙ ثذَمصر فْرا ك خ دعةكؿ دطوعّة .كخطْضة اٙدكات ذ

  إصراء اهكًن دكف اهَـر إهٓ اهَةظٖح اهًةدٕح )أم قدـ االِذًةـ ثموفح دجدٕن

 اٙدكات اهذةهفح، ثن اهًّى دقدٕى اهًكةهضح اهضٖدة كاهَةصعح . 

 

 تجٌب أخؽاء امتدغٌروشاكل امتدغٌر املٌٌوي و

 دشٖع أخؽةء اهذعغٖر اهقَْٖي فٔ األقَٖح اهؽْٕوح -

  .اهقطٖرةواهًَعَٖح ألسر يَّة فٔ 

 ، فّٔيطًًح هذعغٖر االٍعَةءات اهشدٕدةاألدوات غٖر  إنّ  -

دعةول أن دػٖد ٍفصّة يصذقًٖح ودقؽع خةرج اٍعَةء 

 اهًَؽقح اهذروٕح.

إن اهخؽأ اهراٖصٔ ِْ اهذْشٖع اهزااد فٔ األقَٖح اهغٖقح واهًَعَٖح يًة ٕؤدي إهٓ دغٖٖرر  -

هرددوات ثةضعرةفح شموّة األشةشٔ ودغٖٖر يمةن اهذروة، واهعن ِْ االشرذخدام اهردقٖ  

 .واهذٔ دػؽٔ دعغٖر هوقَةة غوٓ يصذْٕةت Step – back  +crown down رإهٓ دقَٖح اه

 

أضجعخ اهقةغدة اهػةيح أن اهشمن اهًالاى هدقَٖح ِْ اهشمن اهًَعَٔ، 

 واهًصذقٖى ِْ اهشمن اهشةذ.

 

 loss of working lengthضٍاع انطىل انؼايم: 

 عٖةع اهؽْل اهػةين ِْ اهشٔء اهذةهٔ ألخؽةء غالصٖح هجٖح أخرى 

 االٍصدادات، واهدرصةت، واٍمصةر األدوات. يسن:

  أشجةب عٖةع اهؽْل اهػةين: 

 االٍذقةؿ ثصرقح إهٓ اهًجةرد اٙلجر )دضةكز اٙدكات . .1

 يالظظح

أوال

: 

http://www.facebook.com
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 ي ةهفح أظد  ْاقد اهذعغٖر اهًسةهٔ شةثقح اهذلر. .2

 ؛   اهفغالت اهكةصٖح فٔ اهسور اهذركم يٌ اهقَةةدرالى  .3

 

 

 

اشذكًةؿ أدكات غٖر يذَةشجح يف ظضى اٙ َٖح اهًعغرة؛ لأف ٍصذ دـ أدكات ذات  .4

 يف أ َٖح عٖقح يًة ٕؤدم إهٓ اٍمصةر اٙداة كعٖةع اهؽْؿ اهكةين. ٖةشةت لجٖرة 

 

 وفٔ ظةالت أخرى ٍةدضح غٌ ٍقص االٍذجةه إهٓ اهذفةضٖن يسن: 

 دقَٖح دطْٕر عػٖفح: 

لأف ٍقْـ ثإصراء ضْرة شكةقٖح شٖبح ال ٕذغط فّٖة  -

قدد اٙ َٖح أك اٍعَةاّة اك ادضةِّة أك ظذٓ كصْد أ َٖح 

 إعةفٖح يًة ٕؤدم إهٓ فشن اهًكةهضح. 

 دغٖرات فٔ اهَقةط اهًرصػٖح:

لأف ٍغف اهًعددة قوٓ ٍصش شَٖح غٖر يدقْيح   -

كدذّدـ اهَصش فٔ ِذق اهًَؽقح يًة ٕؤدم إهٓ دغٖر 

فٔ اهؽْؿ اهكةين، هذهك ٕضت إزاهح لن اهَصش اهصَٖح 

غٖر اهًدقْيح ثكةج شوٖى كلذهك اهذريًٖةت اهقدًٕح 

  كاهذريًٖةت اهًؤ ذح قَد فذط اهعضرة اهوجٖح.

 يالحظح

 ضفةت اهَقؽح اهًرصػٖح: 

  .ذاةخث فٖ سٍ٘ف ٌراضو اىخطغ٘ر 

 .ًٌ٘دقٌٔث ةكاج شي 

 

 :َرٍجح  

قدم اإلرواء قِد اىختدٗو ةَ٘ اىٍتارد 

 قٔدةوقدم إسراء قٍي٘ث االشخرداد  )ةَ٘ نو ٌترد وٌترد 

 RECABTULATIONرد األضغر( تىيٍ
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 وعع خةؼئ هوًعددات:

)قوٓ دًةس دًةيةّ ثةهَقؽح إذ ٕضت اهذألد يٌ كعكٖح اهًعددات  -

  كيٌ اهؽْؿ اهكةين ققت لن دخْؿ كخركج ثةٙداة. اهًرصكٖح 

 هددوات: اشذػًةل غٖر يَةشت )ظرلةت خةؼبح(

 فٖضت قدـ اشذ دايُ ٍّةاٖةن يػف ظرلػح فذػن Push and pullظرلذُ  H-fileيسةؿ: اؿ  -

)كخةضح فٔ اهًَةؼ  اهذركٕح ٍّٙة غةهجة يةدًوك إٍعَػةء يًػة قمس ققةرب اهصةقح 

 .ٕؤدم إهٓ لصر اٙداة 

كلذهك اٙدكات اهذٔ دذكش  ثةهكةج ٕضت قدـ دعرٕمّة ثعرلح دكراف ثكمس  -

كذهك هذضَت دكرعّة هومصر ققةرب اهصةقح، ثن ثعرلح رثف دكرة هوًٌٖٖ زى إخراج 

 كخةضح فٔ اهًَؽقح اهذركٕح.

 ؟حركة عكس عقارب الساعة هي األخطرلماذا 

ٍّٙة دؤدم هكًوٖح  ؽف كدفف ٍصش قةصٖػح ألسػر كثةهذػةهٔ دَػدفف اهجػرادة اهكةصٖػح 

 ثةدضةق اهسور اهذركم ك ؽف قةج ألسر كثةهذةهٔ دغٖر ظضى اهذركة.

 

 اهذعغٖر ال ثد يٌ ادجةع اهذػوًٖةت اهذةهٖح:وهوعفةظ غوٓ اهؽْل اهػةين خالل   

يػف إيمةٍٖػح اهرصػْع  )يدقْيح ثكػةج شػوٖى   ٕضت اشذكًةؿ ٍقةط اشذَةد شوًٖح .1

  إهّٖة.

اشذكًن يعددة يؽةؼٖح يْزْ ح ك زةثذح ثزاكٕح ضعٖعح  .2

يف صذع اٙدكات يَةشجح هقٖةس اهًجةرد، همٔ دعةفؾ قوٓ 

 يمةٍّة ثكد لن إدخةؿ هوقَةة.

يكـى اٙ َٖح ذات اٍعَةء، كال ْٕصد هدَٕة قوٓ اٙغوت  .3

ٌ  أ َٖح يصذقًٖح ثشمن دةـ، هذهك ٍقْـ  اٙدكات  اظ

ثقؽكح شةش يكّقى اٍعَةء زااد فٔ اهسور اهذركم 

http://www.facebook.com


 
 

 

 

 أ.د. لَٖدة هْٖس |  اخذالؼةت اهػًن ودداثٖرِة

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

درصح هوذكْٕظ قٌ خصةردّة هجكظ االٍعَةء  45ثزاكٕح 

يًة ٕصةقدٍة قوٓ إدخةهّة  ،هدل دخْهّة فٔ اهقَةة

هقَةة )أم ثذًةس يف أظد ثةهشمن اهًَةشت عًٌ ا

  اهضدراف همٖال ٍقْـ ثدفف اهضرازٖى ثةدضةق اهذركة .

را ت ثةشذًرار يعددات اٙدكات ك رثّة يٌ ٍقةط  .4

كاهذألد يٌ شاليح اهًجةرد  ثكد لن دخْؿ كخركج  االشذَةد

ةقح ًّ  . يذراضح.. -)قدـ كصْد ٍقةط ه

ٕضت اشذكًةؿ يعددات اٙدكات اهًْصّح )ذات شّى  .5

أك زوًح  هذكوٖى اهًعددة يف  َةة يكَٖح )دِوٖزٕح، 

هصةٍٖح...  أك هذكٌٖٖ ادضةق اٍعَةء اهقَةة يٌ خالهّة، 

كٕضت يرا جح ادضةق اهًعددة هوعفةظ قوٓ اهًجةرد فٔ 

 قال ذّة اهًَةشجح يف اهقَةة. 

َد اهذعق  اشذكًن زكإة دطْٕر شكةقٔ يذًةزوح ق .6

يٌ كعكٖح اٙداة شكةقٖةن، كَِةؾ صّةز ٕعةفؾ قوٓ 

 كعف يذًةزن فٔ اهذطْٕر اهشكةقٔ. 

اهًعةفـح دااًة قوػٓ اهشػمن اٙضػؤ هوقَػةة  .7

 جن اهذعغٖر، كاهذعغٖر عًٌ ِذق اهعػدكد يػف 

)همٔ ال ٕعطن هػدَٕة اٍسقةثػةت أك  دْشٖف ؼفٖف

  دهذة أك ... 

  يف  %5.25)ِٖجْلوْرٕخ اهطْدْٕـ اشذ دـ إركاء غزٕر .8

درؾ يضةؿ ه ركج اهفغالت يٌ اهفِْح، كإقةدة دصوٖك 

  ؼْاؿ إصراءات اهذعغٖر.)االشذرداد  اهقَةة 

اشػػذكًن دااًػػة اهًجػػةرد ثقٖةشػػةت يذذةهٖػػح كقػػدـ  .9

 اهقفز فٔ اهقٖةشةت. 
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 :  Blockageاالَسذاد انقٍُىي أو اإلػاقح انقٍُىٌح 

االٍصداد ِْ ظدوث إغةقح فٔ قَةة لةٍخ شةهمح شةثقًة دًَع اهْضْل إهرٓ اهذغرٖ  اهرذروي  -

 أو اهذْقف اهذروي. 

  االٍصدادات شةاػح ثصجت: -

 

 

 

 

 اهْقةٕح يٌ االٍصدادات:  

ٕضت أف دزاؿ لن اهَ ْر كاهجَٓ اهصَٖح غٖر اهًدقْيح  جن  .1

كاهًعةفـح قوٓ ٍصش شَٖح يدقْيح  ،إلًةؿ فذعح اهدخْؿ

  فقػ.

اهغكٖفح كغٖر اهًكدٍٖح ك ٕضت أف دزاؿ لن اهذريًٖةت .2

 اهًدقْيح  جن إلًةؿ فذط اهعضرة اهوجٖح. 

ٕضت أف دمْف صدراف ظضرة اهوت يَفذعح ٍعْ اهصؽط اٛؼجة ٔ  .3

 . جن أم يعةكهح دخْؿ هٚدكات

ٕضت أف ٍكّدؿ فذعةت اهعضرة اهوجٖح هوذ وص يٌ أم ثَٖح ًٕمٌ أف دكٖ  دخْؿ اهقَةة  .4

اهذعغٖر ظذٓ دطن اٙدكات إهٓ لةين كإصراءات )إزاهح أم يسوسةت يَٖةاٖح  اهًجةشر 

  .اهؽْؿ اهكةين

ٕضت أف ٕصذكًن اٛرذاذ اهًةأ قَد كصْد  .5

دريًٖةت لجٖرة أك دٖضةف هًَف درالى صزٕبةت 

1 

:)اهجرادة اهكةصٖح ك فغالت اٍٙصضح ٍذٖضح ه ؽأ فٔ اهذعغٖر  يْاد هَٖح )ؼرٕح

 )قدـ اهغصن .

: يمصْرة يْاد اهذريًٖةت أك لرٕح  ؽَٖح أك اٙ ًةع اهْر ٖح أك أداة  يْاد ضوجح

 فٔ اهقَةة.

http://www.facebook.com


 
 

 

 

 أ.د. لَٖدة هْٖس |  اخذالؼةت اهػًن ودداثٖرِة

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

)ٕضت  اهمْيجْزٕخ أك اهًكدف فٔ ظضرة اهوت

 . إزاهذّة  جن فذط اهعضرة يَكة هذرالًّة  داخوّة 

ؤ ذح اهًعٖؽح ٕضت أف دزاؿ لن اهذريًٖةت اهً .6

 .  جن اهدخْؿ قوٓ اٙ َٖح ثةهعضرة اهوجٖح

 ٕضت أف ٕصذكًن اٛركاء اهغزٕر دااًة ؼْاؿ فذرة دعغٖر اهقَةة.  .7

 

ٕضت أف دَـف اٙدكات اهقَْٖٕح دااًة  جن إدخةهّة إهٓ اهقَةة  .8

  كفعطّة كفعص ظوزٍةدّة ظذٓ ال ٕعدث اٍمصةر فّٖة.

يجردٌٕ يذذةهٌٖٖ ٕضت أف دزاؿ اهدرصح اهًذشموح ثٌٖ لن  .9

 ثةهًجرد اٙضغر هوذألد يٌ دصوٖك اهقَةة.

ٕضت دضَت اهدكراف كاهغغػ اهزااد هٚدكات اهوجٖح كث ةضح ظرلح اهدكراف ثكمس  .11

 ققةرب اهصةقح )ظذٓ ال ٍقْـ ثدفف اهفغالت ثةدضةق اهذركة . 

)شجت يشموح االٍصداد فٔ اٙشَةف  ال دصذكًن اٙدكات أثدان فٔ  َةة صةفح .11

 .هذهك ٕضت درؼٖجّة دكيةن  اهًقوْقح ،

 عف ظشْة يؤ ذح لذًٖح ظّذٓ ال ددخن اهفغالت كدؤدم إهٓ اٍصداد.  .12
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 ددثٖر االٍصدادات:   

 أوالً: فٔ ظةل االٍصداد ثعشْات يػدٍٖح: 

قًَة  هَفذرض ظطن اٍصداد فٔ اهقَةة وهمٌ ثقؽػح أيوغى أو ثرادة ظشْة أيوغى،

ثإدخةل األداة فوى دطن إهٓ لةين اهؽْل اهػةين وغَدية قًَة ثةهذطْٕر وصدٍة رأس 

 اهًجرد ثةهسور اهذروي أو ثٌٖ اهسور اهًذْشػ واهذروي، ية اهعن َِة؟

ك ٕفغن ظَُٖ  ،أضغر يٌ آخر أداة كعكخ فٔ اهقَةة يذٌٖ   K fileٍصذ دـ يجرد  .1

ق اهذركم  ثعٖر ال دعطن ظرلح صزء فٔيوى يَُ  2-3درصح )ٍقْـ ثعَٔ  45ثزاكٕح 

 دؤدم همصر اٙداة. 

 

 

 

ددخن ِذق اٙداة فٔ اهقَةة ثشمن ٕصةٕر اٍعَةء اهقَةة كثذًةس أظد اهضدراف ظذٓ  .2

 يَؽقح االٍصداد.صةٍت  دطن إهٓ 

ظذٓ ٍضد  )ثشمن يعٖؽٔ رثف دكرة ًٌٕٖ، رثف دكرة ٕصةر  ظرلةت ٍقْـ ثإصراء .3

ُٕدكر  ، ك)ٕكَٔ دكو  فّٖة اٙداة  يَفذ ثٌٖ اهصدادة كاهضدار ظةهًة ٍشكر ثةالشذجةؾ 

 0.5) يف ظرلةت دخْؿ كخركج خفٖفح صدان اهًجرد ثعذر ثؽرٕقح ينء زٍجرؾ اهصةقح 

هوكةا   يف عغػ خفٖف ثةدضةق اهذركة ظذٓ دضد ذركة اهًجرد ؼرٕقةن صةٍجٖةن    يوى

 ت اهًةدة اهصةدة .)أم ثضةٍ

هذألٖد أٍَة  شكةقٖحت اهًجرد فْران، ثن ٍضرم ضْرة ثكد دضةكز اهصدادة ال ٍقْـ ثصع .4

 ٍكًن ثضةٍت اهًَؽقح اهًصدكدة )دكف إزاهح اهًجرد .

يوى كيف  ظرلةت ددكٕر خفٖفح )أم ظرلةت  0.5زى ٍذةثف اهعرلةت ثدخْؿ كخركج  .5

 ذات شكةت ضغٖرة  ظذٓ ٍصذؽٖف دضةكزِة كاهْضْؿ إهٓ لةين اهؽْؿ اهكةين.
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  )كشذ رج اهصدادة اهًكدٍٖػح  ثةهًجرد ذك اهقٖةس اٙلجر كٍذةثف اهذْشٖفزى ٍأدٔ  .6

 كٍمْف  د اشذردٍة اهؽْؿ اهكةين  ثشمن ضعٖط.

 زةًٍٖة: فٔ ظةل االٍصدادات اهمسٖفح ثةهجرادة اهػةصٖح

دعدث ٍذٖضح دضًع اهفغالت واهجرادة اهػةصٖح ٍذٖضح اشذخدام األدوات ثشمن 

 غشْاأ دون ددرج ودردٖت يع إرواء.

  ٍدخن اهًجرد كٍضرم ظرلةتWatch winding  ًٌٖٕ رثػف دكرة ٕصػةر ظٖػر  –رثف دكرة

 ف اهًجرد  د قو  فٖكَٔ ذهك أٍُ دخن فٔ ٍصش ؼرٕح.ٍضد أ

  اهعن: ًٕمٌ أف ٍصذكًن اهًْاد اه ةهجح يسنREDTAC   أكRC-Prep  هذوٌٖٖ اهصػدادة

 يٌ أصن دصّٖن اهَفْذ.

  ُٕ مًػن قوػٓ إذا لةف االٍصداد ال ًٕمٌ اخذرا ُ أك اهًػركر صةٍجػُ فػإف دعغػٖر اهقَػةة 

ثةهَصجح هالٍصداد كٕفغن ظشْ اهقَةة ثذقَٖػةت اهؽْؿ اهكةين اهضدٕد اهًذْعف دةصٖةن 

أم اهعشػْ اهعػرارم )كاهذػٔ دصػًط هوًػةدة اهعةشػٖح أف دصػٖن  دكزز ٍفْذ اهمْدةثٖرلة

 . كدذضةكز اهصدادة كدًٚ ية دجقٓ يٌ اهقَةة دعذّة 

 ك د دمْف اهضراظػح عػركرٕح هذطػعٖط ِػذق اهًشػموح  ،ٕحكاهصٌ ثعةصح هًرا جح دكر

ف اهػذركة هٚشػَةف اٙيةيٖػح أك اهقوػف كإقػةدة اهػزرع هٚشػَةف )اهًقطْد ثةهضراظح  ؽػ

  اه وفٖح .

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 

 أ.د. لَٖدة هْٖس|   2 اهًداواة اهوجّٖح

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 : Ledgingانذسخح 

اهًطَْغح يٌ اهٖدوٕح دوات ةألغَدية ٍػًن غوٓ قَةة يَعَٖح وٍػًن ث -

أية يٌ  ،أظًر( ًٕمٌ أن دصةٕر االٍعَةء –أضفر  –اهصذةٍوس شذٖن )أثٖظ 

هذهك شذًٖن اهقَةة ألن  ؛اهقٖةس األزرق وية فْق فّٔ غٖر قةثوح هالٍعَةء

وإذا دةثػَة اهػًن شٖذشمن هدَٕة ية ٕصًٓ اهدرصح  ،دأخذ شمن االشذقةيح

وغَد إدخةل يجرد أضغر شَشػر ثةضؽدام ضوت، وًٕمٌ فٔ ظةل اشذًرار 

  اهذعغٖر هًعةوهح دضةوز اهدرصح أن ٕعدث هدَٕة اٍسقةب.

اهدرصح ِٔ خو  شٔء شةذ غوٓ صدار اهقَةة اهضذرٕح ًَٕع  -

 وضْل األدوات إهٓ ذروة اهقَةة اهذٔ لةٍخ ٍةفذة شةثقةً. 

وٕذألد اهشػْر ثذشمن اهدرصح غَدية ال ًٕمٌ اهْضْل إهٓ  -

 اهؽْل اهػةين فضأة فذْاصُ األدوات اهوجٖح يقةويح ضوجح.

  أشجةب دشمن اهدرصح: 

 ٍقص اشذقةيح خػ اهدخْل:

يدخن اهعضرة ٕضت أف ٕمْف ثشمن ٍـةئ كاهضدراف 

ثعٖر ددخن اٙداة ثشمن يصذقٖى  ؛يفذْظح ثةدضةق اه ةرج

 قوٓ اٙ ن فٔ اهسوسٌٖ اهذةصٔ كاهًذْشػ.

 

اهذعغٖر عًٌ اهَصش اهصَٖح  شذمْف ٍذٖضذُ أم خؽأ فٔ فذط اهعضرة اهوجٖح 

  اهْضْؿ إهٓ ذركدّة.يًة ًَٕف  ؛اهطوجح )اهكةج  ثدالن يٌ اهًصةر اهطعٖط هوقَةة

  انحم:
 

 

 

2 

 ٍعةول دضةوزِة واهػْدة
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 اهجدء ثذعغٖر اهقَةة )إصراء ظرلةت اهجرد( قجن اهْضْل إهٓ لةين اهؽْل اهػةين:

كذهك ثصجت فذط اهعضرة اهوجٖح كاهذعغٖر كاالقذًةد قوٓ اهعس اهوًصٔ 

اشذ داـ هوذغّٖ  اهذركم كثَةءن قوٓ اٛظصةس ثةضؽداـ اهًجةرد فقػ دكف 

يًة ٕؤدم ثةهَذٖضح إهٓ اهذعغٖر ثشمن  ؛اٙشكح هذعدٕد اهؽْؿ اهكةين

 خةؼئ كقدـ كضْؿ أدكادَة إهٓ لةين اهؽْؿ اهكةين اهعقٖقٔ.

  انحم:
 

 اهقَةة وغدم اشذرداد اهقَةة:دفع اهفغالت إهٓ اهضزء اهذروي يٌ 

كذهك ثصجت قدـ اشذ داـ اٛركاء ثٌٖ لن أداة كأداة يًة 

ٕؤدم إهٓ إٍقةص اهؽْؿ اهكةين ٍذٖضح هذرالى اهفغالت 

اهكةصٖح كدمدشّة ثًَؽقح اهذركة، كثةهذةهٔ شٖذى اهذعغٖر ثَةءن 

  قوٓ اهؽْؿ اهضدٕد يًة ٕؤدم ثةهَذٖضح إهٓ دشّمن اهدرصح.

رداد اهقَةة ثٌٖ لػن أداة كأداة )ٍكػْد هوًجػرد اٙضػغر هوذألػد يػٌ أف لًة أف قدـ اشذ

اهقَةة شةهمح كاف اٙداة دطن إهٓ لةين اهؽْاؿ اهكةين  يًمػٌ أف ٕػؤدم إهػٓ دشػمن 

 اهدرصح.

 اهذْشٖع اهزااد فٔ األقَٖح اهًَعَٖح:

إف اهذعغٖر ثةهؽرٕقح اهذقوٖدٕح عًٌ اٙ َٖح اهًَعَٖح هٌ ًّٕمٌ 

هقٖةشةت اهمجٖرة كاهذٔ دمْف ذات لذوح يكدٍٖح ضوجح اٙدكات ذات ا

يٌ االٍعَةء كدعغٖر يَؽقح االٍعَةء عًٌ ِذق اٙ َٖح كإًٍة شذقؽف 

كدعّغر عًٌ اهًَؽقح اهًصذقًٖح كدصجت دشمن اهدرصح كهٌ دطن 

  اٙدكات ثكدِة إهٓ لةين اهؽْؿ اهكةين.

أم أف اهذْشػػٖف اهزااػػد شػػٖؤدم إهػػٓ صكػػن اهقَػػةة اهًَعَٖػػح ألسػػر اشػػذقةيح كثةهذػػةهٔ 

-30دشمٖن اهدرصح، هذهك فٔ اٙ َٖح اهًَعَٖح ٕضت أال ٕذضةكز دعغٖر اهذركة اهًجرد 

 لعد أ طٓ. 25

ٍػْد إهٓ اشذخدام األدوات اهطغٖرة يٌ أصن 

 دضةوز اهدرصح ودعدٕد اهؽْل اهػةين اهعقٖقٔ.
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 هوْقةٕح يٌ دشمن اهدرصح:  

قٌ ثعٖر ٕضت أف دكؽٔ يكوْيةت ، اهفعص اهدقٖ  هوطْر اهشػةغٖح قجن اهذعغٖر .1

 قدد اٙ َٖح كؼْهّة كدرصح اٍعَةاّة كادضةق ِذا االٍعَةء.

لوًة لةٍخ اٙ َٖح يَعَٖح ثشمن لجٖر لةف اظذًةؿ -

ظدكث اهدرصح ألجر ٙف اٙدكات دعةكؿ دااًةن أف دصذكٖد 

ثشمن يصذقٖى عًٌ اهكةج، أية  كدقؽف اشذقةيذّة 

اٙ َٖح اهذٔ دًٖن إهٓ االشذقةيح ٕمْف اظذًةؿ ظدكث 

اهدرصح فّٖة أ ن كِذا ٕجٌٖ أًِٖح خػ اهدخْؿ 

 اهًصذقٖى. 

 يالحظح:

يٖن ألجر هذشمن اهدرصح، ألن األدوات دعةول دااًة  اٍعَةء ألجر هوقَةة 

 أن دصذػٖد اشذقةيذّة ودقؽع ثةشذقةيح قدية فٔ اهػةج.

 وةامعكس

يٖن أقن هذشمن اهدرصح، وِذا ٕجٌٖ أًِٖح خػ اهدخْل  اٍعَةء أقن هوًجرد واهقَةة 

 اهًصذقٖى.

 

يوى يٌ 3-4 ٕضت ظَٔ رأس اهًجرد  جن إدخةهُ هوقَةة فٔ اؿ  .2

فٔ  اهًذ ٖنيف ٍفس اٍعَةء اهقَةة  45اهضزء اهذركم هُ  ثزاكٕح 

 اهطْرة اهشكةقٖح:

كِذا اٛصراء ٕمْف فقػ فٔ اٙدكات اهطغٖرة )أثٖظ، أضفر، أظًر  

دصجت دشمن ك ٙف اٙدكات اٙلجر هٌ دَعَٔ يف اٍعَةء اهقَةة

 25أك  20ـ دْشٖف اهذركة ٙلسر يٌ اهدرصح، فًٌ اهْاصت قد

 لأ طٓ ظد.

 قدـ دفف اهًجرد ثقْة ذركٕةن فٔ اهًرلز هوْضْؿ إهٓ اهؽْؿ اهكةين اهًؽوْب.  .3
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 اشذ داـ ظرلةت ضعٖعح دَةشت اٙدكات اهًصذ ديح: .4

ثصكةت   Push and pull) فقػ إذ ٕضت اشذ داـ اهًجةرد ثعرلةت اهجرد

يوى  كقدـ اشذ داـ ظرلةت اهفذن أك اهذدكٕر فٔ اهضزء (1-3ضغٖرة 

ّٖر اٙداة ادضةِّة كدَعرؼ قٌ )قَد اهؽْؿ اهكةين  اهذركم  ظذٓ ال دغ

يضرل اهقَةة اهؽجٖكٔ فٖؤدم إهٓ دشمٖن درصح فٔ اهضدار اهكةصٔ أك 

 ٕؤدم إهٓ اٍمصةر اٙداة قَد شعجّة. 

 ٕؤدم إهٓ لصر اٙداة داخن اهقَةة. ٍُٙ  ؛ٕضت أال ٕكو  اهًجرد ثشمن يفرط فٔ اهقَةة .5

 اهجرد اهًعٖؽٔ ثًجةرد اهّٖدشذركـ: .6

  شٖمفن اهَكْيح كٕكؽٔ شؽط أيوس كٕعق  االٍفذةح اٛؼجة ٔ  

هضدراف اهقَةة يًة ًَٕف ؿّْر اهدرصةت أك اهشذكذات كًٕمََة يٌ 

  اهْضْؿ إهٓ اهًَةؼ  اهًَعَٖح ثشمن صٖد.

اهًذمرر كإقةدة دصوٖك اهقَةة اهكرعٔ ثًجةرد كاهغصن رؼجح اهذعغٖر فٔ أ َٖح  .7

 ضغٖرة:

 شًَٖف ذهك درالى اهفغالت اهوجٖح أك اهكةصٖح فٔ اهضزء اهذركم.       

 ددثٖر اهدرصح:  

 دألٖد دشمن اهدرصح ثطْرة شكةقٖح.  -

 غصن اهقَةة ٛزاهح اهفغالت اهكةصٖح كاهوجٖح.  -

إذا لةٍخ  15-25أك ) 10ٍقن اهؽْؿ اهًَةشت إهٓ يجرد ر ى  -

يوى يٌ اهضزء   2-3قوٓ درصح  45اهقَةة ألجر  ككعف اٍعَةء ظةد )

 اهذركم يٌ اهًجرد. 

إدخةؿ اهًجرد إهٓ اهقَةة اهضذرٕح ثةدضةق اٍعَةء اهقَةة كدؽجٖ   -

فٔ  Watch winding كددكٕر اهًجرد ثعرلح  هؽٖفعغػ ذركم 

 1ٍفس اهْ خ ظذٓ ٕكو  اهًجرد ثشمن خفٖف كثصكةت خفٖفح
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هٓ اٙيةـ كاه وف كثّدكء ظذٓ ٕطجط يصةر اهقَةة شةهك يوى إ

 .ثةدضةق يَؽقح اهذركة

إذا هى َٕضط ِذا اٛصراء ٕصعت اهًجرد إهٓ اه وف  -

يوى كٕكةد ٍفس اٛصراء إهٓ أف ٕذى دضةكز  2-1

 اهدرصح. 

 أال ٕصعتإذا دى دضةكز اهدرصح فإف اهًجرد ٕضت  -

ح قٌ ظذٓ ٕزٕن اهًجرد ثكظ أصزاء يٌ اهدرص

 ؼرٕ  ظرلةت اهذْشٖف اه فٖفح.

إذا هى ٕذى اهذغوت قوٓ اهدرصح فإف اهقَةة شذعّغر إهٓ يصذْل اهدرصح اهًذشموح  -

كدعشٓ ثةهذمسٖف اهعرارم أك ثةشذكًةؿ اهمْدةثٖرلة اهًوَٖح كيزٕش ر ٖ  يٌ يكضْف 

يةءات اهمةهصْٖـ  كٍعةكؿ إدخةؿ اهمْدةثٖرلة إهٓ ٕفغن أف ٕمْف اهقَةة اهضذرٕح )

يَؽقح يصذؽةع اهْضْؿ إهّٖة، كاهعةهح دجقٓ دعخ اهًرا جح فٔ ظةؿ ؿّْر أقً  

 أقراض دعْؿ إهٓ اهضراظح.

 :اضٍذار   

فػٔ  لًٖح اهفغالتظدزخ فّٖة كثةهذةهٔ قوٓ  اهذٔ اهًرظوحٕكذًد إٍذار اهدرصح قوٓ  

 يٌ اهقَةة: ْاهضزء غٖر اهًعغر ك غٖر اهًعش

  كتددو إزاىددث اىفغددالت واىشددراذً٘ ٌددَ اىلِدداة إذا ضدددذج اىدرسددث فددٖ اىٍراضددو األوىددٕ أي

 وةاىخاىٖ ىً ٗكد ةاإلٌهان اىخداخو قيٕ ْذه األٌانَ فإُذارْا ْٔ األشٔأ.

  أٌددا إذا ضدددذج فددٖ اىٍراضددو األخ٘ددرة وةكددد اشددخخدام شددٔااو اإلرواء ىخِـ٘دد  اىلِدداة

 فإُذارْا ش٘هٔن أفغو.

ن ٕصػذؽت اهكًػن إذا ؿّرت أم أقراض أك قاليةت شرٕرٕح أك شكةقٖح فٔ اهًصذقج 

 .  أك اهقوف) ؽف ذركة اهضراظٔ

 .ثأًِٖح اهًراصكحإٔغة ٕضت أف ٍ جر  اهًرٕظ ثةهعةهح ك 
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 انخالصح:
  

  

 

 

  

 

 Breakage of instrumentsكسش األدواخ يف انقُاج 

  دصذػًن ثشمن خةؼئ.ٕشةِد اٍمصةر اٙدكات ثشمن لجٖر قَدية  -

يٌ اهقَةة ظٖر  اهسور اهذرويفٔ يكـى اهعةالت دَمصر اٙدكات فٔ  -

ٕمْف يٌ اهًصذعٖن إزاهذّة أك دضةكزِة )هذهك أضكت ظةالت 

 االٍمصةر ِٔ اهذٔ دمْف فٔ اهسور اهذركم . 

ظدٕسة: ثصجت دؽْر اهمسٖر يٌ اٙدكات اهعدٕسح يسن  -

اهًضّر أضجط يٌ اهصّن إخراج اٙداة اهًمصْرة يٌ 

  اهسور اهذركم.

إزاهح ثكظ  اشذكًةؿ اٙيْاج فْؽ اهطْدٖح  د ٕصةقد فٔ -

 اٙدكات اهًمصْرة. 

ظٖر أف ِذق اٙصّزة كثةشذكًةؿ رؤكس خةضح درلت قوّٖة 

دكؽٔ اِذزازات هداخن اهقَةة يف اٛركاء اهشدٕد يؤدٕح ٛخراج 

 اٙداة أك دقْـ ثذمصٖر اهكةج يًة ٕضكن اٙداة ظرة كشّوح اٛزاهح. 

 هٚدكات اهًٖزات اهفٖزٕةاٖحهًَف لصر اٙدكات ٕضت يكرفح  -

  كدكوًٖةت اشذكًةهّة اهًَةشت فٔ اهقَةة.
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  هذهك ٕضػت قػدـ دػدكٕرِة  ثةدضةه غقةرب اهصةغح ثؽرٕقح اهفذن اهًْشكةتدطَف

  .ثكمس ققةرب اهصةقح ٙف ِذا ٕصجت اٍعالؿ اٙزالـ )اهشفرات 

 

  ثآهح اه راؼح كهٖس ثؽرٕقح اهفذن )يسوسةت يردجؽح يف  يجةرد اهّٖدشذركـدطَف

كال ٕضْز اشذ دايّة ثعرلةت  ألسر يٖاًل هومصررأس  هذهك فّٔ -ثكغّة  ةقدة

  اهذدكٕر.

 

  اهجْرثةت اهذٔ لةٍخ يصذ ديح شةثقةن ٛدخةؿ اؿSealer  إهٓ داخن

اهقَةة كاهذٔ لةف يٌ شٖبةدّة دفف ِذق اهًةدة خةرج اهذركة شذمْف 

رفٖف ٕكًن قوٓ  جغح  قرعح هومصر ٍّٙة قجةرة قٌ شوك

  اهًٖمركدْر.

 

  هًَف اٍمصةر اٙدكات ال دذقدـ ثشمن شرٕف أك دذ ؽٓ  ٖةشةت اهًجةرد

 خالؿ اهذعغٖر.

 

 ػُذيا:ٌجة أٌ ذشيى األدواخ وذسرثذل تأدواخ خذٌذج 
 

 

 

 

 

 

  

 أيثهح:
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 إَزاس األدواخ املكسىسج:

 خسب ٌٔكع اىجزء اىٍهسٔر ٌَ األداة:

  H-

file

 

Bybass 

 

 

 

 

 

 

 

 خسب ُٔع األداة: 

 إةرة شائهث: 

 

 

 ٌترد أو ٌٔسعث: 
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 أدوات اىدشٔ: 

 

 

 

 

  خسب خاىث اىسَ:

   سَ عفِث: 

سَ خ٘ث: 

  
 

   .خْاضّة اهفٖزٕةاٖح ثشمن صٖد )يكرفح اه وٖؽح اهًصذ ديح فٔ ضَةقح اٙدكات-

اهَطةاط اهذٔ دقديّة اهشرلح اهًطَكح )لكدد اهًرات اهًصًْح ثّة -

 ثةشذ داـ اهًجرد 

دة اهًْؼ  اشذ دايّة يرة كاظ -ريةدماه)اهقٖةشةت اهطغٖرة  اٙدكات ذات-

 .كثكدِة ٕضت أف دريٓ

ال أف ثكظ اٙؼجةء أ َٖح، إ7 ة بشَةثن اهركدرم ٕصًط ثةشذ دايّ-

 واحدة فقط. ٕصذ ديِْة هًرة

 أسثاب اَكساس األدواخ:

 

 يالحظح:
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 Pluggers

  

 طشٌقح اسرخشاج األدواخ املكسىسج :

 طرق ٗدوٗث :         

 H- file 
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 طرٗلث ٌاس٘ران:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االَحشاف ػٍ ذششٌح انقُاج انطثٍؼٍح

Deviation from the Normal Canal Anatomy 

 

 Zippingاًتلال امذروة )اإلَنٌنجٌث(  .1

 حشه٘و  ْٔ االُطرافات أًْ ٌَ ترخٗكZipping، ؤْ ٌخاى  ىلٔاَُ٘ ش٘يدر األشاش٘ث. 

 ثاُ٘ا:
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 ْٔ كٍف إضداث خالل ٌَ اىلِاة، ٌَ اىذروي اىشزء اُخلال أو اىذروة ٌٔعف حغ٘٘ر 

اىلِاة، واىذي ٗصتب ٌشهيث فٖ اىخطغ٘ر واىطشٔ؛ ىكدم وسٔد ُٓاٗث  فٖ ٌكهٔس

 كٍف نٔحا قيٕ شهو اىلٍف اىٍكهٔس(

 ة٘غٔي وحِخلو ٌَ اُطِاء اىلِاة. ةشهو أو دٌكث ةشهو اىذروٗث اىرلتث حطتص 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أسباب اهتقال الذروة

 اىخاؼئ حٔس٘ٓٓا أو اىٍِطِ٘ث األكِ٘ث فٖ ٌصتلا   األدوات ضِٖ قدم. 

 اىذروٗث اىٍِؽلث فٖ األكِ٘ث اىٍِطِ٘ث فٖ األدوات حدوٗر 

  .اىصاقث سٓث قلارب وةخاضث ٌف

 رواء.اإل شٔااو اشخخدام قدم  

 اىخشخ٘ط٘ث. اىشكاق٘ث ةاىطٔرة االُطِاء كراءة قدم 

 اىخٖ الحِطِٖ  :اىطيتث ( و35-40) اىهت٘رة األدوات اشخكٍال 

 شهو ٌصخلً٘ إلقؽاء حٍ٘و وةاىخاىٖ اىلِاة اُطِاء ٌف

 ٗصٍٕ وٌا اىدىخا شهو وإقؽاءْا اىذروة ُلو وةاىخاىٖ

 Elbow.ةاىٍرفق 

 

 Zippingآلية حدوث 

 ٗؤدي ، وكد االُطِاء ٌَ اىخارسٖ  اىشزء  ٗلؽف اىٍترد  شفرات ٌَ اىذروي  ىشزءا 

 .ذروياُرلاب  إىٕ 

  االُطِاء  ٌَ اىداخيٖ  اىشزء  ٗلؽف  اىٍترد   شفرات ٌَ  اىخاسٖ  اىشزء.  
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 Zipping ـالوقاية من ال
 
درسث (  45 ةزاوٗث اىٍترد اىذروٗث )ضِٖ ٌيً 3-4 اىد فٖ االُطِاء زاادة اىٍتارد حهٔن أن ٗشب (1

ٌُصتلا  أفغو؛ ألن اىلِاة غ٘ر اىٍؽاوقث شخكٍو  زاادألن وعف اىٍترد عٍَ اىلِاة ةاُطِاء 

 قيٕ إُلاص اُطِاء اىٍترد .

  .كط٘رة والُلٔم ةطرنات اىخدوٗر وإخراج إدخال ضرنات اشخخدام (2

 اىرسٔع ىيٍتارد اىطغ٘رة واىٍرُث )ُ٘هو ح٘خاُ٘ٔم( ىخطغ٘ر اىٍلكد اىذروي. (3

 ؤٌاعف اىشذر اُطِاءات نش  أسو ٌَ اىطط٘طث اىشكاقٖ اىخطٔٗر حلِ٘ات اشخخدام (4

 .اىفخطات اىذروٗث

شطو اىشفرات اىلاؼكث ىيٍترد قِد ٌِاؼق اشخراح٘ش٘ث ٌطددة )اىخٖ حً ذنرْا، اىشفرات  (5

ةاىشزء اىذروي اىخٖ حلؽف االُطِاء اىخارسٖ واىشفرات األقيٕ ٌِٓا حاس٘ا  اىخٖ حلؽف 

 االُطِاء اىداخيٖ(.

قلارب اىصاقث فٖ اىٍِؽلث اشخخدام ضرنات ٌِاشتث ىألدوات، وحشِب حطرٗهٓا قهس  (6

 اىذروٗث.

إقادة حصي٘م اىلِاة )اشخرداد اىلِاة( ةاألداة األضغر ةَ٘ نو ك٘اس وذىم ىيخأند ٌَ  (7

 اىٔضٔل إىٕ ناٌو اىؽٔل اىكاٌو.

 قدم حدوٗر اىٍترد أو حغ٘٘ر حٔسّ٘ٓ. (8

 :ويكون من خالل الحشو Zipping ـتدبير ال

 ةصتب كؽف نٍ٘ث ٌَ اىِصز اىكاس٘ث،  ٍٗهَ إقادة حطط٘ص ْذا اىخؽأ ةاىخطغ٘ر؛ وذىم ال

 وإٍُا ٗخً حدة٘ر ْذه اىٍشهيث ةكٍي٘ث اىطشٔ.

  ال ٍٗهَ اشخخدام حلِ٘ث اىخهر٘  اىشاُتٖ، وذىم ألن اىٍِؽلث اإلْي٘ش٘ث ىَ ٗدخيٓاSealer 

واىذي ٗهٔن كاةو ىالُطالل، وذىم ةصتب اشخطاىث ضشٔ اىلٍف اىٍكهٔس ىكدم إٌهاُ٘ث 

وقدم اىخهر٘  ةشهو س٘د، ف٘خشهو ةاىِخ٘شث آفث ذروٗث، ىذىم  دخٔل اىلٍف ةشهو س٘د

شخهٔن ةٍراةث ٌلكد ذروي  elbowُيشأ إىٕ اىخهر٘  اىطراري ض٘د أن ٌِؽلث اىٍرفق 

ىٍادة اىطشٔ، وىذىم ٗشب أن ُحهّر  اىهٔحاة٘رنا واىٍكشٔن ةشهو ذالذٖ األةكاد ٌا ةكد 

 ٌِؽلث اىٍرفق ىيططٔل قيٕ ضشٔة نخٍ٘ث.
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ث٘ف اىجاُتٖ ٌرفٔض ةستب استداىث خشٔ اىلٍع اىٍعهٔس، ىذىم اىته إرًا:

 ٗفضو اىتهث٘ف اىعٍٔدي أو اىدشٔ ةطرٗلث اىهٔتاة٘رنا اىٍيدُث ةاىدرارة.

  ُٗفغو اشخكٍال ٌكاسَ٘ األكِ٘ث اىشذرٗث اىطاوٗث قيٕ ٌاءات اىهاىص٘ٔم )ْ٘درونص٘د

حرًٌ٘ االُرلاةات اىخٖ اىهاىص٘ٔم( ةدال  ٌَ أنص٘د اىزُم واألوسِ٘ٔل، ض٘د ٗصاقد قيٕ 

 ٍٗهَ أن حطدث وحشه٘و اىشصر اىكاسٖ وكخو اىشراذً٘.

 .ٌراكتث اىطاىث 

 Perforationsاًحلاةات امجذور  .2

 ِٔ كٕمْف إية:اهرثةؼٖح،  اهصَٔ ثةهًصةفح اهوت ادطةؿ 

 ٖخارسٖ(. أو داخيٖ )اٌخطاص ؼت٘ك 

 ٖاىؽت٘ب ٌَ (قالس .( 

 االٍسقةب يصذْل ثعصت كدطَف: 

 ذروي. 

 :ٖض٘د ٗكختر األشٔأ إُذارا؛ ألُّ ٗهٔن عٍَ اىش٘ب اىيرٔي وٗطخٔي قيٕ  حاس

 اىشراذً٘، ٌٍا ٗؤدي إىٕ نررة االخخالؼات فٖ ْذه اىٍِؽلث.

 ٖاىشذر. ٌِخط  ف 

 كٕؤزر اهًصذْل ثشمن يجةشر قوٓ اهًكةهضح كاٍٛذار.

  

 االخذالؼةت اٙشْأ إٍذاران ِٔ:

  اىذروٗث.نصر األدوات فٖ اىٍِؽلث 

 .االُرلاةات فٖ اىٍِؽلث اىخاس٘ث 

 

 

 

 ذزكش:
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1.  Apical Perforation 

            . 
  

 

 هوسقجح اٍسقةب ٕصجت اهذشرٕعٖح اهذركٕح اهسقجح كراء ية إهٓ اهضذرٕح اهقَةة دعغٖر  1

  اهذركٕح.

 خركج إهٓ ٕؤدم يًة اهد ٖ  كغٖر اهطعٖط غٖر اهكةين اهؽْؿ  2

 يف اٙدكات ظَٔ قدـ قَد أك اهذركة، يَؽقح كدْشٖف اهًجرد

 يٌ اٍسقةب إهٓ اهذعغٖر يذةثكح قَد ٕؤدم يًة اهقَةة اٍعَةء

ٍفصُ كدشمٖن ذركة أخرل غٖر اهذركة اٙضوٖح، لًة  اهضذر خالؿ

اهًعةفـح قوٓ اهؽْؿ اهكةين اهًَةشت أف قدـ اهقدرة قوٓ 

ٕصجت دشْق كد رب هوسقجح اهذركٕح كثةهذةهٔ عٖةع هوًكقد 

  اهذركم، كٕكذجر ذهك ي ةهفة هوشرط اهًقدس هشٖودر.

  اهذعغٖر ثأدكات ثقٖةشةت لجٖرة.  3

   

 اهْر ٔ ، يًة اهقًف ثرأس (اهوجٖح اٙدكات قوٓ أك اهقَةة فٔ صدٕد)ؼةزج  دـ ؿّْر  1

  اهذركم  اهًكقد عٖةع (اهذركٕح ظْؿ اهًَؽقح إهٓ اٙدكات قوٓ دضةكز ٕدؿ

 .هدُٕ وتاه اشذبطةؿ يٌ ثةهرغى ثأهى اهًرٕظ شكْر  2

  

 شةثقةن. أقراض قَدق ْٕصد ال يرٕظ قَد اهقَةة دَـٖف خالؿ أهى كصْد  3

 لةين إهٓ اهًجرد ٍدخن أم قَدية :اهذركم هوذْ ف يفةصئ فقداف  4

 يًة ثصّْهح كٕ رج ٕدخن ثإقة ح، كإًٍة ال ٍشكر اهكةين اهؽْؿ

 .اهذركم اهذغٖ  عٖةع قوٓ ذهك ٕدؿ

 فٔ خؽأ ظطْؿ قوٓ دهٖن ِْ اهشكةقٖح هوذركة (MAF) اٙشةشٔ اهًجرد اخذراؽ  5

 .اهذعغٖر
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 انزسوٌح حىل املُطقح َحى االَراٌ دفغ إىل رنك كم ٌؤدي

 املشٌض. ػُذ األنى وحذوز

 

 

 اهؽْؿ يٌ يوى 2 -1ثًقدار  أ ن ٕمْف ثعٖر صدٕد يٌ اهكةين اهؽْؿ دعدٕد ٕضت 

 يٌ يوى 2 -1 جن صدٕد ذركم )يقكد ذركم  دغٖ  إظداث أصن كذهك يٌ اهقدٕى

ذهك  قوٓ ٕصةقد ثعٖر اهًطؽَكح )اهَقؽح اهذٔ ظدث فّٖة االٍسقةب  اهسقجح

 .اهذركٕح ظْؿ هوًَؽقح خركصّة كيَف كدمسٖفّة اهمْدةثٖرلة

 ذركم )يقكد  دغٖ  إظداث ؼرٕقح: 

 ٌَ أنتر ٌترد ةاشخخدام ُلٔم اىلِاة، ٌَ ُـ٘  أة٘ظ شااو وخروج اىلِاة غصو ةكد1.

 .40فرعا  اىٍترد اخخركج اىذروة فّ٘ وى٘هَ  ٌترد آخر أي اىلِاة، فّ٘ ضغرُا آخر ٌترد

أٗغا   قاس٘ث ةرادة وحخشهو اىشدٗد اىكاٌو ىيؽٔل أٗغا   وُطغر 45األنتر  اىٍترد ُأخذ2.

 .قي٘ٓا ُطافؾ

 اىترادة قيٕ وُطافؾ اىشدٗد اىكاٌو اىؽٔل وفق وُطغر  50األنتر اىٍترد ُأخذ3.

 اىٍخشهيث

 اىٍِؽلث؛ فٖ اىٍخشهيث اىكاس٘ث اىترادة رص وُطاول وركٖ كٍف أو ٌدك ُصخخدم4. 

 .ضٔل اىذروٗثسدٗد ىٍِف دفف اىهٔحاةرنا إىٕ اىِصز ٌا  ذروي حغ٘ق ةٓدف ضِف وذىم

  ٔاهذٔ اهًَؽقح يٌ يوى 1-2 ثػ أ طر ٕمْف ثعٖر اهًَةشت اهؽْؿ إهٓ اهقَةة ظش 

 االٍسقةب. فّٖة ظدث

  دوٌٖٖ اهقًف اهراٖصٔ ثةهموْركفْرـ ظذٓ ٕمْف يَؽجقة

 ظصجًة ٍرٕد فٔ اهضزء اهذركم يٌ اهقَةة.
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 :انخالصح

           

           

          

   . 

       ) MTA 

 – Bio dentin   

 

 

 فٔ ظةؿ هى َٕضط اهذعغٖر كثقٖخ اهًَؽقح اهذركٕح كاشكح كلجٖرة ٍقْـ ثًة ٕؤ:

عن )اهًذٕت  كهٖمٌ اهموْركفْرـ ظذٓ  ًُ ٍغف  ًكٌٖ أك زالث يٌ اهمْدةثرلة ثًةدة اه

 دذوٌٖ.

ًزٕش ثٌٖ هْظٌٖ زصةصٌٖٖ زى ٍ رصّى يٌ اهصةان اهًعن كٍضففّى  وٖال، زى ٍغف اه

 كٍقْـ ثديضًّة  يكةن ظذٓ ٕطجط شموّى يشةثُ هشمن اهقًف اهْاظد.

ٌّٖ )كلأٍَة ٍأخذ ؼجكح هوقَةة  فٖأخذ اهًزٕش  ٍدخن اهًزٕش إهٓ داخن اهقَةة كِْ يذو

 شمن اهقَةة.

ٍ رصُ كٍذرلُ شةقح إهٓ  شةقح كٍطف ظذٓ ٕذج ر اهموْركفْرـ يف ية َٕذش قَُ يٌ 

 شةيح كيؤذٕح هوَصش ظْؿ اهذركٕح. أث رة، ٍُٙ يةدة

قَدية ٕضف اهًزٕش ًٕمٌ اقذجةرق  ًف يالاى هّذق اهقَةة، فَؽؤ اهًزٕش اهًشمن ثةهػ 

Sealer .زى ٍدخوُ إهٓ اهقَةة فٖذعق  اه ذى ثشمن لةين 

 

 

 

 :الحظحي

 فٔ ظةؿ فشن اهذداثٖر اهصةثقح ْٕصَّة هوضراظح.

 اخرهاد كشٌاخ
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 أفغن، إٍذارق اهطغٖر أية شٖئ، إٍذارق اهمجٖر فةالٍسقةب ظضى كشمن االٍسقةب: .1

 ثةٍدفةع ٕصًط أٍُ ،لًة اهًكمْس اهقًف أك اهًفذْظح اهذركة اهطكت خذى يٌ ٍُٙ

 .كراء اهذركة ية إهٓ اهعةشٖح اهًْاد

 .اهًصذقجن فٔ صراظٖةن  اٛضالح إيمةٍٖح .2

2.  Lateral perforation  

 دمًٌ ،هًَعَٖحا اٙ َٖح فٔ اٙدكات ظَٔ قدـ ٍذٖضح دعدث

 االٍسقةب. يمةف دعدٕد فٔ االٍسقةثةت يٌ اهَْع ِذا ضكْثح

 

 

 خةؼئ ثةدضةق كاهغغػ يًمَةن، دااًةن  هٖس اهدرصح فّٖة دشموخ اهذٔ اٙ َٖح دعغٖر إف

 اٍسقةب اٙير آخر كفٔ هوقَةة صدٕد شمن فٔ ٕذصجت أف ًٕمٌ ثقْة اهًجرد كدفف

 هوضذر. ذركم أك أكشػ صةٍجٔ

 

 

 

 

 

 

 

 ؿّْر يفةصئ هدـ ؼةزج فٔ اهقَةة 

  اٙهى 

  ٌاهًصةر اهطعٖط هوقَةة كاخذالؼ اهؽْؿ اهكةين.اٍعراؼ اٙدكات اهوجٖح ق 
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 يالحظح:
هوذفرٕ  ثٌٖ االٍسقةب اهضةٍجٔ كاهذركم ٍضفف اهقَةة كٍدخن اهقًف اهْر ٔ، فٔ 

 ظةؿ:

  ٔٓاُرلاب ذروينان اىِزف قيٕ رأس اىلٍف ف. 

  ٔٓوحهٔن اىلِاة ٌِطرفث قَ ٌصارْا  ،اُرلاب ساُتٖنان اىِزف قيٕ ساُب اىلٍف ف

 .اىشكاق٘ثفٖ اىطٔر 

 إٍذار االٍسقةثةت اهضةٍجٖح ٕػذًد غوٓ:

 يقدار اهضزء غٖر اهًعغر وغٖر اهًعشْ يٌ اهقَةة  اهضذرٕح.-

 ظضى االٍسقةثةت-

 إيمةٍٖح اهْضْل اهضراظٔ إهّٖة )االٍسقةب ثةالدضةه اهْصّٔ(-

 اهضذرٕح اهقَةة يَـْيح هذعغٖر كظشْ اٙضؤ اهقَةة يصةر إهٓ كاهكْدة اهَفْذ يعةكهح 

 زى اهكةصٔ اهضصر كدشمٖن االٍسقةب هصد اهمةهصْٖـ يةءات ٍصذ دـ ظٖر ثةهمةين،

  اهعشٔ كٕكذجر إٍذارِة َِة صٖد. يذةثكح

 ثذعغٖر فَقْـ خذى دكف اهذركٕح اهًَؽقح يٌ صزء شٖجقٓ ذهك يٌ ٍذًمٌ هى إذا 

 .شٔء إٍذارق ٙف اهًرا جح دعخ اهصٌ ِذا كٕجقٓ اهقَةة يٌ اهذةصٔ اهضزء كظشْ

فًٖة  شٖذشمن اهمجٖر اهضزء لةف إذا يَـف، اهغٖر اهضزء ظضى قوٓ ٕكذًد اهعةهح إٍذار  :إذان 

 شٖبةن. اٍٛذار كٕمْف يصذقجالن  هوضراظح اهصٌ كدعذةج ذركٕح آفح ثكد

ـّف ضغٖر اهضزء لةف إذا أية  اهًرٕظ يَةقح كلةٍخ االٍسقةب إظداث  جن صٖد ثشمن كٍ

 صٖدان. اهعةهح إٍذار ٕمْف صٖدة

 شرٕعح  رفف ؼرٕ  قٌ االٍسقةب يمةف )يٌ إضالح اهضراظح ٕذؽوت اهًصذقجن فٔ اهفشن

 كاهذريٖى، إهٓ  ؽف اهذركة، إهٓ ثذر اهضذر،إهٓ ثذر ٍطف اهضذر،إهٓ  وكُ .
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 اهعشْة )اٙيوغى دًةدم قوٓ ٍعرص أف ٕضت االٍسقةب كددثٖر اهشرٕعح رفف قَد- mta 

 .اهشرٕعح كإقةدة صٖد ثشمن اهعشْة كدَكٖى االٍسقةب قَد اهًْصْدة اهرثةؼٖح هوَصش

3.  Coronal root perforations 
 

 اهضذكر يفذرؽ ثًَؽقح دمْف أف كيًمٌ دةصٖح صذرٕح اٍسقةثةت دمْف أف يًمٌ

 ر .اهضذ ؼْؿ قوٓ ( شرٕؽٖح أك قةدٕح اٍسقةثةت دمْف أف كيًمٌ

: 

 قَد دعطن (اهضذكر يفذرؽ قوٓ يْصُ خةؼئ دخْؿ يعْر 

 اهكةج اهسةٍْم  دْعف ثصجت  اهًصٌَٖ

  اهػ ثًسة ت اٙ َٖح دعغٖر فٔ اهًجةهغحGG 

 اشذ داـ أف إذ ،Peeso  ثًْشكةت اهػ  أك

 فِْح عٖةع ٕصجت اهمجٖرة اهقٖةشةت

  .اهًَؽقح اهذةصٖح فٔ صذرم اٍسقةب كظدكث اهقَةة

 اهػ قًن قَد اهصَةثن دْصُٖ شْء .Access cavity  

 

 

 

 

  يالحظح: 

فٔ اهرظٓ اهكوْٕح دْصُ اهصَجوح ٍعْ اهقَةة اهعَمٖح، كفٔ اهرظٓ اهصفوٖح دْصُ ٍعْ 

 اهْظشٔ.

 

 

 MTA. اهػ  أك GIC اؿ أك ثةٙيوغى اهطغٖرة االٍسقةثةت خذى 1.

اهزاادة كاهعرص قوٓ دًةدم اهذريٖى  اهذريًٖٖح اهًةدة دَكٖى أك هْعف شرٕعح رفف 2.

  ثشمن صٖد.
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. دؽْٕن اهذةج صراظٖة همشف يَؽقح االٍسقةب كيٌ زى ٍريى كيٌ زى ٍقْـ 3

  ثةه ٖةؼح، ٕكذجر إٍذارِة عكٖف ٍُٙ غةهجة يةدذشمن آفح ظْؿ شَٖح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شَٖح )صٖت ظْؿ  ظْؿ آفح دذشمن ية غةهجةن  ٍُٙ شج  ؛ ية ثٌٖ إٍذارِة عكٖف )اٙشْأ

 شَٔ .

 ٕمْف اهذم االٍسقةب يٌ اهذركٕح اهقةقدة إهٓ قوٓ اٙ ن اهصَٔ ظْؿ اهضٖت كًٕذد

 اٍعصةر ظدكث اهضٖت دشّمن ٕذجف اهضرازٖى، ك د دْاصد كثةهذةهٔ اهقَةة يف ادطةؿ قوٓ

 .ك وكُ اهصٌ كد و ن قـًٔ

 هقًح ثةهَصجح االٍسقةب يْ ف ظصت دقْؿ أٍُ ًٕمٌ دطَٖف اٍٛذار اهكةيح اهقةقدة 

  ًح دعخ أية صٖد، إٍذارق ٕمْف فْؽ اهكـى كية  ًح قَد االٍسقةب لةف إذا اهكـى،
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 هدَٕة كشٖعدث االردجةط اهجشركم يٌ  رٕجٌٖ أضجعَة ٍَٙة شٖئ؛ إٍذارق ٕمْف اهكـى

 .رقوٖح  (هسْٕح أيراض

 يالحظح:

االٍسقةثةت اهضذرٕح اهقرٕجح يٌ اهذرل هّة إٍذار أفغن يٌ دوك اهًذْعكح ثكٖدان قٌ 

 اهذرل اهضذرٕح.

اهذداخن اهضراظٔ ٕؤدم إهٓ آفح ية ظْؿ شَٖح هذهك ٕفغن يكةهضح االٍسقةثةت اهذةصٖح 

 يٌ داخن اهصٌ.

 :انسثة

 ِْاالٍسقةثةت أٍْاع أخؽر و  

وِْ دقوٖن زخةٍح اهضدار اهضةٍجٔ هوضذر 

 .ثةهذعغٖر ظذٓ ظطْل االٍسقةب

 

 آنٍح انحذوز

 اهًضةورة اهقَةة صدران أن اهضذور هًَذطف اهػرعٖح اهًقةؼع ُدظّر 

 اهضدران ِٔ اهضذري ثٌٖ اهصَخٔ اهضذور واهػظى يفذرق هًَؽقح

  .زخةٍح واألقن رقح األلسر

 دشمن اهضذور هًفذرق اهًْاصّح اهقَْٕح )اهػةج اهقَْي( اهضدران 

  (Danger Zone). اهخؽرة اهًَؽقح

 فٔ: اهخؽرة اهًَةؼ  دذْاصد 

 السفليت. لألرحاء األنسيت الجذور 

 العلويت لألرحاء الدهليزيت األنسيت الجذور.  
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 فٔ االٍعَةء ثػمس اهجرد دقَٖح اشذػًةل ُٕفغن 

 وال شًّٖة اهًَعَٖح األقَٖح ولذهك اهضذور ِذه

 اضزاهحه اهذقَٖح دًَع ِذ ألن اهمجٖرة، االٍعَةءات

 اهضذر ثَٖح يٌ اهًعذًوح اهخؽر يَةؼ  فٔ اهًفرؼح

 اهرقٖقح

 اهضذور. يفذرق غٌ اهجػٖد اهصؽط أي اٗيَح ثةهًَؽقح اهذعغٖر ٕضت 

 اىتفرٗق ةَ٘ االُثلاب اىذروي واالُثلاب اىشرٗطٖ:

 ةأكٍاع ورك٘ث:ةتجف٘ف اىلِاة 

فإذا تٔضع اىِزف عيٕ جاُب اىلٍع ةشهو طٔىٖ فٓٔ عيٕ األغيب 

 .)شرٗطٖ( جذري جاُتٖاُثلاب 

وإذا تٔضع اىِزف ةشهو أساسٖ عِد ذروة اىلٍع فِٓاك عيٕ األغيب تدض٘ر 

 واُثلاب عِد اىذروة.ٌفرط 

 

  :انششٌطً االَثقاب ذذتري
 
   اهمةهصْٖم )أي  يةءات ثًػو  يجةشرةً  ٕصدوأن  اهذوْث يٌ خةل   االٍسقةب ٕمْن أن ٕضت

 عًةد، هٖس شٖور(.

   اهشرٕؽٔ  االٍسقةب يقةثن يجةشرة وُدمسف لسٖف يػضْن ثشمن اهمةهصْٖم يةءات دًزج

   McSpadden.ثًديضح أو ثةهجْرثةت

  ٕذى  ظذٓ األغراض، زوال ظذٓ أو األقن غوٓ أشةثٖع 6 – 4 هًدة اهقَةة فٔ ٕجقٓ أن ٕضت

  .لةهضصر اهػةصٔدشمٖن ٍصٖش يذموس 

   وثةشذػًةل يوعٔ فٖزْٕهْصٔ ثًطن ثغزارة اهقَةة إرواء ثْاشؽح ثعذر اهًػضْن ُٕزال 

 .االٍسقةب يْقع يقةثن األدٍٓ ثةهعد وثغغػ االٍعَةء ثػمس جردًاه

   اهمةهصْٖم يةءات غوٓ اهعةوٕح ثةهًػةصٌٖ اهقَةة ظشْ ُٕفغن. 

   دصرب. أي يٌ وخةهٔ ضعٖط إؼجةقٔ دريٖى فْرًا وعع ٕضت اهقَةة ُدعشٓ ظةهًة 

 

 

   ظْل شَٔ فٔ يَؽقح اهًفذرق فإن إذا اشذًرت األغراض أو لةن َِةك دخرب ية

اضضالح اهضراظٔ هالٍسقةب أو اشذبطةل صزأ هوضذر اهًذْرط أو ظذٓ قوع اهصٌ قد 

 ًُٕسن اهًعةوهح اهَّةاٖح هذطعٖط اهًشموح.
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 يالحظح: 

 اهًفذرؽ هُ ٍضةح يعدكد.اٛضالح اهضراظٔ الٍسقةثةت 

 

 ٌفات٘ح ُجاح سد االُثلاةات:

 األخرى. واىٍئثاتىالُثلاب اىذي ٗدٍّ٘ ٌَ اىيعاب  اىٍتاشراىختً 

 ٌِع وصٔل ٌٔاد اىختً إىٕ ٌِطلث اىرةاط ٌاخٔل اىسِٖ.

 

 انرحضري غري املالئى  نهقُاج  

Inadequate canal preparation 
 

 ) over instrumentationاىذروي اىخغ٘ق وراء ٌا إىٕ (اىزااد اىخطغ٘ر .1

 اهذعغٖر اهزااد إهٓ ية ثػد اهذغٖ  اهذروي ِْ اغذداء غوٓ ظريح اهرثةط ية ظْل اهذروي 

 واهػظى اهصَخٔ .

 

 خؽْرة اهذعغٖر اهزااد:

وع  وفتوخث ذروة ًخنق امذروي امتغٌق فلدان (1

 .زائد خشو خدوث أرجدٌث زًادة

 .امتكحٌف امخوف أجٌاء ةصتب امكافي امذروي امخته ًلص (2

  .منىرًظ امراخث وعدم األمه (3

 

 اهذغٖ ؟ وراء ية إهٓ اهذعغٖر ٍذضَت لٖف

 :ؤِ اهػةين اهؽْل غوٓ يٌ خالهُ ٍعةفؾ أن ًٕمٌ ية لن

 جٌدة شعاعي تطوًر تلٌٌات اشتعىال. 

 :ثاىثا
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 امجذرًث منلٌاة امذروي منتغٌق دكٌق تددًد. 

 شنٌه ةشكل امؽول متددًد شنٌىث اشتٌاد ًلاط اعتىاد. 

 و امتدغٌر امعاول امؽول تددًد كتل إًلاضٍ أو اإلؼتاكي امصؽح تدصٌي.  

 ولتظ األداة عنى عىودي ةشكل توعع جاةتث أدوات ودددات اشتعىال. 

 وعدم تجاوز امذروة. ،املٌاة خدود عىي األدوات كل إةلاء 

 امغرورة( )عٌد دوري ةشكل امعاول امؽول وي شعاعٌا   امتدلق . 

 ةامىتارد أو ضنتث وركٌث أكىاع ةواشؽث امذروي امتوكف شالوث ًصتث تددًد. 

 

  اهذروة وراء ية إهٓ اهزااد اهذعغٖر ددثٖر

 كٌاشات جالجث أو كٌاشٌي (امشعاعٌث امذروة وي ونه2-1 كتل  جدًد ذروي توكف تأوٌي. ( 

 امتاجي امحنث ةترد (وامىعجون امكوتاةٌركا تجاوز مىٌع امعاجٌث امترادة وي شدادة وعع 

 .MTAجافث(، أو ًىكي اشتخدام ةعظ امىواد امىطٌعث وحل  وَي املٌاة وامىتوشػ وي

 أو وركي كىع ةوشاؼث امعاول امؽول إمى امترادات رص Plugger ضغٌر. 
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 :) Over preparationاىصِ٘ث ىيتِٕ اىٍفرؼث اىزااد )اإلزاىث اىخطغ٘ر .2


 ةـ: ًرتتػ امذروي امتدغٌر خجه إن 

 اىلِاة. شهو  

 ذاحٓا. اىلِاة ةطد وك٘اس 

 اىشذر اُطِاء ودرسث. 

 االدضةه فٔ اهصٌ هجَٖح اهًفرؼح اضزاهح ِْ امزائد: امتدغٌر 

 :فٔ غةهًجة ٕعدث األٍصٔ اهْظشٔ، واالدضةه اهوصةٍٔ اهدِوٖزي

 

 .اهًَعَٖح األقَٖح 1.

      ثةدضةه واهذعغٖر اٗيَح اهًَةؼ  غٌ االثذػةد ٍذٖضح          2.

 .اهخؽرة اهًَةؼ 

  اهمجٖرة. اهقٖةشةت اشذخدام                    3.

 

 

 

 اىل٘اس اىذروي اىِٓائٖ اىسَ

 60 – 35 اىثِاٗا اىػئٗث

 40 - 25 اىرةاغ٘ات اىػئٗث

 50 – 30 األُ٘اب اىػئٗث

 40 - 25 اىضٔاخم اىػئٗث

 40 – 25اىلِاحَ٘ األُس٘ث اىدْي٘زٗث واىٔخش٘ث اىدْي٘زٗث  اىػئٗث األرخاء

 50 – 25 اىلِاة اىدِه٘ث

 40 – 25 اىلٔاطع اىسفي٘ث

 50 – 30 األُ٘اب اىسفي٘ث

 50 – 30 اىضٔاخم اىسفي٘ث

 40 – 25اىلِاحَ٘ األُس٘ث اىدْي٘زٗث واىٔخش٘ث اىدْي٘زٗث  األرخاء اىسفي٘ث

 50 – 25 اىلِاة اىٔخش٘ث

 

 لإلطالع
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 Under preparationة( ىيلِا اىهافٖ غ٘ر اىخطغ٘ر) اىِاكص اىخطغ٘ر .3

 ِْ اهقَةة يٌ اهدقٖقح اهػةصٖح واهػغْٕةت  اهوجٔ واهفغالت  إزاهح اهَصٖش  فٔ اهفشن 

 .األثػةد زةهسٔ اهعشْ إٍضةز ًَٕع اهذي هوقَةة اهًالاى اهشمن غٖر إهٓ ثةضعةفح اهضذرٕح

 اهًطقْل وثةهذةهٔ اهشمن اهضذرٕح اهقَةة ٕػؽٔ اهَةقص ال اهذعغٖر 

 .واهعشْ اهمةين اهذَظٖف فشن

 زى فقػ واألضفر األثٖظ ثةهًجردٌٕ واهذعغٖر اهوت اشذبطةل :يسةل 

 أٍُ لًة هجٖح وثقةٕة شذوذات ثقةء إهٓ ٕؤدي اهعشْ، إهٓ االٍذقةل

 اهذةصٔ االٍفذةح أو هوقَةة اهًخروؼٔ اهشمن غوٓ اهعطْل ٕذى هٌ

 .ضعٖط ثشمن اهمْدةثٖرلة واهعشٔ أقًةع دخْل يٌ ًٕمََة اهذي

 ٔصٖد  ثشمن يعغرة إظداًِة اهقَةدٌٖ ثٌٖ يقةرٍح اهًضةورة اهطْرة ف 

 .لةفٔ ثشمن غٖر يعغرة واألخرى

 

 

 اهػةين  اهؽْل إهٓ اهذمسٖف أدوات وعع غوٓ اهقدرة غدم .1

 .اهقَةة فٔ اهراٖصٔ اهمْدةثٖرلة قًع وعع دون

  اهػةين اهؽْل ثقرب اهذمسٖف أدوات وعع غوٓ اهقدرة غدم .2

 .اهقَةة فٔ راٖصٔ قًع وعع يع يوى(1ثر )قجوُ

  أو اهػةين اهؽْل غَد األشةشٔ اهذروي اهًجرد اشذجةك .3

 اهػةين. اهؽْل لةين إهٓ اهْضْل غوٓ اهًجرد قدرة غدم

هوًضةل اهًقذرح هقٖةس اهذعغٖر أضغر يٌ اهعد األدٍٓ  MAFيجرد ذروي أشةشٔ اخذٖةر  .4

 اهذروي اهَّةأ.

إهٓ ية ثػد اهؽْل اهػةين اهضدٕد، فٔ ظةهح اٍسقةب ذروي شةث  )أي غَد  MAFٍفْذ اهر  .5

 فقدان ٍقؽح اهذْقف أو اهذغٖ  اهذروي(.

 كٍف َرجاوص هزِ املشكهح ؟

 إغةدة اهذعغٖر ثشمن ٍظةئ.

 :يؤششاخ انرحضري غري انكايف نهقُاج
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 يالحظح:
ٌ خالؿ دقٖٖى اهعشْ اهَّةأ قوٓ اهطْرة إف اهذقٖٖى اهطعٖط هوذعغٖر ٕذى فقػ ي

 اهشكةقٖح.

 

 املشاكم انرششٌحٍح انخاصح يف ذحضري األقٍُح

Special anatomy problems  
 

1. C- Shaped Canal   

  أشمةؿ كهمٌ شَذموى ثشمن قةـ. 6أك 5هّة 

  هوؽجٖت دعدم يكةهضذّة فّٖة. 

  اهًْصْدة اهوجٖح اٙ َٖح يداخن قوٓ اهذكرؼ ٕذى ال قةدةن . 

 اهشكةقٖح اهطْر قوٓ اهذفصٖر ضكجح. 

 صدان   رٕجح اهشكةقٖح اهطْرة قوٓ اهضذكر دـّر قَدية

 .C-Shaped اهًَػ  يٌ  َةة ٍذْ ف أف فٖضت كيوذعًح

 االٍذشةر  وٖوح: 

 C- Shaped Canal اىد  حهٔن اىصفي٘ث اىراُ٘ث األرضاء فٖ .1

 واألُص٘ث اىٔضش٘ث اىلِاحَ٘ ٗغً شرٗػ ةشهو قادة  

 إن اىيصاُ٘ث األُص٘ث اىلِاة ال ٗغً أو ٗغً وكد اىدْي٘زٗث

 .وسدت

 ٍٗهَ أن C-Shaped Canal اىد  األوىٕ اىكئٗث األرضاء فٖ .2

 اىلِاحَ٘ أو األُص٘ث واىطِه٘ث اىدْي٘زٗث اىلِاحَ٘ حشٍو

 .واىطِه٘ث اىٔضش٘ث اىدْي٘زٗث

 

 

 :راةعا
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 أف ًٕمٌ اٙ َٖح فِْةت فإف اهعةالت ِذق يٌ أم فٔ

 -C اهػ  أف أك C هػ  اهًشمن عًٌ اهًضرل دْصد

Shapedٌاهقَةة،  ؼْؿ يٌ ؼْؿ فٔ أم  دصذًر أف ًٕم

 .أك  د دمْف فٔ اهقصى اهكوْم اهذةصٔ أك اهًذْشػ

 

 

  

 
 
 
 
 

  C-Shaped انـ ذحضري خالل املىاخهح املشاكم أهى

 .املرًىذح وانفضالخ انهثٍح انُسح إصانح صؼىتح .1

 .اهوت لةين اشذبطةؿ يٌ دًمََة هٌ ثَّٖة فًٖة اهذفةغرات ٙف كذهك -

 .لةؼ ثشمن اهَصش إزاهح فٔ فكةهح خةص  )ثشمن اهّٖدشذركـ يجةرد إف -

 اهفغالت ك اٍٙصضح إزاهح فٔ ٕصةقد اهطْدٖح فْؽ ثةٙيْاج اهذعغٖر -

 .إهّٖة اهْضْؿ اهًَةؼ  اهًذكذر فٔ 

رة اٛركاء اهغزٕر يف عرك Cٕضت اشذًرار اهجرد اهًعٖؽٔ قوٓ ؼْؿ يعٖػ  َةة اهػ -

 هغًةف إزاهح اهقصى اٙقـًٔ يٌ اهَصش ٍُٙ غةهجة دذْاصد فّٖة دفةغرات كشذكذات.

  :انشذٌذ انُضف .2

 فْؽ ثةٙيْاج اٛزاهح اٙ َٖح  فإف ثذفةغرات هجٔ ٍصٖش كصْد )ثصجت اهَزؼ اشذًر إذا -

 ٕصذكًن أف ًٕمٌ اهضوصةت ثٌٖ اهمةهصْٖـ يةءات عًةد كعف أك هوَصش اهطْدٖح

 .ثةهَزؼ كاهذعمى إزاهح اهَصش هذكزٕز
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 انرحضري: خالل املسرًش اإلصػاج .3

 اهذ دٕر اهًْعكٔ يف ظذٓ اهقَةة دَـٖف خالؿ اٙهى ٕصذًر  د  

 .اهوت اهذ دٕر عًٌ ِْ اهًَةشت كاهذدثٖر اهًَةشت،

 :يالحظاخ

 اهضذر شؽط ثٌٖ اهكةج يٌ دٍٖة لًٖةت دعْم C- Shaped Canal اهػ -.

 .اهزااد اهذعغٖر دضَت ٕضت هذهك اهقَةة، كشؽط اه ةرصٖح

 هوصٖؽرة) اهعرارٕح (هومْدةثرلة اهًودٍح اهعشْ دقَٖةت ُدفغن  -

 C-Shaped Cana. هوػ  اهًكقدة اٙثكةد زالزٖح اهؽجٖكح قوٓ

2.S shaped canals    

  اٙ َٖح ثشمن ظرثح يزقضح كيدقةة هوذعدم ثصجت االٍعراؼ قٌ دشرٕط اهقَةة أك

 اهؽْؿ اهكةين.عٖةع 

 :فٔ اهرثةقٖةت اهكوْٕح كاٍٖٙةب اهكوْٕح كاهغْاظك اهكوْٕح كاٙرظةء  تٔاجدْا

 اهغْاظك اهسةٍٖح اهكوْٕح.اهصفوٖح، همَّة ألسر دْاصدان فٔ 

 :تأن٘د وجٔدْا 

 .صور شعاعيت عاديت 

 .صور شعاعيت بزوايا متعددة 

  متعددة.خزوج المبزد الذروي االبتدائي من القناة بانحناءاث 

 :خصٔص٘ات تدض٘رْا 

  يدخن اهقَةة؛ هٖصًط  ظرؼدأيٌٖ ؼرٕ  غٖر يقٖد هالٍعَةء اٙكؿ يٌ خالؿ

 ثًدخن ألسر اشذقةيح.

  ٔثكد أف ٕذى اهَفْذ اهمةين هوقَةة ٍقْـ أكال ثةهذعغٖر اهصوجpassive shaping 

 هالٍعَةء اهذةصٔ.

 يوى اهذركٕح يٌ اهًجرد شٖصةقد فٔ  اهًعةفـح قوٓ االٍعَةء  3االٍعَةء اهزااد هػ 

 فٔ اهضزء اهذركم يٌ اهقَةة.

  25ٕمْف اهًجرد اهذركم اٙشةشٔ ألجر يٌ  أالٕضت. 
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 .االشذكًةؿ اهًذدرج فٔ  ٖةشةت اهًجةرد كالشًٖة اهًجةرد اهذِجٖح 

 .ٔظرلةت اهجرد ثصكةت ضغٖرة ِْ شٔء أشةش 

 ( دؽجٖ  عغػ قوٓ اهضّح اه ةرصٖح هالٍعَةء اهذةصٔ .َٕطط اهجرد ثكمس االٍعَةء 

 S shapeُدخو ٌترد ةل٘اس ضغ٘ر وُصطتّ وةذىم ُصخدل وسٔد كِاة اىد 

ض٘د ُدخو اىٍترد وُكختر اىلِاة حِخٖٓ قِد أول اُطِاء  crown down ُطغر ةؽرٗلث اىد

ضرنث اىترد ةكهس سٓث  وُلٔم ةخطغ٘رْا ةشهو شيتٖ أي ةصكات ضغ٘رة، وحهٔن

االُطِاء ىيٍطافـث قيٕ اىِصز فٖ اىٍِاؼق اىخؽرة والُلٔم ةاىخطغ٘ر اىشاار أةدا، 

وةٓذا ُهٔن كد أٌِا دخٔل ٌصخلً٘ ىِِخلو ةكدْا إىٕ االُطِاء اىراُٖ )أي ُخشاوز 

االُطِاء اىخاسٖ واىٍخٔشػ ىِِخلو ةكدْا إىٕ االُطِاء اىذروي اىذي ُطغره قيٕ 

 ٌرضيخَ٘(

 ب اشخخدام اىٍتارد اىذْت٘ث )ةَ٘ نو ٌترد وٌترد ُِخلو ُط  ٌ٘يٖ (ٗش

 وْٖ اىٍتارد اىخٖ حهٔن ك٘اشاحٓا ةَ٘ اىٍتارد األشاش٘ث 

 .20واىٍترد األضفر  15اىذي ٗهٔن ةَ٘ اىٍترد األة٘ظ 17.5ٌرال: اىٍترد 
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    اَرهد املحاضشج

اهلل, وإٌ أخطأَا فًٍ أَفسُا إٌ أحسُا فًٍ  
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