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:تنبيیهھ 	  

	®RatioPlantااألووصافف االتاليیة ال تكفي لالستخداامم االفورريي لجهھازز االغرساتت   SMART		®RatioPlantوولذاا فإننا ننصح بالتعرفف على ااستخداامم جهھازز االغرساتت .    SMART  من خاللل
	®RatioPlantووبصفة أأساسيیة٬، ال يینبغي ااستخداامم جهھازز االغرساتت.  	جرااحح ذذيي خبرةة  SMART إإال من قِبَل أأططباء أأسنانن ووأأخصائيیيین في ززررااعة ااألسنانن ووفنيیي أأسنانن مدرربيین على ذذلك. 	  

	  
1	   -‐	ووصف االمنتج   	  

	®RatioPlantإإنن غرساتت   SMART عباررةة عن غرساتت في االعظم٬، ووتتوفر بأحجامم مختلفة	حيیث يیتم غرسهھا جرااحيیًا في عظامم االفك االعلويي أأوو االسفلي أأوو كليیهھما من أأجل تثبيیت ووسائل .  
ووتتم عمليیة االمعالجة بالتعويیضاتت االسنيیة من خاللل تيیجانن مفرددةة أأوو جسورر أأوو أأططقم أأسنانن .  	عاددةة االتأهھھھيیل االفمويیة االعمليیة وواالتجميیليیة لدىى االمرضى االذيین فقدوواا بعض أأسنانهھم أأوو كل أأسنانهھمإإ

	®RatioPlantجزئيیة أأوو كاملة ترتبط بغرساتت   SMART عن ططريیق عناصر مالئمة		®RatioPlantوويیشتمل جهھازز غرساتت .    SMART  على مكوناتت ووأأددووااتت جرااحيیة ووتعويیضيیة ووتقنيیة
.RatioPlant®-‐SMARTووبصفة أأساسيیة٬، ال توجد أأيیة مجاالتت ااستخداامم مفضلة بالنسبة لجهھازز غرساتت .  	مخبريیة 	  

	  
2	   -‐	ددووااعي ااالستعمالل   	  

	®RatioPlantيیمكن ااستخداامم غرساتت   SMART ك االسفلي وواالعلويي من أأجل ررعايیة االفم من االناحيیة االوظظيیفيیة أأوو االتجميیليیة أأوو كليیهھما لدووااعي ااستعمالل االغرساتت االفمويیة االعظميیة في االف
وويیمكن االتعرفف على ااقترااحاتت لالستخدااماتت االمحدددةة للغرساتت ذذااتت ااألحجامم االمختلفة من خاللل ااإلجرااء االجرااحي لغرساتت .  	للمرضى االذيین ليیس لديیهھم أأسنانن أأوو لديیهھم بعض ااألسنانن

RatioPlant®	  SMART	  . 	  
	  

3	   -‐	مواانع ااالستعمالل   	  
أأوو جوددةة االعظامم غيیر االكافيیة٬، بقايیا االجذوورر االموضعيیة٬، إإصابة االعظامم بمرضض ووااختالالتت شفاء االجرووحح٬، االعدووىى االموضعيیة في مكانن /ووجودد نسبة غيیر كافيیة من االعظامم ووااألنسجة االرخوةة وو

مثل (كم فيیهھ٬، االخضوعع لعالجج مثبط للمناعة لفترةة ططويیلة٬، إإصابة ااألنسجة االضامة بمرضض٬، أأمرااضض االدمم االغرسس٬، ااالختالالتت االوظظيیفيیة االخطيیرةة االمقاوومة للعالجج٬، ددااء االسكريي غيیر االمتح
 االعدووىى ددااخل االفم أأوو ااألوورراامم االخبيیثة٬، االعاددااتت غيیر االوظظيیفيیة االتي يیصعب االتحكم فيیهھا٬، أأمرااضض إإططباقق ااألسنانن أأوو االمفاصل غيیر")  	االهھيیموفيیليیا"٬، سيیولة االدمم "االلوكيیميیا"اابيیضاضض االدمم 

.االقابلة للعالجج٬، ااألمرااضض االنفسيیة االعصيیبة االخطيیرةة٬، جفافف االفم وواالحساسيیة من االتيیتانيیومم 	  
	  

3 -‐1	االتداابيیر ااالحتيیاططيیة   	  
	ووثث ما يیلين أأجل معرفة ااحتمالل حدمن االمهھم قبل إإجرااء جرااحة االغرسس معرفة االتارريیخ االمرضي للمريیض بعنايیة وواالتارريیخ االمرضي للعائلة إإذذاا لزمم ااألمر عن ططريیق ططبيیب ااألسرةة م  :1	  (

أأوو /تدهھھھورر االنظافة االصحيیة االمالئمة وو)  	4أأوو ااندماجج االعظم أأوو /ااإلضراارر بشفاء االجرووحح وو)  	3حدووثث مشكلة جرااحيیة خطيیرةة أأوو ووقوعع خطر عامم٬، )  	2تعذرر االزررعع نتيیجة للوضع االتشريیحي٬، 
في حالة خطوررةة إإحدىى هھھھذهه االحاالتت أأوو .  	ووقد يیتم ااختيیارر أأكثر من فئة.  	جب أأخذهھھھا في ااالعتباررووفيیما يیلي نعرضض أأمثلة من كل فئة وواالتي يی.  	االعنايیة بالغرسة وواالدعامة وواالتعويیضاتت االسنيیة

.حالتيین منهھما أأوو عدمم االقدررةة على االتحكم فيیهھا أأوو فيیهھما يیجب االتخلي عن غرسة االفك 	  
	  

3 -‐2	االظرووفف االتشريیحيیة   	  
.ضت لإلشعاعع مسبقًا٬، ووأأمرااضض االمفصل االصدغي االفكي ووأأمرااضض االفك االقابلة للعالججعدمم إإتمامم نمو االفك٬، ووظظرووفف االعظامم االتشريیحيیة غيیر االمالئمة٬، وواالعظامم االتي تعر 	  

	  
3 -‐3	االمخاططر االجرااحيیة وواالعامة   	  

لنزفي٬، االتأهھھھب اا/  	يیة االمضاددةة للتجلطااألمرااضض االجهھاززيیة االخطيیرةة٬، وونقص االمناعة وواالخلل االوظظيیفي بالخاليیا االبيیضاء االتي تزيید من مخاططر االعدووىى٬، ووأأمرااضض االغددد االصماء٬، ووااألددوو
.ددااء االسكريي٬، وواالحملووتصلب االشراايیيین وواالسكتة٬، ووااررتفاعع ضغط االدمم٬، وواالنوباتت االقلبيیة٬، ووااألمرااضض االمرتبطة باالستخداامم االدوورريي للستيیروويیدااتت٬، وواالتهھابب االكبد٬، وو 	  

	  
3 -‐4	ااختاللل االقدررةة على شفاء االجرووحح   	  



.ررةة االدمويیة االصغرىى٬، ووااألمرااضض االرووماتيیزميیة٬، ووإإددمانن االمخدررااتت وواالكحوليیاتت وواالتبغااختالالتت أأيیض االعظامم٬، ووجميیع ااألمرااضض االتي تؤثر على تجديید االعظامم أأوو االدوو 	  
	  

3 -‐5	االعنايیة   	  
اددااتت غيیر االوظظيیفيیة وواالتغيیرااتت في االغشاء ررفض االمريیض لالمتثالل للعالجج٬، وواالنظافة االصحيیة للفم غيیر االكافيیة٬، وواالتهھابب االلثة االمحيیطة باألسنانن٬، ووصريیر ااألسنانن أأثناء االنومم٬، وواالع

.خاططي للفماالم 	  
	  

4	   -‐	ااآلثارر االجانبيیة   	  
بعد إإددخالل غرساتت ااألسنانن مباشرةة٬ً، يیجب تجنب االقيیامم باألنشطة االتي .  	في هھھھذهه االحالة٬، يیرجى االتوجهھ إإلى االمكتب االتمثيیلي االمحلي.  	في بعض االحاالتت االفردديیة ال يیحدثث ااندماجج عظمي

:فاتت االمحتملة بعد إإددخالل غرساتت ااألسنانن فيیما يیليقد تتمثل بعض االمضاع.  	يیتعرضض االجسم من خاللهھا إإلى إإجهھادد بدني عاللٍ  	  
.آآالمم وومتاعب صحيیة مؤقتة٬، توررماتت٬، صعوباتت في االكالمم٬، االتهھاباتت في االلثة 	  

متاعب صحيیة مستمرةة لفترةة ططويیلة 	  
فرطط االتنسج٬، أأوو االعدووىى االموضعيیة أأوو االجهھاززيیة٬، أأوو االناسورر االجيیبي ااآلالمم االمزمنة االمرتبطة بالغرسة االسنيیة٬، أأوو االشعورر االداائم بالتنميیل٬، أأوو خلل االحس٬، أأوو تلف ااألعصابب٬، أأوو االتقشر٬، أأوو 

راارر غيیر االقابلة للعالجج باألسنانن االمجاووررةة٬، أأوو االفمويي أأوو االناسورر ااألنفي االفمويي٬، أأوو فقد عظامم حافة االفك االعلويي أأوو االفك االسفلي٬، أأوو االتأثيیر االسلبي على ااألسنانن االمجاووررةة٬، أأوو ااألض
.أأوو بالعظامم أأوو بطقم ااألسنانن٬، أأوو االمشاكل االتجميیليیةاالكسورر بالغرسة أأوو بالفك  	  

	  
5	   -‐	إإررشاددااتت االسالمة ووااإلررشاددااتت االتحذيیريیة االعامة   	  
		®RatioPlantووبالتالي ال يیجب ااستخداامم جهھازز االغرساتت .  	قد يیؤدديي أأيي إإجرااء غيیر مالئم عند االجرااحة أأوو تركيیب االتعويیضاتت االسنيیة إإلى أأضراارر بالغرسة أأوو إإلى فقد االعظامم•    SMART 

ززررااعة ااألسنانن٬، وويیتعيین فحص كل إإال بمعرفة أأططباء أأسنانن ووأأططباء ووجرااحيین مدرربيین على ااستخداامم االجهھازز؛ حيیث إإنن ااستخداامم جهھازز االغرساتت يیتطلب معاررفف وومهھاررااتت خاصة في علم 
ااألسنانن وواالعيیوبب االموجوددةة باألنسجة االصلبة ااألنسجة االرخوةة االمرتبطة مريیض بعنايیة ووتقيیيیم حالتهھ بالنسبة لحالتهھ االنفسيیة وواالبدنيیة ووموقفهھ من االخضوعع ألشعة إإكس٬، بما في ذذلك فحص 

ووتحتويي ااإلجرااءااتت االجرااحيیة .  	وومن االضرووررةة بمكانن ووجودد تعاوونن ووثيیق بيین االجرااحح ووأأخصائي االتعويیضاتت االسنيیة ووفني ااألسنانن لنجاحح االعالجج.  	بهھا وواالتي قد تؤثر على االنتيیجة االنهھائيیة
	®RatioPlantلزررعع غرساتت   SMART على معلوماتت تفصيیليیة عن ااختيیارر االغرساتت وواالتركيیباتت االمناسبة لتخطيیط االعالجج ووااستخداامم غرساتت ااألسنانن. 	  

		ألططباء ااألسنانن وومختبرااتت االتقنيیاتت االخاصة باألسنانن أأوو من يینوبب عنهھم/  	وونظًراا ألنن ااالستخداامم ااآلمن يیتطلب ووجودد معرفة خاصة٬، فإنن منتجاتنا ال تقدمم إإال لألططباء•    	جديیر بالذكر وومن اال.  
.أأنهھ ليیست كل ااألجزااء متوفرةة في كل االدوولل 	  

		®RatioPlantقد يیؤدديي ااستخداامم مكوناتت ووأأددووااتت غريیبة عن االجهھازز إإلى ااإلضراارر بوظظيیفة جهھازز االغرساتت •    SMART ووسالمتهھ	ال تتحمل مسؤووليیة  HumanTechووبالتالي فإنن شركة .  
	®RatioPlantوولذلك ال تستخدمم إإال االمكوناتت االجرااحيیة وواالتعويیضيیة ووكذلك االتقنيیاتت االمختبريیة ووااألددووااتت االخاصة بـ .  	ززأأيي ضمانن أأوو ااستبداالل عند ااستخداامم مكوناتت غريیبة عن االجهھا  

SMART	  		®RatioPlantجميیع أأجزااء جهھازز االغرساتت .    SMART متواافقة مع بعضهھا االبعض بشكل مثالي ووتعتبر جزًءاا من االجهھازز بالكامل. 	  
	زز مصممة خصيیًصا لخط إإنتاججاالمثاقب ووااألددووااتت وومكوناتت االجهھا•   	  

	هھھھذهه االغرساتت  	ووبرغم ذذلك٬، فإننا ننصح باستخداامم ااألددووااتت وواالمعدااتت االتي نقومم تسليیمهھا لهھذاا .  	أأخرىى RatioPlantبالنسبة لنطاقق ااألددووااتت٬، قد تكونن هھھھناكك تعاررضاتت مع منتجاتت غرساتت .  
	االجهھازز فحسب  . 	  

	®RatioPlantقد يیؤدديي ااستخداامم مكوناتت محدددةة خاصة بجهھازز   SMART  من شركاتت أأخرىى ُمَصنِّعة لغرساتت ااألسنانن إإلى فشل ميیكانيیكي بمكوناتت االجهھازز أأوو أأضراارر باألنسجة أأوو إإلى
	®RatioPlantتوجد مجموعة جرااحيیة خاصة متوفرةة مع ااألددووااتت االمالئمة لغرساتت .  	نتائج غيیر مرضيیة من االناحيیة االتجميیليیة  SMART	  . 	  

		®RatioPlantنظًراا لصغر االحجم٬، قد يیتم بلع جهھازز •    SMART أأوو اامتصاصهھ بالجسم	وولهھذاا .  	قد يیؤدديي اامتصاصهھ إإلى حدووثث عسر تنفس٬، بل قد يیصل إإلى ااالختناقق في أأسوء ااألحواالل.  
.االسبب يیجب توخي حرصص خاصص ووااتخاذذ ااإلجرااءااتت االمالئمة عند ااستخداامم منتجاتت ددااخل االفم 	  

	  
6	   -‐	تجهھيیز االغرساتت ووااألددووااتت   	  
6 -‐1	تجهھيیزااتت االمريیض   	  

مم للفك االعلويي وواالسفلي٬، االمتطلباتت االموضعيیة وواالجهھاززيیة٬، االقدررةة االعادديیة على شفاء االجرووحح٬، االنظافة االصحيیة االفعالة للفم٬، سالمة ااألسنانن االمتبقيیة٬، االنمو االتا:  	لغرسسشرووطط نجاحح عمليیة اا
خيیة٬، ااالررتباططاتت ددااخل عظم االفك مثل ااإلططباقق االعميیق٬، نوعيیة االمخاطط االنتائج االموضعيیة٬، تشريیح االحافة االسن.  	االحالة االصحيیة االعامة االجيیدةة٬، ووجودد كميیة كافيیة من عظامم االفك االسليیمة

قد يیتسبب أأيي تقصيیر في تقيیيیم حالة االمريیض أأوو االتشخيیص قبل االجرااحة وواالتخطيیط للعالجج في فقداانن .  	ووكثافتهھ٬، نماذذجج االدررااساتت ووتسجيیل االعضاتت بالنسبة للمفاصل٬، نتائج أأشعة إإكس
	االغرسة   	ليیة االغرسس٬، يیجب إإجرااء تقيیيیم شامل لحالة االمريیض ووتشخيیص حالتهھ قبل االجرااحة وواالتخطيیط للعالججفقبل إإجرااء االشق االجرااحي لعم.   ووال يیجب ااختيیارر جهھازز االغرساتت .

RatioPlant®	  SMART إإال إإذذاا كانت هھھھناكك كميیة كافيیة من االعظامم حولل قاعدةة االغرسة	مم   	3ي االمجاوورر وومسافة مم من االسن االطبيیع  	1.5وويیتعيین اااللتزاامم بالحفاظظ على أأقل مسافة ووقدررهھھھا .  
.من االغرسة االمجاووررةة 	  

	  
6 -‐2	تجهھيیز ااألددووااتت    	  

	®RatioPlantتَُسلَّم أأددووااتت جهھازز االغرساتت   SMART غيیر معقمة٬، ططالما أأنهھا غيیر محددد عليیهھا صرااحةً أأنهھا معقمة	ووقبل أأوولل ااستخداامم ووأأيي ااستخداامم الحق لهھا لدىى االمريیض٬، يیجب أأنن يیتم .  
	االقسم أأنظر(تنظيیفهھا ووتطهھيیرهھھھا ووتعقيیمهھا   8 -‐2	).إإعداادد ااألددووااتت وواالمكوناتت االتعويیضيیة   	  

	  
6 -‐3	تجهھيیز االغرساتت وواالبرااغي   	  

	®RatioPlantتُعبأ غرساتت ووبرااغي   SMART ووهھھھي معقمة٬، وويیجب أأنن تحفظ في مكانن جافف بعيیًداا عن أأشعة االشمس االمباشرةة ووفي ددررجة حرااررةة االغرفة	وويیجب فحص االعبوةة قبل فتحهھا .  



ال يیُسَمح باستخداامم االغرساتت وواالبرااغي ذذااتت االغطاء في .  	٬، كما يیجب مرااجعة تارريیخ اانتهھاء صالحيیتهھا٬، ووال يیُسَمح بفتحهھا إإال قبيیل ااستخداامم االمنتجاتت مباشرةةً للتأكد من عدمم ووجودد تلفيیاتت بهھا
:االحاالتت االتاليیة 	  

	).اانظر االملصق(اانقضاء تارريیخ اانتهھاء االصالحيیة •   	  
	.خدااممإإذذاا كانت االعبوةة تالفة أأوو مفتوحة بالفعل قبل ااالست•   	  

	  
7	   -‐	ااالستخداامم   	  
7 -‐1	االجرااحة   	  

ووتتم عمليیة االغرسس بالتغطيیة .  	وويیجب إإعداادد قاعدةة االغرسة بأقصى قدرر من االحرصص.  	االظرووفف االمثاليیة لنجاحح االتئامم االغرسة٬، يیتعيین معالجة ااألنسجة االصلبة وواالرخوةة بالعالجج االتحفظيلتوفيیر 
	.على مرحلتيین   	  

	  
	  

7 -‐1 -‐1	إإعداادد قاعدةة االغرسة   	  
في سجل .  	كما يیجب مرااعاةة أأعداادد أأشوااطط االمثقب.  	وولذلك يیجب االحفاظظ على اانخفاضض ددررجة االحرااررةة بقدرر ااإلمكانن.  	حح حراارريیة قد يیؤدديي إإلى منع االتئامم االغرسة االسنيیةإإنن ووجودد أأيیة ررضو

.االثقب لديینا ستجد أأعداادد ااألشوااطط موضحة 	  
ااحرصص على ووجودد تبريید كافٍف من خاللل ووجودد محلولل ملحي فسيیولوجي .  	ااستخدمم تقنيیة االثقب االمتقطع  	).ااستخدااًما  	20إإلى   	10ليیس أأكثر من (ال تستخدمم إإال مثاقب ووقوااططع لولبيیة حاددةة  

دد مسبقًا  ة يیجب أأنن يیكونن لدىى االجرااحح معرفة ددقيیقة باألددووااتت االمستخدمة عند االتخطيیط٬، وويیجب عليیهھ اااللتزاامم بمسافة أأمانن مالئم.  	ااستخدمم مثقبًا بقطر متزاايید).  	ددررجاتت مئويیة  	5(معقم ووُمبَرَّ
يیؤدديي ذذلك إإلى  إإذذاا لم يیتم تحديید أأعماقق االثقب االفعليیة بصوررةة صحيیحة فيیما يیتعلق بأشعة إإكس ووتم االحفر بعمق أأكبر من ااألعماقق االمزمع االوصولل إإليیهھا٬، فقد.  	إإلى ااألسنانن وواالبنى االحيیويیة

يیحتويي كل مثقب على عالماتت .  	مم للعصب االفكي االسفلي أأوو االعصب االسنخي االسفلي  	1.5وويیجب اااللتزاامم بمسافة أأمانن تبلغ .  	حدووثث إإصاباتت دداائًما باألعصابب أأوو بالبنى االحيیويیة ااألخرىى
إإذذاا تم ثقب تجويیف االفك في .  	وويیجب مرااجعة عمق االغرسة بشكل ضروورريي.  	عند تسويیة االحافظ االعظميیة االتاجيیة يیقل ااررتفاعع االعظامم االموجودد.  	للعمق وواالتي يیجب عليیك مرااعاتهھا بالضرووررةة

.وومن االضروورريي ااستخداامم تقنيیاتت تكبيیر االعظامم للمعالجة فيیما بعد.  	بالثقب االدليیلي٬، فيیتعيین إإلغاء عمليیة االغرسساالفك االعلويي عند االقيیامم  	  
	ددليیل االقطع•   	  
	.تسويیة االحافة االسنخيیة بموضع االغرسة االمطلوبب باستخداامم االمثقب حلزووني االرأأسس/  	شطب:  	ااختيیارريي•   	  
	كررر .  	ثم ااسحب االمثقب إإلى أأعلى من االعظامم ددوونن أأنن يیتوقف االمحركك االيیدوويي.  	ثوااننٍ   	3ااثقب االعظامم لمدةة من ثانيیتيین إإلى :  	لقطعتقنيیة االثقب االمتقطع للمثقب ذذيي االحفر االحلزووني ووأأددااةة اا•  

.االعمليیة حتى تصل إإلى االعمق االمطلوبب 	  
	.أأوو أأعمدةة متوااززيیة/ب ووووكبديیل ااختيیارريي عند إإجرااء عمليیاتت االثقب االدليیليیة أأوو ااألووليیة٬، تحكم في االعمق ووااتجاهه االمحورر باستخداامم مقيیاسس مناس•   	  
	.ااستخدمم مثقبًا بقطر متزاايید حتى تصل إإلى االقطر االمطلوبب لقاعدةة االغرسة•   	  

	  
	  •7 -‐1 -‐2	إإددخالل االغرسة   	  

.جةووبهھذاا يیمكن متابعة كل غرسة عند االحا.  	تحتويي االعبوةة ااألساسيیة للغرساتت على ملصق بهھ ررقم االتشغيیلة وواالذيي يیجب أأنن يیكونن مسجالً بوثائق االمريیض أأوو ملصقًا بهھا 	  
		اافتح االعبوةة االمعقمة للغرسة•    	كن أأنن تخرجج من يیرجى االتأكد من أأنن ااألددااةة االمباعدةة االموجوددةة في نفس أأنبوبة االتيیتانيیومم أأسفل االغرسة لن تخرجج أأوو تدوورر بسبب ااالهھھھتزاازز بحيیث أأنهھا ال يیم.  

.االعبوةة فيیما بعد باألددااةة االمناسبة 	  
	.فحسب)  	ااألددااةة االيیدوويیة( ااسحب االغرسة من االعبوةة باستخداامم االمهھايیئ االمالئم•   	  
	.أأددخل االغرسة يیدوويیًا في قاعدةة االغرسة وواارربطهھا بحيیث تثبت في مكانهھا•   	  
	.ااسحب ااألددااةة االيیدوويیة•   	  
	.ووإإال قد يیتم لف االلولب االخاررجي للغرسة في االعظامم بشكل ززاائد.  	ااضبط االوضع االنهھائي دداائًما يیدوويیًا).  	االمرحلة ااألكثر بطئًا(ااستمر في االربط باستخداامم االمهھايیئ ذذيي االمحركك •   	  
		اارربط االغرسة في االنهھايیة يیدوويیًا باستخداامم أأددااةة رربط أأوو باستخداامم االسقاططة•    . 	  

	  
لمالئم ووفقًا لمرحلة اااللتئامم وواالموقف يیتعيین ااختيیارر االجسم اا.  	مم بحد أأددنى  	8.5مم بحد أأقصى أأوو   	10.5تكونن االغرسة مركبة حسب االسجل إإذذاا كانت مستقرةة أأسفل مستوىى االعظم بمسافة 

.االحالي للعظامم 	  
.يیوضح االجدوولل االتالي أأهھھھم االبيیاناتت االخاصة بثالثة أأططواالل لألجسامم 	  

	ططولل االجسم بالملليیمتر   8.5	   9.5	   10.5	  

	عمق قاعدةة االغرسة بالملليیمتر   8.5	   9.5	   10.5	  

	إإجمالي ططولل االغرسة االالحقة بالملليیمتر   13.5	   14.5	   15.5	  

	فوقق االغرسة بالملليیمترااررتفاعع االعظم    1.9	   2.9	   3.9	  

	  
7 -‐1 -‐3	إإددخالل ااألددااةة االمباعدةة   	  

.إإنن إإمكانيیة متابعة ااألددااةة االمباعدةة مضمونة باستخداامم ملصق االعبوةة ااألساسيیة للغرسة 	  



	Spacer ووتقع أأددااةة االمباعدةة في االجزء االسفلي من أأنبوبب االتيیتانيیومم تحت االغرسة وويیمكن نزعهھا بعد رربط االغرسة بإحكامم باستخداامم أأددااةة  Inserter. 	  
		Spacerمقبض (يیتعيین سحب ااألددااةة االمباعدةة من االعبوةة باستخداامم ااألددااةة االمالئمة •    Inserter	  Hand  أأوو سقاططةSpacer	  Inserter	  Ratched	.فحسب)   	  
	.أأددخل ااألددااةة االمباعدةة في االغرسة وواارربطهھا بحيیث تثبت في مكانهھا•   	  
		مم أأددااةة رربطاارربط أأددااةة االمباعدةة في االنهھايیة بإحكامم باستخداا•    . 	  
	أأددااةة تشذيیب أأددااةة االمباعدةة (يیمكن تقصيیر أأددااةة االمباعدةة باستخداامم ااألددااةة االُمَسلََّمة مع االجهھازز .  	ااضبط أأددااةة االمباعدةة حسب مستوىى االعظامم بحيیث تستقر أأددااةة االمباعدةة تحت االعرفف أأوو تحت االلثة•  

Spacer	  Trimmer		®RatioPlantفي االمجموعة االجرااحيیة لجهھازز غرساتت )    SMART بالشكل االمطلوبب من خاللل االلف االبسيیط عند نقطة ااالنكسارر االمحدددةة مسبقًا	  . 	  
	  

	®RatioPlantيیوفر جهھازز غرساتت   SMART ناء إإمكانيیة تثبيیت أأددااةة االمباعدةة في االعظم االسنخي بطريیقة بسيیطة من خاللل مواادد عظميیة ذذااتيیة االمنشأ أأوو مواادد بديیلة للعظامم٬، وومن ثم إإعاددةة ب
.عمليیة ااالستخرااجج باستخداامم ماددةة االتكبيیر االتجاوويیف االناشئة بسبب 	  

.ال تربط االخيیوطط بإحكامم شديید؛ حيیث يیجب ووضعهھا بحيیث تكونن حواافف االجرووحح بدوونن أأيي شد فوقق أأددااةة االمباعدةة.  	قم بسد حواافف االجرووحح بإحكامم بماددةة خيیاططة الررضحيیة 	  
	  

7 -‐1 -‐4	االعنايیة بعد عمليیة االزررعع   	  
ووبعد االقيیامم بعمليیة االزررعع مباشرةة٬، يیتعيین إإخالء موضع االعمليیة من أأيي تأثيیرااتت ميیكانيیكيیة على .  	ساسيیًا لنجاحح االغرساتت االسنيیة لفترةة ططويیلةتعد االنظافة االصحيیة االتامة لفم االمريیض شرططًا أأ

.وويیمكن االوقايیة من حدووثث أأيیة توررماتت من خاللل عمليیة االتبريید.  	أأووسع نطاقق ممكن 	  
	.عندما تظهھر عليیهھ أأيیة أأعرااضض غيیر ططبيیعيیةيینبغي على االمريیض ااالتصالل بعيیاددتهھ بعد االعمليیة على االفورر •   	  

	  
7 -‐1 -‐5	االمعالجة االمؤقتة   	  

عند إإجرااء معالجة مؤقتة٬، يیتعيین ااالنتباهه إإلى عدمم تحميیل االغرساتت االسنيیة .  	ال يیمكن إإجرااء معالجة تعويیضيیة مؤقتة إإال إإذذاا أأمكن ضمانن عدمم حدووثث أأيیة إإثاررةة ميیكانيیكيیة للغرسة أأوو االخيیط
.يیُسَمح باتصالهھا باألسنانن االمجاووررةة أأوو ااألجسامم االمضاددةة من االناحيیة االوظظيیفيیة أأوو ااإلستاتيیكيیة فهھي ال.  	أأثناء فترةة اااللتئامم 	  

	  
7 -‐1 -‐6	مرحلة اااللتئامم   	  

	على االفك االعلويي أأمم االسفليووتسريي هھھھذهه االنسب سوااء .  	أأشهھر  	6أأشهھر على ااألقل٬، أأما إإذذاا كانت االعظامم إإسفنجيیة٬، فتبلغ االمدةة   	3إإذذاا كانت نوعيیة االعظامم جيیدةة يینبغي أأنن تبلغ مرحلة اااللتئامم   .
.ترتبط فترةة اااللتئامم دداائًما بحالة كل مريیض ووتخضع لتقيیيیم االُمعالِج 	  

	  
7 -‐1 -‐7	االمتابعة بعد االعمليیة   	  

يیتم إإززاالة االخيیط بعد مروورر فترةة من .  	رروويیتعيین ااألخذ في ااالعتبارر إإحكامم االخيیط ووحدووثث أأيي االتهھابب قد يیبدأأ في االظهھو.  	يیجب أأنن تتم عمليیاتت االمتابعة في االيیومم االتالي ووحتى أأسبوعع بعد االعمليیة
7	.أأيیامم  	10إإلى    	  

	  
7 -‐1 -‐8	تركيیب االجسم   	  

تحتويي عبوةة االجسم .  	ووبهھذاا يیمكن متابعة كل جسم عند االحاجة.  	تحتويي االعبوةة ااألساسيیة للجسم على ملصق بهھ ررقم االتشغيیلة وواالذيي يیجب أأنن يیكونن مسجالً بوثائق االمريیض أأوو ملصقًا بهھا
	Coverئامم وواالبرغي ذذيي االغطاء أأيیًضا على غطاء ووحدةة اااللت  Screw لربط غطاء ووحدةة اااللتئامم بالجسم	يیرجى ااالنتباهه إإلى عدمم فك غطاء ووحدةة اااللتئامم ووبرغي ووحدةة اااللتئامم بدوونن قصد .  

.عند نزعع االجسم 	  
	.تحديید موضع أأددااةة االمباعدةة ووفتح االغشاء االمخاططي•   	  
		Spacerمقبض (فك أأددااةة االمباعدةة باستخداامم ااألددااةة االخاصة بهھا •    Inserter	  Hand  أأوو سقاططةSpacer	  Inserter	  Ratched.( 	  
		Rasperاالمبردد االقصيیر (االبردد االيیدوويي للعظامم في قناةة االغرسة باستخداامم مبردد االعظامم •    Short  أأوو االمبردد االطويیلRasper	  Long	تهھدفف هھھھذهه االخطوةة إإلى إإعاددةة .  	من مجموعة االجرااحة)  

.ل االجسمتفعيیل نمو االعظامم االذيي بدأأ بالفعل بعد توصيی 	  
	.اافتح االعبوةة االمعقمة للجسم•   	  
		Bodyأأددااةة إإددخالل االجسم (ااسحب االجسم من االعبوةة باستخداامم ااألددااةة االمالئمة •    Inserter	.فحسب)   	  
	.أأددخل االجسم بحرصص في قاعدةة االغرسة وواارربطهھ بحيیث يیثبت في مكانهھ•   	  
		Bodyاارربط االجسم بأددااةة إإددخالل االجسم •    Inserter	  Short الل االجسم االطويیلة االقصيیرةة أأوو أأددااةة إإددخBody	  Inserter	  Long  ووسقاططة عزمم االربط حتى يیمكن االوصولل إإلى أأقصى عزمم

	يیجب ااالنتباهه إإلى عدمم ااستخداامم عزمم رربط أأكبر لربط االجسم.  	نيیوتن سم  	40رربط ووقدررهه   . 	  
.ووهھھھنا يیجب ااالنتباهه إإلى تجنب أأيي تحميیل ميیكانيیكي على االغرسة.  	أأسابيیع أأخرىى  	8يیجب ضمانن ووقت اااللتئامم لفترةة .  	يیجب رربط غطاء ووحدةة اااللتئامم ووتأميینهھا بالبرغي ذذيي االغطاء 	  

	  
7 -‐2	االتعويیضاتت االسنيیة   	  

قبل بدء االمعالجة االتعويیضيیة٬، يیلزمم إإجرااء فحص بأشعة إإكس بعد اااللتئامم بفترةة .  	يیمكن أأنن تتم االمعالجة االتعويیضيیة للغرسة عندما يیتم شفاء ااألنسجة االرخوةة ووتصبح خاليیة من أأيي االتهھاباتت
.مواادد أأخذ ططبعة ااألسنانن االمالئمة هھھھي االسيیليیكونن أأوو االبولي إإيیثيیر.  	أأسبوًعا  	12ابيیع إإلى أأس  	6من  	  

.يیعتبر االجسم في االوقت نفسهھ بمثابة االدعامة 	  
.ددررجة٬، ووال يیُسَمح بتعليیق أأيي جسر حر االطرفف بأيیة غرسة مفرددةة غيیر مثبتة  	25ال يیجوزز إإجرااء أأيیة تصحيیحاتت في االزوواايیا أأكبر من  	  



:طط االتاليیة عند إإجرااء االمعالجة االتعويیضيیةوويیجب مرااعاةة االنقا 	  
	توززيیع االحمل بشكل مالئم•   	  
	.تثبيیت االتعويیضاتت االسنيیة على االدعامة بدوونن إإجهھادد•   	  
	ااإلططباقق االصحيیح•   	  

	®RatioPlantتَُسلَّم مكوناتت االتعويیضاتت االسنيیة لجهھازز االغرساتت .  	ووإلنتاجج االدعامة٬، ال يیسمح إإال باستخداامم االمواادد االمحدددةة لهھذاا االغرضض  SMART  غيیر معقمة٬، ططالما أأنهھا غيیر محددد عليیهھا
8أأنظر االقسم (ووقبل ااالستخدمم على االمريیض٬، يیجب أأنن يیتم تنظيیفهھا ووتطهھيیرهھھھا ووتعقيیمهھا عند االحاجة .  	ووال يیسمح باستخداامهھا إإال مرةة ووااحدةة.  	صرااحةً أأنهھا معقمة -‐2	إإعداادد ااألددووااتت وومكوناتت   
	االتعويیضاتت االسنيیة  	  .( 	  

	  
7 -‐2 -‐1	االفتح ووأأخذ االطبعة   	  
	®RatioPlantم نقل شكل االفم إإلى االقالب االرئيیسي باستخداامم قواالب االطبعة االسنيیة ااألصليیة يیت  SMART		تتم عمليیة أأخذ االطبعة بطابع مغلق.    . 	  

بالتساوويي٬، وومن ثم يیمكن ضمانن تحقيیق  قد يیكونن االطابع ااإلفراادديي لهھ مزاايیا خاصة؛ حيیث يیتم توززيیع قوةة ططبقة كتلة أأخذ االطبعة.  	وويیمكن ااستخداامم ططابع إإفراادديي لتنفيیذ ططريیقة أأخذ االطبعة هھھھذهه
	ددقة أأكبر  . 	  

	.اانزعع االبرغي ذذيي االغطاء ووغطاء ووحدةة اااللتئامم•   	  
	.ضع أأغطيیة قالب أأخذ االطبعة على االجسم وواانتبهھ للوضع االنهھائي االصحيیح•   	  
	.أأددخل االجسم ووغطاء قالب أأخذ االطبعة االمركب باستخداامم ماددةة أأخذ االطبعة•   	  
	.بعة ووقم بتركيیبهھاامأل االطابع ااإلفراادديي بماددةة االط•   	  
	.ااتركك ماددةة االطبعة حتى تتصلب•   	  
	.اانزعع قالب أأخذ االطبعة٬، وويیجب أأنن يیظل غطاء ووحدةة االنقل في كتلة قالب االطبعة•   	  
	.أأعد سد االغرسة بغطاء ووحدةة اااللتئامم وواالبرغي ذذيي االغطاء•   	  
	.قالب االطبعة في االمماثل االمخبريي بشكل ملحوظظيیجب أأنن يیستقر .  	إلعاددةة االوضع في االطبعة٬، يیتم إإددخالل االمماثل االمخبريي في قالب االطبعة•   	  
	.يیفضل تغطيیة منطقة االلثة بالمماثل االنموذذجي بماددةة االلثة االتي تظل ليینة ووقم بصب االطبعة مع ماددةة االطبعة•   	  
	.ااتركك ماددةة االطبعة حتى تتصلب•   	  
	.اانزعع االطابع ااإلفراادديي بقالب االطبعة•   	  

	  
	Scanوئي أأخذ االطبعة االفمويیة بالمسح االرقمي بموصل ماسح ض  Connector 	  

	Smartوويیتم ااستخداامم موصل االمسح االضوئي االذكي  Scan	  Connector لهھذهه االطريیقة من أأخذ االطبعاتت. 	  
		Scanضع موصل االمسح االضوئي •    Connector  برغي االتعويیضاتت االسنيیة (على االجسم وواارربطهھ يیدوويیًا بإحكامم بالبرغي االمرفقProthetic	  Screw	  .( 	  
	.ميیًا باستخداامم االماسح االضوئي االفموييقم بتنفيیذ أأخذ االطبعة ررق•   	  
		Scanفك برغي االتثبيیت وواانزعع موصل االماسح االضوئي •    Connector. 	  
	.أأعد سد االغرسة بغطاء ووحدةة اااللتئامم وواالبرغي ذذيي االغطاء•   	  
		Scannبعد االحصولل على االقالب ااألساسي٬، يیتم تثبيیت موصل االماسح االضوئي •    Connector خداامم برغي االتثبيیتبالمماثل االمخبريي يیدوويیًا باست. 	  
	.CAD/CAMووااآلنن يیمكن االمسح االضوئي للحصولل على ااألسنانن االبديیلة عن ططريیق تقنيیة •   	  

	  
7 -‐2 -‐2	تصنيیع االتعويیضاتت االسنيیة   	  

وااررددةة في كتيیب االمنتج االخاصص بجهھازز ناتت االيیتم تصنيیع تيیجانن ااألسنانن االمفرددةة وواالجسورر وواالتعويیضاتت االسنيیة االثابتة وواالقابلة للنزعع في مختبر متخصص في تقنيیاتت ااألسنانن ووفقًا للبيیا
RatioPlant®	  SMART. 	  

	  
7 -‐2 -‐3	خطوااتت االمعالجة بالتعويیضاتت االسنيیة   	  
	.اانزعع االبرغي ذذيي االغطاء ووغطاء ووحدةة اااللتئامم•   	  
	.نَظَّف االجزء االموجودد فوقق االلثة من االجسم ووَجفِّفهھ•   	  
	.نيیوتن سنتيیمتر من خاللل رربط برغي إإططباقق ااألسنانن  	25ااألسنانن أأوو ثبتهھ بالجسم بعزمم ددوورراانن االصق االجزء االمحددد من االتعويیضاتت االسنيیة بعد االتنظيیف وواالتهھيیئة بمالطط •   	  
وولنجاحح االعالجج لفترةة ططويیلة٬، يیتعيین ااالنتباهه إإلى مرااعاةة إإططباقق .  	ووبالتالي ال يیُسمح بانحشارر أأيي أأنسجة ررخوةة.  	يیجب أأنن يیثبت جزء االتعويیضاتت االسنيیة على االجسم بصوررةة صحيیحة!  	اانتبهھ

.ريیقة عمليیة ووبدوونن أأيي خللااألسنانن بط 	  
	  

8	   -‐	االصيیانة وواالعنايیة   	  
8 -‐1	االعنايیة بالغرساتت   	  

كما يیتعيین ااستخداامم االغرساتت االمعقمة مع مرااعاةة .  	جميیع االغرساتت ووأأددووااتت االمباعدةة ووااألجسامم تكونن معبأةة ووهھھھي معقمة وويیجب ااستخداامهھا قبل تارريیخ اانتهھاء االصالحيیة االمدوونن على االعبوةة
في حالة تلف االعبوةة ااألصليیة٬، ال .  	ووال يیجوزز للمستخدمم إإعاددةة تعقيیم االغرساتت نهھائيیًا وويیجب إإعداامهھا.  	ح بزررعع االغرساتت غيیر االمعقمة تحت أأيي ظظرفف من االظرووففووال يیُسمَ .  	إإجرااءااتت االتعقيیم



	ووال يیمكن للشركة االُمَصنَِّعة االقيیامم بإعاددةة االتعقيیم.  	يیتم رردد االمنتج بمعرفة االشركة االُمَصنَِّعة  . 	  
	  

8 -‐2	مكوناتت االتعويیضاتت االسنيیة إإعداادد ااألددووااتت وو   	  
ااألددووااتت 	  

	®RatioPlantتَُسلَّم أأددووااتت جهھازز االغرساتت   SMART غيیر معقمة٬، ططالما أأنهھا غيیر محددد عليیهھا صرااحةً أأنهھا معقمة	ووقبل أأوولل ااستخداامم ووأأيي ااستخداامم الحق لهھا لدىى االمريیض٬، يیجب أأنن يیتم .  
.تنظيیفهھا ووتطهھيیرهھھھا ووتعقيیمهھا 	  
مكوناتت االتعويیضاتت االسنيیة 	  

	®RatioPlantمكوناتت االتعويیضاتت االسنيیة لجهھازز االغرساتت تَُسلَّم   SMART غيیر معقمة٬، ططالما أأنهھا غيیر محددد عليیهھا صرااحةً أأنهھا معقمة	ووقبل .  	ووال يیسمح باستخداامهھا إإال مرةة ووااحدةة.  
	أأوو تعقيیمهھا/  	ااالستخدمم لدىى االمريیض٬، يیجب أأنن يیتم تنظيیفهھا ووتطهھيیرهھھھا وو  . 	  

	  
8 -‐2 -‐1	االتعقيیم   	  

	®RatioPlantيیتعيین تعقيیم أأددووااتت جهھازز   SMART االقابلة إلعاددةة ااالستخداامم قبل ااالستعمالل أأوو إإعاددةة تعقيیمهھا باستخداامم ططريیقة االتعقيیم بالبخارر االمعتمدةة في جهھازز االتعقيیم بالبخارر	يیجب .  
بجب إإجرااء عمليیة االتعقيیم بالبخارر ووفقًا .  	جهھازز االتعقيیم بالبخاررمعرفة معايیيیر االمعالجة االصحيیحة بالنسبة لدررجة حرااررةة االتعقيیم ووززمن االدووررةة من االتعليیماتت ذذااتت االصلة للشركة االُمَصنَِّعة ل

	ENلمعايیيیر االموااصفة   ISO	  17665-‐1		Flashال يیُنَصح باستخداامم عمليیة االتعقيیم االسريیع بالبخارر .    Sterilisation	:ووفيیما يیلي نذكر أأقل معايیيیر تعقيیم يیُنَصح بهھا.   	  
	ددقائق أأوو أأكثر  	5ددررجة مئويیة في خاللل   	132تفريیغ االبخارر االمسبق عند •   	  
	ددقيیقة  	30ددررجة مئويیة في خاللل   	121تفريیغ االبخارر االمسبق عند •   	  

.ددقيیقة على ااألقل حتى يیجفواا  	40ووبعد ذذلك ااتركك االصندووقق باألددووااتت لمدةة  	  
ل تارريیخ االتعقيیم  .ةة تماًما من قِبَل االمستخدمميیمكن ااستخداامم االطرقق غيیر االموصى بهھا على أأنن تكونن معتمد.  	على االعبوةة)  	أأوو ررقم االتشغيیلة االخاصص بالتعقيیم(َسجِّ 	  

يیمكنك االحصولل على االمزيید من االمعلوماتت عن إإعداادد ااألددووااتت وومكوناتت االتعويیضاتت .  	ليیس من االضروورريي تعقيیم ااألجزااء االبالستيیكيیة االمستخدمة ألخذ االطبعة ووتحديید االعضة:  	ااستثناءااتت
	®RatioPlantاالسنيیة لجهھازز االغرساتت   SMART  من االموقع ااإللكتروونيwww.HumanTech-‐solutions.de أأوو من االموززعع االمحلي. 	  

	  
9	   -‐	االبيیاناتت االفنيیة   	  

	®RatioPlantغرساتت   SMART  ُمَصنَّعة من االتيیتانيیومم االخالص ووفقًا للموااصفةISO	  5832-‐3	جميیع غرساتت .  	PEEKأأوو  Ti6Al4Vتتكونن ااألجسامم وواالمكوناتت من خليیط االتيیتانيیومم .  
RatioPlant®	  SMART وومحفورر بتأثيیر ااألحماضض لديیهھا سطح معالج باإلشعاعع		®RatioPlantغرساتت .    SMART متوفرةة بأقطارر أأكتافف مختلفة. 	  

	®RatioPlantغرساتت   SMART عباررةة عن غرساتت ببرااغي مكونة من جزئيین وولديیهھا سطح معالج باإلشعاعع وومحفورر. 	  
		®RatioPlantتسمح غرساتت •    SMART مانن ووبشكل مثاليببناء عظمي٬، وومن ثم فإنهھا يیتم إإددخالهھا في هھھھيیكل االعظامم بأ. 	  
	.برغي تعويیضاتت سنيیةيیتم اامتصاصص ااألجزااء االمساعدةة للتعويیضاتت االسنيیة عن ططريیق االربط بالجسم ببرااغي سدااسيیة االرأأسس٬، وواالتي يیمكن تأميینهھا بشكل مثالي من خاللل •   	  
. ضد االدوورراانن تحتويي االغرساتت على سن لولب ذذااتي االقطع الررضحيیًا بشقيین المتصاصص االغرسة االعظميیة ووللتأميین االمزددووجج•  	  

	  
10	   -‐	توضيیح االرموزز   	  

	  

	  
االشركة االُمَصنَِّعة 	  

	  
تارريیخ ااإلنتاجج 	  

	  
حتى صالح 	  

	  
ررقم االمنتج 	  

	  
ررقم االتشغيیلة 	  

	  
باإلشعاعع معقم 	  

	  
معقم غيیر 	  

	  
لالستخداامم مرةة ووااحدةة فقط 	  

	  

يیحظر ااالستخداامم إإذذاا كانت 
االعبوةة تالفة 	  

	  
يیحفظ في مكانن جافف 	  

	  
ماالتعقيی إلعاددةة قابل غيیر 	  

	  
يیرجى قرااءةة االوثائق 	  

	  
اانتبهھ 	  

	  


