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 المحافظة إلى األسنان تقوٌم ٌهدف  حٌث األسنان، طبٌّ تخّصص فروع من فرعٌ  األسنان تقوٌم

ٌّة الّناحٌة على ًٌّ والمظهر لألسنان، الجمال  بعض هناك إن حٌث االبتسامة؛ وتحسٌن الخارج

 العام المظهر تحسٌن, الوجه شكل على والفك لألسنان الطبٌعً ؼٌر النمو بها ٌؤثر التً الحاالت

 شكل ألنٌّ وذلك وتعدٌلها، عٌوبها إصالح إلى وٌهدف المنتظمة، ؼٌر األسنان أوضاع ٌُعّدل للوجه

ًٌّ المظهر فً تؤّثر األسنان  والمضػ الّنطق مشاكل إلى باإلضافة للّشخص، الخارج

 انتظام عدم ٌظهر حٌث الّدائمة، األسنان وظهور اللّبنٌة، األسنان سقوط بعد األسنان مشاكل وتبدأ 

 حجم ٌكون وقد اإلطباق، سوء بمشكلة ٌعرف ما وهو والّسفلً، العلويٌّ الفكٌّ إطباق عند األسنان

 األسنان تزدحم بالّتالً األسنان، حجم من أكبر الفكٌّ ٌكون أو الفّكً، الفراغ من أكبر األسنان

ًٌّ أو العلويٌّ الفكٌّ ظهور خالل من الّطبٌعً، مكانها عن وتخرج ٌّة. وبروزهما السفل  تقوٌم عمل

ٌّة فً للّتحكم مصّمم بجهازٌ  معالجتها ٌتم األسنان  األسنان إطباق وتصحٌح العظام، وضع

 األسنان تقويم أنواع

 ذٙذف جٍّغ أٔٛاع اٌرّمٌُٛ إٌى ذحسٍٓ شىً األسٕاْ ٚأدائٙا، ٚذٛجذ أٔٛاع ِرؼّذدج ٌٍرّمٌُٛ، ًٚ٘: 

اٌرّمٌُٛ اٌّرحّشن: حٍس ٌّىٓ خٍؼٗ ٚاسذذاؤٖ تسٌٙٛح، ٌٚرىْٛ ٘زا إٌّٛع ِٓ اٌرّمٌُٛ ِٓ غٛقٍ  -1

ْ أٚ شفّاف، ٌٚرُّ ذذسٌة اٌّشٌط ػٍى وٍفٍّح اسرخذاِٗ.  ّٛ ٍِ ًٍّ  ِؼذٔ

اٌرّمٌُٛ اٌثّاتد: ٘ٛ جٙاص ٌٍصك تاألسٕاْ غٍٍح ِّذج اٌؼالج، ٚذرؼّذد أٔٛاع اٌرّمٌُٛ اٌثّاتد، ِٕٚٙا -2

فً اٌّزي ٌؼرثش األحذز، ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ ذمٌُٛ شفّاف اٌٍّْٛ غٍش ٍِحٛظ اٌٛجٛد، ٌثثّد ػٍى اٌّخ

ا إٌّٛع اَخش فٙٛ اٌّشئً، ٚ٘ٛ األوثش شٍٛػاً، ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ لطغٍ  ِّ اٌّسطح اٌخٍفً ٌألسٕاْ، أ

ٔح، ٌثثد ػٍى اٌّسطح األِاًِ ٌألسٕاْ. ّٛ  ِؼذٍّٔح أٚ خضفٍّح ٍِ

ّٓ اٌّساتؼح إٌى اٌثّأٍح ػشش، ٚرٌه ٌٍحصٛي اٌرّمٌُٛ اٌٛلائً: ٌٛظ -3 غ ٘زا إٌّٛع ٌألغفاي ِٓ س

 ػٍى أسٕاْ ِٕرظّح، ٌٚرجٍٕة األغفاي ِٓ ٚظغ اٌرّمٌُٛ اٌثّاتد ِسرمثالً. 

ًّ فمػ، ٌٍٚسد ٌٗ  -5 ٌُ ٌٛظغ ػٍى األسٕاْ ٌٍحصٛي ػٍى اٌّشىً اٌجّاٌ اٌرّمٌُٛ اٌرّجًٍٍّ: ٘ٛ ذمٌٛ

 أغشاض ػالجٍّح.

 المتبّعة في تقويم األسناناإلرشادات  

ٌؼطً غثٍة األسٕاْ تؼط اإلسشاداخ اٌٛاجة اذّثاػٙا ٌٍحصٛي ػٍى اٌٙذف اٌّطٍٛب: ذٕظٍف  

ًّ ٚجثح. االترؼاد ػٓ ذٕاٚي اٌّسىشٌاخ ٚإٌّشٌٛاخ. اٌّعّعح  األسٕاْ تاسرّشاس، ٚتؼذ ذٕاٚي و

ك تاٌّرمٌُٛ. ذجّٕة أوً اٌّٛاّد تغسٛي اٌفُ اٌفٍٛسٌذي. االترؼاد ػٓ األغؼّح اٌٍّضجح، ٚاٌرًّ ذٍرص

اٌّصٍثح واٌّىّسشاخ. ذٕاٚي األغؼّح اٌغٍّٕح تاٌّسٛائً. ذمطٍغ اٌٍّحَٛ إٌى لطغٍ صغٍشج، ٌسًٙ 

 .ذٕاٌٚٙا. اٌحشص ػٍى ٔظافح أسالن اٌرّمٌُٛ. اٌرّذسٌة ػٍى ذشوٍة ٚخٍغ اٌرّمٌُٛ اٌّرحّشن



 

 

 


