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الشفاف االسىان تقويم هو ما  

 انؼالض سشػح ٔ فاػهٛرٓا فٙ شٕسج أحذشد  حٛس االسُاٌ ذمٕٚى يجال فٙ انرمُٛاخ احذز يٍ ٚؼرثش انشفاف نرمٕٚىا

 ذشٖ ال شفافح أجٓضج ػذج ذصُٛغ ٚرى األتؼاد،ٔ شالشٛح انكًثٕٛذش ٛحذمُ تٕاسطح  صًىذ  آَا حٛس انحاالخ يٍ نكصٛش

 ػهٗ ذٕضغ ٔ انًشٚض، أسُاٌ حجى حسة  ذصُٛؼٓا ٚرى يخرهفح تأحجاو ٔ انشفافح االكشٚم يادج يٍ تسٕٓنح

                                                                           يؼذَٛح حاصشاخ أٔ أسالن اسرخذاو دٌٔ يٍ األسُاٌ

  

 فالشفا التقويم مميزات

 تسثة انهصح حساسٛح أ٘ ٚسثة ال ٔ االسرخذاو فٙ يشٚح ْٕ ٔ تسٕٓنح سؤٚرّ ًٚكٍ ال نزا شفاف انجٓاص نكٌٕ 

 ذشكٛثّ شى يٍ ٔ األسُاٌ ذفشٚش ٔ انششاب ٔ انطؼاو أشُاء إصانرٓا ًٚكٍ حٛس يرحشن ْٕ ٔ غٛشِ، أٔ انًؼذٌ

  نهًراتؼح، أساتٛغ سرح كم األسُاٌ طثٛة صٚاسج ضشٔسج يغ أسثٕػٍٛ كم ذغٛٛشِ ٚرى تسٕٓنح،

 الشفاف االسىان تقويمل المىاسب السه ماهو

 لثم يٍ انمٛاساخ اخز تؼذ ,انسرُٛاخ سٍ إنٗ ٔصٕال انًشاْمح سٍ تذاٚح يٍ اسرخذايّ ًٚكٍ  انشفاف االسُاٌ  ذمٕٚى

 ذصُٛؼٓا ٚرى شفافح ساصفاخ ذسرخذو حٛس انؼًم فٙ ػانٛح دلح االجٓضج يٍ انُٕع ْزا ٚرطهة حٛد دلح تكم انطثٛة

 انكًثٕٛذش تاسرخذاو

 التقويم مع المىاسبة الحاالت
 ذحراض انرٙ انًشاكم َطاق ضًٍ األسُاٌ فٙ يرٕسطح أٔ تسٛطح يشاكم يٍ ٚؼإٌَ انزٍٚ ٔانثانغٍٛ انًشاْمٍٛ 

     :                          ْٙ شٕٛػا   انًشاكم ٔأكصش. تانرأكٛذ األسُاٌ نرمٕٚى

 يؼٍٛ طثٛؼٙ تمذس ٚكٌٕ أٌ ٚجة ٔانز٘ االسُاٌ ػهٗ انضغظ أٔ انؼض فٙ يشاكم 
 ٌيٕضؼٓا فٛرغٛش انالصو يٍ أكثش تذسجح يرالصمح ذكٌٕ ٔانرٙ انثؼض نثؼضٓا انًضاحًح األسُا 

 انطثٛؼٙ ٔاَرظايٓا
 ٌتؼضٓا ٔتٍٛ تُٛٓا كثٛشج يسافح ٔجٕد يٍ ٔذؼاَٙ انًرثاػذج األسُا 
 ٌشآخ شكم تأ٘ انًُرظًح ٔغٛش انًؼٕجح األسُا    

 

 المطلوبة والنتائج العالج على للحصول الهامة الخطوات
 الطبٌب ٌقوم و لألشعة صور و للمرٌض صور أخذ مع المرٌض، ألسنان دقٌقة قٌاسات بأخذ الطبٌب ٌقوم 

 باستخدام العالج وٌتم الكمبٌوتر جهاز الى البٌانات ادخال ٌتم ذلك بعد للعالج، دقٌقة خطة وضع و جٌدا بدراستها
 شاشة على النتائج ٌرى أن للمرٌض ٌمكن حٌث المطلوب الشكل إلى الوصول أجل من هذا و األبعاد، ثالثٌة التقنٌة

 هذا و مظهره، مع ٌتناسب و جمٌال ٌراه الذي الشكل حسب على تعدٌالت وضع له ٌمكن و العالج، قبل الكمبٌوتر
 و المطلوبة، األوامر تنفٌذ ٌتم و الكمبٌوتر الى ارسالها ٌتم النتائج وضع بعد و الطبٌب بمساعدة المرٌض به ٌقوم
 . اسبوعٌن كل وسطً بشكل الشفاف التقوٌم بتبدٌل المرٌض ٌقوم
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 الشفاف التقويم جهاز لمستخذمي وصائح

 األياو، إنٗ انخهف يٍ ٚكٌٕ ٔ انصحٛحح تانطشٚمح دخٕنّ تؼذ ْزا ٔ انصحٛح يكاَّ فٙ انرمٕٚى ٔضغ يٍ انرأكذ ٚرى

 حذز إرا كسش، أٔ انرمٕٚى فٙ ذشْٕاخ أ٘ ٚحذز ال حرٗ انسثاترٍٛ تٕاسطح ٔ تٓذٔء ٚكٌٕ انجٓاص خهغ ٔأشُاء

 أشُاء اسرخذايّ ػذو ٚفضم انمهك، ٚسرذػٙ ٔال طثٛؼٙ أيش فٓزا األٔنٗ نهًشج انرمٕٚى اسرخذاو ػُذ تانضغظ شؼٕس

 أشُاء ٔانرذخٍٛ انؼهكح اسرخذاو ذجُة ٚرى كًا انرٕاءاخ، نّ ٚحذز ال حرٗ انثاسدج أٔ انساخُح األطؼًح ذُأل

 فّٛ، شمٕق أٔ كسش حذٔز فًٛكٍ ػُاٚح دٌٔ انجٓاص اسرخذاو ذى إرا ٔ انٕجثاخ، تؼذ األسُاٌ ذُظٛف يغ اسرخذايّ

 .انفٕس ػهٗ انطثٛة إتالؽ فٛجة ْزا حذز ارا ٔ

 

. 
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