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 ال الذي الوقت في وبارد، جافٍ  مكانٍ  في التقويم أجھزة حفظ ينبغي
 .فیه المريض يرتديھا

متقابلتین سنین  تطابق عدم من الشديدة الحاالت معالجة تتطلب أن يمكن
والتراكب األفقي  مثل وجود فجوة كبیرة بین مقدمة األسنان في وضع اإلطباق،)

 الشديد، والفك الضیق ھیكلیًا، وما إلى
 .التقويم بجھاز العالج جانب إلى تكمیلیًا عالًجا (ذلك

 كافیة غیر وحدھابالنسبة لعالج الحاالت األكثر تعقیًدا، حین تكون أجھزة التقويم 
األمر استخدام بعض  يستلزم قد المرجوة، األسنان تقويم نتیجة لتحقیق

 المطاطیة، واألشرطة الھیكلیة، الُموسعات مثل)األجھزة الملحقة المساعدة 
 األسنان تقويم وأجھزة

 (.ذلك إلى وما األجھزة، ھذه أحد أو إللزالة القابلة واألجھزة بالربط

الشديد، أو  ألسنانا  تزاحم  تصحیحل  مبالف  راحةج  إجراء  لحالةا  تستلزم  قد
 جراحات مخاطر كافةينبغي مراعاة  .اختااللت الفك الشديدة الموجودة مسبًقا

 وشفاء التخدير، مع تتزامن التي تلك مثل الفم؛
 .العالج في الشروع قبل مناسب بشكل الجرح

 إلى العالج،فترة  طبیعي غیر بشكل األسنان بعض وجود ُيطیل أن يمكن كما
 األسنان تیجان تتسبب يمكن أن المثال، سبیل فعلى .النتائج على تأثیره جانب

 كما موضعه، في التقويم جھاز ثباتفي  مشكالت إحداث في القصیرة الطبیة
 إبطاء في تتسبب أن يمكن
 .األسنان أو منعھا حركة

 وجسورھا، تتأثر ترمیمات األسنان، مثل تیجان األسنان أن الممكن من
 لترمیمات إزاحة تحدث قد .التقويم أجھزة ارتداء نتیجة

توجیه  ينبغي .الحاالت بعض في استبدالھا أو تثبیتھا، إعادة تتطلب وقد األسنان
 أو أللسنان ترمیمات أي استبدالالمرضى لضرورة استشارة الطبیب المعالج قبل 

 على تؤثر أن يمكنھا حیث تركیبھا،
 .جھاز التقويم لھم مالءمة

 إخبار ينبغي .الشفافة ال يمكنھا تحريك األسنان المزروعة التقويم أجھزة

 باإلضافة يتلقونھا، قد التي األدوية كافة بأن المرضى
 .األسنان تقويم عالج على تؤثر أن يمكنھا العامة، الطبیة حالتھم إلى

 أثناء الفم لمسھا عند وألم األسنان بحساسیة الشخص يصاب قد
 .بآخر التقويم جھاز تغییر عند وخاصة العالج؛ فترة

 مؤقت بشكلٍ  التقويم أجھزة تؤثر أن يمكن االستخدام، بداية في

 وصف الجھاز

 الشفاف الرفیعمن بالستیك البولي يوريثان  ClearCorrectُيصنع جھاز تقويم األسنان 
أجھزة التقويم؛ إلعادة تقويم من  متتابعة سلسلة ھیئة على المعد حراريًا، المشكل

 خالل من السن موضع لتعديل التقويمیة؛ تقدم األجھزة القوة .األسنان في موضعھا تدريجیًا
 في صغیرة تغییرات إحداث

 .التسلسل في قادم تقويم جھاز كل في موضع

 االستخدام دواعي

عند المرضى لمعالجة عدم تطابق سنین متقابلتین  ClearCorrectيستخدم نظام 
 ((.الطاحنة الضروس) جمیعھامثل الضروس الخلفیة الثانیة )الذين لديھم أسنان دائِمة 

تقويم وضع األسنان؛ من خالل  على ClearCorrect األسنان تقويم جھاز يعمل
 تطبیق قوة ضاغطة علیھا برفق

 .مستمر وبشكل

 التحذيرات
 المادةحساسیٍة تجاه  من يعاني بعض المرضى أن في حاالتٍ نادرة، يمكن

 حالة في المرضى،نصح  ينبغي .التقويم جھاز صناعة في المستخدمة البالستیكیة
 عن بالتوقف تحسسي، فعلٍ  برد إللصابة تعرضھم
 .الجھاز واستشارة أحد متخصصي الرعاية الصحیة على الفور استخدام

 .بذلك ClearCorrect شركة إخطار ينبغي كما

 االضطرابات وھو أحد ،)HAE( الوراثیة الوعائیة الوذمة بداء المصابون المرضى يتعرض قد
تحت الجلد، بما  الموجودةاألنسجة  في سريع موضعي تورم إلى النادرة، الجینیة

اإلصابة بالوذمة الوعائیة الوراثیة نتیجة  يمكن أن تحدث .في ذلك منطقة الحلق
 ينبغي .األسنان عالج إجراءات فیھا تتسبب الرخوة،صدمة طفیفة في األنسجة 

 المصابین بالوذمة الوعائیة الوراثیة بأن اإلصابة بإحدي نوباتھا في منطقةالمرضى  إخبار
 علیھم لذا ينبغي لديھم، التنفس على تؤثرَ  أن ُيحتمل حیث حیاتھم، تھدد قد الحلق
 في ممكن وقتٍ  أسرع في الطارئة الطبیة الرعاية طلب
 .ذلك حدوث حالة

 أو بأكملھا استنشاقھا، أو األسنان تقويم أجھزة ابتالع يتم أن الممكن من
 .المرضى لبعض الضرر تسبب أن يمكن كما الخطأ، طريق عن منھا، جزءٍ 

 تقويم جھاز استخدام عند االحتیاطات

 (في الكالم تلعثم) خفیفة بُلْثَغة التحدث في تتسبب وقد الكالم، على المريض قدرة على
 بینما يتكیف اللسان مع جھاز التقويم، وعادًة ما

 .ذلك في غضون بضعة أيام يتحسن

ClearCorrect 
لتعلیمات  االمتثالعدم  يؤدي أن الممكن من .المتوقعة التقديرات عن العالج فترة تزيد قد

 الطبیب بالشكل المناسب، وارتداء أجھزة التقويم
 والتھابات بالفم، الرخوة األنسجة في تقرحات تحدث أن الممكن من
 ذلك يحدث ما نادًرا ولكن ،(والشفتین واللسان والخدين اللثة) بھا

 .التقويم جھاز ارتداء بسبب

من الحشو صغیرة  نتوءات) مدمجة بارزة ملحقات تركیب الضروري من يكون قد
في أسنان المريض بشكل مؤقت؛ وذلك للمساعدة  ((الكمبوزيت)المركب 

 ارتداء عدم الةح يف .أسنانه ريكحتعلى عالج الصعوبة التي يواجھھا عند 
 يمكن التقويم، لجھاز مريضال
 .بالفم النتوءات تلك وجود من واالنزعاج الغرابة ببعض يشعر أن

 تسقط تلك النتوءات أو يتغیر شكلھا، وھو ما يتطلب تقییم وقد
 .بواسطة طبیب األسنان الحالة

 األجھزة، وتكسر الفم، بنظافة االعتناء وقلة المتابعة، مواعید وتفويت يومیًا، ساعة 22 من أقل
 جانب إلى التكلفة وزيادة العالج فترة إطالة إلى

 .على جودة النتائج النھائیة  التأثیر

 اتباع المرضى ُيطلب منأجھزة التقويم عن طريق الخطأ؛ ينبغي أن  إتالف لتجنب
 عند "والعناية االرتداء تعلیمات" في الواردة اإلرشادات

 .تكسیرھا أو ثنیھا لتجنب وإزالتھا، التقويم أجھزة تركیب

 أو الضارة الكیمیائیة المواد أو الساخنة للمیاه التقويم أجھزة ُتعرض ال
 .التنظیف مواد

 حفظ أجھزة التقويم بعیًدا عن متناول األطفال والحیوانات األلیفة  ينبغي
 .جمیع األوقات في

A Straumann Group Brand



شف
مؤر

 لتقويم األسنان ClearCorrectنظام  :اللستخدام تعلیمات

3/2 

 إلى يؤدي أن يمكن المطلوب التسلسل حسب التقويم أجھزة ارتداء عدم
 تشمل شكاوى التسبب في بجانب العالج، من نتیجة على الحصول تأخیر

 إخبار نبغيي .االرتیاح دمعبالمريض  شعور (الحصر ال المثال سبیل على)
 التقويم جھزةأ ارتداء ضرورةب لمرضىا

 .الترتیب الذي يحدده الطبیب المعالج حسب

 متداخلة كانت أن بعد مقوم وضع في األسنان تصطف عندما الحاالت، بعض في
 يمثل "أسود مثلث" وجود مالحظة يمكن طويلة لفترة

 .البیني التالصق نقطة تحت المفقود اللثوي النسیج

 جھاز إرسال آخر عقب .العالج من ناجحة نتیجة على الحصول ضمان يمكن ال
بمساعدة  تحسینإلى  الحاالت بعض تحتاج أن يمكن للمريض، مقرر تقويم

أجھزة تقويم شفافة إضافیة، أو أسالیب تقويم األسنان التقلیدية، أو بعض اإلجراءات 
للحصول على نتائج مثالیة، أو كل  (الفینر)التجمیلیة مثل التیجان والقشور الخزفیة 

 أحدھما أو المعالج والطبیب المريض اإلجراءات تلك ُتحِمّل وقد .مًعاذلك 
 .إضافیة  تكالیف

 جھاز باستخدام العالج فترة انتھاء فور النتوءات تلك إزالة ينبغي
 .الشفاف  التقويم

 أيًضا يعرف والذي ،IPR إجراء األمر يتطلب أن يمكن األسنان، تزاحم حاالت في
 المینا طبقة سمك تقلیل وھو) البیني التخفیض باسم

 .األسنان بحركة للسماح كافیة مساحة لتوفیر ،(األسنان بین من

 إزالة أواألسنان  ودواعم اللثة في داء أو األسنان بتسوس المريض يصاب قد
 االعتناء يتم ملإذا  اللثة، التھاب أو (األسنان على دائمة عالمات) التكلس

 لىع الحرص يتم ولم صحیح، شكلب الفم نظافةب
 .سواء أكان المريض يستعمل جھاًزا لتقويم األسنان أو ال وقايتھا،

 شعورٍ  إلى يؤدي قد مما العالج، فترة طوال المريض عضة تتغیر قد
 .الراحة بعدم مؤقت

  لمريضا يحتاج نأ يمكن الشفاف، مالتقوي ازهج باستخدام العالج انتھاء عن
والشكل  الفكین، طباقإ  عند  ألسنانا  لمسات  نقاط  يف  ضافیةإ  تعديالتل

 بواسطةالمورفولجي أللسنان، ونسیج اللثة 
 .الطبیب

 التقويم أجھزة ارتداء عدم قد يحدث انتكاس للنتیجة في حالة إرشادات االستخدام
 .العبوة من مرة ألول إخراجه عند التقويم جھاز اشطف

 إلى ادفعه ثم، أوالً  األمامیة أسنانك فوق وضعه طريق عن التقويم جھاز بتركیب قم
 جھاز يستقر حتى بواسطة أضراسك متسق وبشكل برفق علیه واضغط الوراء،

 جھاز على تعضّ  ال .مكانه في التقويم
 .مكانه إلى دفعه بغرض التقويم

 تضغط قد أنھا لدرجة التركیب محكمة الجديدة التقويم أجھزة تجد أن الطبیعي من
 كل مع تدريجیًا الضغط ھذا يخف سوف .أسنانك على

 .تقوم فیھا بتركیب جھاز التقويم مرة

 مستوى األضراس عند أصابعك أطراف مستخدًما ابدأ التقويم، جھاز إلزالة
 عن عیًداب رصحبالتقويم  جھاز اسحب ثم الجانبین، أحد على الخلفیة
 جھاز إخراج حاولةم بلق اآلخر الجانب لىع لخطوةا ذهه ر◌ّ كر .أسنانك

 أن إذن علیك يتعین التقويم، جھاز من الجانبین كال تحرير رّدجبم .لكاملاب التقويم
 من برفق برفعه إزالته من تنتھي
 .األمامیة أسنانك عن بعیًدا األمام

 تتمكن حتى لیّه أو التقويم جھاز لثني القوة استخدام في ُتفرط ال
 .إزالته من

 .التقويم جھاز إلزالة محاولة في حادة أداة أي تستخدم أن احذر

 .التقويم جھاز إزالة عند بالغة صعوبة واجھت إذا بطبیبك اتصل

 .يومیًا األقل على ساعة 22 لمدة التقويم جھاز ارتداء على احرص

تشققات أو  أي عن بحًثا مكانه، في تركیبه قبل مرة كل في التقويم جھاز افحص
 فإذا وجدت أيًا منھا، فأبلغ .تشوھات قد تلحق به

 .الفور على بھا طبیبك

 علیھا  جدوي !تركیبھا طبیبك منك طلب التي المجموعة تستخدم أنك من تأكد
 "U"  رفح  وكذلك  المرحلة،  رقم  لىإ  تشیر  المةع

 .الّسفلى ألسنانك "L"و العلیا، ألسنانك

 وعادةً  التقويم، جھاز مع لسانك يتكیف بینما خفیفة بلُْثَغة تتحدث قد
 .أيام بضعة غضون في تزول ما

 كبیر قدر شرب على احرص لذا الفم، في بجفافٍ  ُتصاب أن يمكن
 .المیاه من

 .تعلیمات الطبیب حسب

 األسنان من أكثر اللثة من أللسنان بروز) باألسنان شديد انبثاق يحدث أن يمكن
 جھاز بواسطة جزئیًا األقل على تُغطَّ  لم إذا (األخرى

 .التقويم

 اللعاب، إفراز في مؤقتة زيادة من المرضى يعاني أن يمكن التقويم، جھاز ارتداء أثناء
 من معینة أدوية تزيد أن ويمكن .الفم جفاف من أو

 .ھذه الحاالت سوء

 أسبقسواء  األسنان؛ حالة تفاقم إلى التقويم أجھزة ارتداء يؤدي أن يمكن
 لىإ تاجحتاألسنان  ھذه فإن ذلك، حدوث النادر من أنه ومع .ال أو إصابتھا

 وذلك أللسنان، الترمیمیة لعالجاتا من يرهغ أو اللّبي، العالج ثلم إضافيٍ  عالجٍ 
 قد أو أللسنان، االفتراضي العمر يقصر قد
 .في فقدان كامل لھا يتسبب

 جھاز ارتداء بسبب األسنان، تدعم التي واللثة، العظام تتأثر أن الممكن من
 الحالة تسوء أن يمكن الحاالت، بعض وفي .التقويم
 .إصابتھا تتفاقم أو واللثة للعظام الصحیة

 من عونأي  أثناء (الجذور لبنیة فقد) األسنان جذور امتصاص ينجم أن يمكن
ال تُسبب  .الشفافة التقويم جھزةأ ذلك يف بما أللسنان، لتقويمیةا لعالجاتا

ولكن في حاالت نادرة،  .السلیمةالجذور المصابة أضراًرا في الظروف الصحیة 
 يمكن أن ينجم عن امتصاص

 .حدوث فقدان أللسنان الجذور

إلى تفاقم الشفافة  التقويم أجھزة تؤدي أن يمكن كذلك، نادرة حاالتٍ  وفي
 عنھا نجمي وقد ،)TMJ(المشكالت الموجودة مسبًقا بالمفصل الصدغي الفكي 

 أو صداع، ونوبات بالمفصل، راحة بعدم شعور
 .من المشكالت األخرى غیرھما

 مناألسنان،  من العديد فقدان أو الشديد األسنان تزاحم حاالت في
الممكن تركیبه  غیر من يكون أو للكسر التقويم جھاز يتعرض أن المحتمل

 المعالج بالطبیب االتصال إلىلذا، ينبغي توجیه المرضى  .بإحكام على األسنان
 حدوث حالة في ممكن وقتٍ  أقرب في
 .ذلك
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 طرق العناية الیومیة والصیانة الرموز
 .األكل قبل التقويم جھاز انزع

 احرص .آمن مكان في به واحتفظ البارد، بالماء التقويم جھاز اشطف

 المحالة أو الساخنة السوائل أو الكحول مالمسة تجنب على
 .التقويم لجھاز الملونة أو

 كل بعد األسنان وخیط الفرشاة باستخدام أسنانك بتنظیف قم
 .التقويم جھاز تحت والشراب الطعام بقايا انحشار لمنع وجبة،

أيًضا يمكنك  .قم بتنظیف جھاز التقويم باستخدام فرشاة األسنان والماء البارد
الحاجة عند  التقويمبأجھزة  خاص منظف أو األسنان معجون استخدام

 للمزيد من التنظیف، ولكن تجنّب استخدام
 .الفم غسول أو األسنان، أطقم منظفات

 .واألطفال األلیفة الحیوانات متناول عن بعیًدا التقويم أجھزة احفظ

 الفم بنظافة الصحیحة العناية
 يمكن ذلك، ومع .الشراب أو الطعام تناول عند التقويم أجھزة إزالة ينبغي

 .فقط البارد الماء شرب عند التقويم أجھزة على اإلبقاء للمرضى

 أساسیة وجبةينبغي على المرضى غسل أسنانھم بالفرشاة أو تنظیفھا عقب كل 
 غیر من كان إذا .بھم التقويم الخاصة أجھزة تركیب إعادة قبل خفیفة وجبة كل أو

  ثم  الفم،  شطف  بساطةب  لمرضىليمكن  أسنان، فرشاة على الحصول الممكن
 تنظیف علیھم وينبغي .البارد الماء تحت وضعھا ريقط  عن  التقويم  جھزةأ  ظیفنت

 ذلك بعد جیًدا األجھزة
 .أقرب وقت مالئم لھم في

 كان لدى المرضى أسئلة بشأن طرق النظافة الصحیة، ينبغي إذا
 .الستشارة الطبیب المعالج توجیھھم

 صحة دوام أجل من وتنظیفھا بانتظام األسنان فحوصات بإجراء يوصى
 .واللثة لدى المرضى األسنان

 التقويم؟ أجھزة تأتي شكل أي في
 .التوريد قبل عبوات داخل وُتغلف التقويم أجھزة ُتنظف

 يشیر رقمٍ  جانب إلى المريض، حالة ورقم ،ClearCorrect شعار تقويم جھاز كل على ُيحفر
 العلوي للفك كان إذا ما يحدد وحرفٍ  العالج، مرحلة إلى
"U" السفلي الفك أو ."L" 

 وصفة بموجب يصنع - األسنان طب مجال في المتخصص اللستخدام
 .الطلب حسب فقط، طبیة
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CC-0022-1.0 (ar) 

 اختصاصي طلب على بناءً  أو بواسطة إال الجھاز ھذا بیع الفیدرالي القانون َيْحظُر :تحذير
 .ُمَرخَّص أسنان

Rx Rx Only 
 (F)(i)(1)(c)801.15  ، الجزء21  الوالیات المتحدة للَّوائح الفیدرالیة، الباب قانون

 يشیر إلى أن الممثل معتمد في المجتمع األوروبي

 تحذير
EN ISO 15223-1; 5.4.4 

 تحذيرية معلومات أنه يتعیَّن على المستخدم الرجوع إلى تعلیمات االستخدام للحصول على إلى يشیر
 عرضھا أسباب، لعدة يمكن، ال التي واالحتیاطات التحذيرات مثل مھمة
 .الجھاز الطبي نفسه على

 تعلیمات االستخدام راجع
EN ISO 15223-11; 5.4.3 

 .المستخدم الرجوع إلى تعلیمات االستخداميشیر إلى أنه يتعیَّن على 

 معقمة غیر
EN ISO 15223-1; 5.2.7 

 .يشیر إلى أن الجھاز الطبي لم يخضع لعملیة التعقیم

EC   REP 
 األوروبي المجتمع في معتمد ممثل

EN ISO 15223-1; 
 

 ةع َ ن◌ِ◌ّ ص  َ ملا الشركة
EN ISO 15223-1; 5.1.1 

 االتحاد توجیه في محدد ھو ما مع متوافقة الطبي، للجھاز الُمَصِنَّعة الشركة أن إلى يشیر
 CEE/93/42 األوروبي

A Straumann Group Brand
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