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رشكة Hoffmann´sهي من رواد الصناعة السنية األملانية وتقوم منذ 125 سنة 
بتطوير املواد املضمونة املستعملة يف طب األسنان املحافظ والرتميمي. وتتشكل 
بإتباع أحدث طرق التصنيع واستعامل املواد الخام الطبيعية منتجات ذات تقبل 

حيوي عايل من الجسم وفعالية كبرية.

أسمنت الفوسفات من رشكة Hoffmann´s هو األكرث شيوعاً بني مواد التثبيت، 
والذي التخلو منه أي عيادة تتبع أسلوب العمل املستديم. ونحن نستغني بشكل 
مقصود عن إستعامل املونومريات ومواد املىلء النانو. ونركز يف عملنا عىل عقاقري 
طبيعية املصدر مثل طب النحل واملعالجة باألوزون. وهذا مامييزنا كرشكة عائلية 

امللكية يف الجيل الثالث. 

أهاًل وسهاًل
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رائد 
الصناعة السنية

كيميايئ ومخرتع ومؤسس رشكة

قبل  من   Hoffmann Dental Maufaktur أسست رشكة 
مبتكر أسمنت الفوسفات الدكتور أوتو هوفامن 

.Dr. Otto Hoffmann
جبال  سفح  عىل  قرية  يف   1854 عام  يف  هوفامن  أوتو  ولد 
الهارتز. ونشأ يف ظروف متواضعة، ودرس الكيمياء يف برلني 
واليبزيغ وحصل عىل شهادة الدكتوراة عام 1878 يف مدينة 
Würzburg. وقام أوتو هوفامن ككيميايئ مستقل بتصنيع 
املنتجات يف مخربه يف برلني، وسجل بعضها  مجموعة من 
برباءة أخرتاع. ويف عام 1892 نجح يف تحقيق أخرتاع ذو أثر 

مستمر حتى اليوم: األسمنت السني. 

وقد حصل ابتكار هوفامن الطبي السني برسعة عىل زبائن 
الحرب  اندالع  واحتفظ حتى  العامل  أنحاء  كل  شاكرين يف 

العاملية األوىل مبوقع احتكاري يف السوق. 
وصورة املخرتع أوتو هوفامن موجودة اليوم يف الكثري من 

العيادات السنية يف كل أنحاء العامل. 
من  اليوم  هوفامن  رشكة  من  االسمنت  أصناف  وتعترب 
املواد األكرث استعامالً يف العيادات السنية لتثبيت التيجان 

والجسور مبعدل يبلغ 40000 تطبيق يومياً. 
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رائد 
الصناعة السنية

لحية مدهشة
هي اليوم العالمة املميزة التي توزعها الرشكة يف املعارض 

واملؤمترات يف كل أنحاء العامل. 
كان أوتو هوفامن يهوى السفر. وقد زار املعرض الدويل يف 
أرخبيل  منطقة  إىل  دراسية  برحلة  وقام   .1900 عام  باريس 
املناطق  ينحرص يف  1903. ولكن شغفه مل  عام  سفالبارد يف 
بصفته  شارك  وقد  أيضاً.  املرتفعات  جذبته  بل  البعيدة 
عضواً يف الجمعية األملانية للمناطيد الجوية بعدة جوالت 
جبال  قمم  أعىل  حتى  الجبلية  جوالته  وقادته  باملنطاد. 

األلب. 
ويف حفلة رقص لجمعية برلني لعشاق تسلق جبال األلب 
 Lucie السيدة  األكرب:  حبه  عىل  أوتو  تعرف   1941 عام 
يف  وتزوجا  سنة.  وعرشين  بثامنية  تصغره  التي   Steeger
شهر يوليو من العام التايل يف كنيسة Dom  التي كانت قد 
شيدت حديثا يف برلني، وأنجبا يف األعوام التالية ثالثة أوالد: 

وقد   .)1916( وديتبريت   )1909( إنجبورج  و   )1909( هلموت 
زارا معاً كهواة جمع اللوحات الفنية العرصية العديد من 

املعارض، مثل معرض Secession يف برلني. 
 Ludwig Otto العامرة  مهندس  هوفامن  أوتو  كلف  وقد 
من   Hans Hallervorden الحدائق  ومهندس  برلني  من 
 Grunewald ببناء الفيال الفخمة يف منطقة Dessau بلدة
)والبيت والحديقة هام اليوم تحت حامية مصلحة اآلثار(. 
وهناك أيضاً جانب موسيقي يف حب أوتو هوفامن للفن، 
ثالثة  الهواية  هذه  ميارس  وكان  البيانو.  عىل  العزف  وهو 
أبنه  ويحيك  للموسيقى.  خاصة  غرفة  يف  يومياً  ساعات 

ديتبريت أنه كثرياً ماكان يصغي لعزف ابيه يف طفولته. 
ولكن جوهر حياة أوتو هوفامن يبقى عىل كل حال عمله 
ككيميايئ، الذي استمر ميارسه بإخالص حتى عمر 83 سنة. 
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تاريخ أسمنت
فوسفات الزنك

» دعني أتثبت داخل السن
وأعطني لحمه مسكنا.
من السن سأمتص دمه

ومن لحم السن سأمتص لبه.« 

ثورة صناعية يف طب األسنان

البابيل  العرص  من  طيني  لوح  عىل  مكتوبة  األبيات  هذه 
القديم. فقد اعتربت »ديدان السن« سبب آالم األسنان قبل 
3800 سنة. وكان البد من مرور عدة آالف من السنني قبل 

والبدء مبكافحتها  األسنان  الحقيقي آلالم  السبب  اكتشاف 
بشكل دائم. 

لقد كان من نتائج األحداث الجارفة للثورة الصناعية، التي 
أدت إىل تطورات رسيعة يف القطاع الطبي والطبي السني، 
العناية  يف  محرتفة  حلول  عىل  الحصول  يف  الطلب  منو 
التاسع  القرن  خمسينات  منتصف  يف  بدأ  وقد  باالسنان. 
عرش البحث املكثف عن مواد حشو سنية مالمئة. والقت 
بعض الوصفات تقييامً سلبياً يف ذلك الوقت. وهكذا نقرأ 
يف وصف كتلة عرفت بكونها مالط سني مؤلف من 13 جزء 
 « الفوسفور:  حمض  من  جزء  و12  الكالسيوم  أكسيد  من 
هذا املزيج صالح فقط لإلستعامل خالل 1-2 دقيقة والميكن 

خلطه بسبب قابليته العالية للتفتت.« 
وتوفرت الول مرة يف عام 1858 مادة صالحة فعالً لإلستعامل، 
وهي التي نصح بإستعاملها طبيب أسنان امللك يف مدينة 
الكيميايئ  أبنه،  وقام   ،Augustin Rostaing دريسدن 
أسم  تحت  بتصنيعها   Charles Sylvester Rostaing
 Rostaing اسم  كذلك  عليها  وأطلق   –  “Cäment“
Dentinage أو Rostaing Cementplombe. وقد حافظ 

مبتكرا هذه املادة عىل تركيبة هذه املادة رسية بشكل تام. 
بعد  املادة  هذه  من  أونصه   12 عىل  الحصول  ميكن  وكان 
دفع مبلغ 20 جنيه اسرتليني أو 155 تالر – وهو مبلغ هائل 
يف ذلك الوقت – لدى صاحب مرصف يف مدينة دريسدن. 
وقد اشتىك الناس يف ذلك الوقت من السعر املرتفع وأكرث 
من ذلك من صعوبة الحصول عىل هذا املستحرض. وعند 
قصري  زمني  بفارق   Rostaing األبن  ثم  ومن  األب  وفاة 
وكانت  القرب.  إىل  معهام  املادة  هذه  تصنيع  رس  حمال 
الزنك وحمض  املكونة للمستحرض معروفة )أكسيد  املواد 
الفوسفور( ولكن بقي التصنيع يف الفرن العايل الحرارة أمراً 

مستحيالً بالنسبة لطبيب األسنان.
وأول من نجح باإلستناد إىل الفكرة األساسية وراء مستحرض 
Rostaing Dentinage بتطوير أسمنت سني عايل الجودة 
أوتو  الكيميايئ  هو  التجارب  من  يحىص  ال  عدد  بعد 
بشكل  األسمنت  هذا  تصنيع  كذلك  له  وتسنى  هوفامن، 
مضمون وبسعر مقبول عىل مستوى صناعي. وبعد أن عرب 
كبار أطباء األسنان يف أمريكا وأملانيا والنمسا عن إعجابهم 
بهذا األسمنت نزلت ألول مرة يف 12 فرباير/ شباط 1892 100 
قطعة من هذا األسمنت الذي طوره أوتو هوفامن بشكل 

رسمي إىل األسواق.

العاملية  الحرب  مطلع  حتى  الفوسفات  أسمنت  حافظ 
مدى  عىل  وبقي  االسواق  يف  احتكاري  موقع  عىل  االوىل 
وليس  األسنان.  طب  يف  مهمة  عمل  مادة  طويلة  أجيال 
يف تاريخ طب األسنان مادة أخرى القت مثل هذا النجاح 

يعترب  الزنك  فوسفات  أسمنت  فإن  لذا  الطويل.  الرسيري 
املواد  به  تقارن  الذي  التثبيت،  مواد  بني  الذهبي  املعيار 

األخرى. 

ً
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جودة  أمان 

طالء مينع التقليد

كتابة مجهرية وطالء 
يظهر باألشعة فوق 

البنفسجية داخل الصورة

كتابة مجهرية وطالء 
يظهر باألشعة فوق 

البنفسجية داخل الصورة

ضامن اإلستعامل ألول مرة

أوتو  الرشكة  مؤسس  حدد  عرش  التاسع  القرن  نهاية  منذ 
املواد  بإنتاج  اليوم  حتى  السائد  املسعى  بذاته  هوفامن 
املواد  هذه  تتوفر  بحيث  صناعي،  مستوى  عىل  السنية 
لتزويد أكرب عدد ممكن من البرش بالعناية الطبية السنية 

املحرتفة. 
الدويل  املؤمتر  إطار  الجودة يف  لتحقيق  وقد حصل سعيه 
الخامس ألطباء األسنان الذي نظمه اإلتحاد الدويل ألطباء 
األسنان FDI يف برلني عام 1909 عىل امليدالية الفضية. وقد 
السيد  بثبات. وكان  الهدف  تطوير هذا  الثاين  الجيل  تابع 
Dietbert Hoffmann منذ عام 1967 عضواً فعاالً يف الهيئات 
وتطوير  وضع  عن  املسؤولة  للتقييس  والدولية  األملانية 

املعايري الخاصة مبواد العمل.  
واليوم يشمل املعيار Dentistry 106 ISO/TC الذي تشارك 
كل   Hoffmann Dental Manufaktur رشكة  تشكيله  يف 

النشاطات املتعلقة بالعمل الطبي السني.
 Tobias Hoffmann كام قام املدير الحايل للرشكة، السيد
يعكس  للجودة  مراقبة  بنظام  العمل  برتسيخ   1995 عام  يف 
الخام  للمواد  الصارمة  املراقبة  كل نشاط الرشكة. وتضمن 
خالل  املنتظمة  املراقبة  جانب  إىل  النهائية  واملنتجات 
مراحل العمل املراقبة الدقيقة لكامل سلسلة تحويل املواد 

الخام إىل منتجات، وتجرى كل اإلختبارات يف مخرب الرشكة 
الخاص. 

 Hoffmann´s عالمة  تحمل  التي  العلب  تحتوي  وليك 
 Hoffmann قامت رشكة   Hoffmann´s منتجات  بالفعل 
السنية  الصناعة  يف  رشكة  كأول   Dental Manufaktur
تحمل عالمة تجارية بإدخال عالمات حامية من الغش عىل 
علب منتجاتها. وقد حصل هذا الجمع بني املظهر التقليدي 
منح  إطار  رفيع يف  تقدير  العرصية عىل  واملعايري  الجميل 
جوائز التصميم International Corporate Desgin .9 يف 

عام 2005. 
ومرخص   CE ملواصفات  مطابقة   Hoffmann´s منتجات 
 2014 عام  منذ  تحمل  كام   FDA قواعد  بها حسب  العمل 

عالمة حالل اإلسالمية. 
إن املحافظة عىل الرشوط القانونية والنظم الخاصة باملواد 
 Hoffmann Dental الحد األدىن من طموح رشكة  تشكل 

 .Manufaktur
الرشكة  أفراد  من  كل  ووعي  للعاملني  العملية  الخربة  إن 
بأهمية الجودة يشكالن محرك التطور املستمر يف السعي 

لضامن الجودة يف هذه الرشكة العائلية امللكية.

جودة عىل مدى أجيال
أمان متوج بالجوائز
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املزج التقليدي باليد

بأسمنت  مثبت  سني  جرس  أو  تاج  يؤدي  أن  ميكن 
يف  السنني  لعرشات  عمله   Hoffmann´s من  الفوسفات 
النجاح يتحقق بشكل مثايل فقط عند  املريض. ولكن  فم 
عنرصي  مزج  يتم  الغرض  ولهذا  بعناية.  األسمنت  تحضري 

األسمنت املكونني من املسحوق واملاء باليد. 
هذا األسلوب يضمن تحقيق فوائد عديدة، منها مالمئة زمن 
املراد  العمل  مع  فردي  بشكل  والقوام  والكمية  التحضري 
إجراؤه. وتوفر Hoffmann´s لهذا الغرض شكلني لتقديم 
املادة. االوىل بالنمط التقليدي يف زجاجة للمعايرة الحرة أو 
بشكل عبوة معايرة بشكل مسبق بنمط READY2MIX يف 

علب تحوي أصابع جاهزة وأنبوب يحوي السائل. 

تتم  الخلط  عملية  للحرارة خالل  النارش  للتفاعل  وبالنظر 
إضافة املسحوق دوماً مبقادير قليلة إىل السائل. 

السحوق  كمية  تقسيم  يتم  التقليدي  التقديم  طريقة  يف 
باستعامل  ويتم   )  2/1  ،4/1  ،8/1  ،8/1( أقسام  أربعة  إىل 
األصغر  بالقسم  بدءاً  األربعة  األقسام  هذه  مزج  امللوق 
مع السائل. ويجب متديد الكتلة فوق الصفيحة من وقت 
ألخر للسامح بخروج حرارة التفاعل بأفضل شكل ممكن. 
يبلغ الوقت املخصص للمزج 90 ثانية. لكن الصعوبة األكرب 
وهي يف نفس الوقت الجانب األهم يف عملية املزج تكمن 
يف تحديد كمية املسحوق التي يجب إضافتها إىل السائل 
يف كل مرة. وميكن كقاعدة عامة تجنب وجود فائض من 

السائل وتزويد املزيج بسخاء باملسحوق. 

أسمنت الفوسفات
تقنية الخلط خطوة فخطوة

زجاجية  صفيحة  من  للخلط  املثالية  األدوات  تتألف 
كبرية وثخينة وملوق مريح يف الحمل من الفوالذ املقاوم 

للصدأ. 

نصيحة

بنقاء الذهب!
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نصيحة نصيحة

يتم تحديد إشباع املسحوق برصياً بواسطة اختبار تشكل 
الكتلة  من  ذروة  سحب  يتم  الغرض  لهذا  الخطاف. 
بامللوق. عند تعذر سحب ذروة أو عندما تسيل قطرات 
من األسمنت من امللوق يجب إضافة مسحوق إىل املزيج. 

         التبطني

يتحقق القوام الالزم التبطني عندما ميكن تشكيل خطاف 
الكتلة دون أن يلتوي هذا  التي سحبت من  الذروة  من 

الخطاف ويندمج بالكتلة من جديد. 

         التثبيت

يتحقق القوام الالزم التبطني عندما تعود الذروة املسحوبة 
برسعة  الكتلة  يف  نزلت  إذا  أما  ببطء.  إليها  الكتلة  من 
وعندما  املسحوق.  بعض  بإضافة  القوام  تصحيح  فيمكن 
التنزل الذروة داخل الكتلة بل تبقى فوقها يكون القوام 
أمنت من املطلوب. يف حالة القوام املتني أكرث من املطلوب 
يجب إعادة الخلط من جديد، ألنه من غري املمكن إضافة 

السائل بعد بدء الخلط. 

         مالحظة

األعامل  يف  كثافة  أقل  بشكل  األسمنت  خلط  اليجوز 
التي يتطلب إجراءها وقتاً أطول، ألن ذلك يؤدي لنقص 
الرسيع  األسمنت  بدل  ميكن  الحالة  هذه  يف  متانته.  يف 
الذي  العادي  التصلب  ذو  األسمنت  استعامل  التصلب 

يوفر زمن تحضري أطول. 

فيلم تعليمي عن املزج

WWW.READY2MIX.DE
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3ZnO+2H3PO4+H2O    
Zn3(PO4)2 • 4H2O

H3PO4

كيمياء

الكيمياء واللصق

أسايس  بشكل  الفوسفات  أسمنت  وسائل  مسحوق  يرتكب 
هو  الزنك  وأكسيد  الفوسفور.  وحمض  الزنك  أكسيد  من 
أحد العنارص املكونة ملراهم الجروح لدى الرضع، أما حمض 
الفوسفور فهو موجود داخل املعدة وكذلك داخل أحد أشهر 

املرشوبات يف العامل: الكوال. 
العضوية  هي  الفوسفات  أسمنت  يف  الكياموية  املكونات 
متاماً  الجسم،  من  جيد  تقبل  ذو  مكوناته  من  وكل  فقط. 
كالنتيجة النهائية. ويتفاعل أكسيد الزنك وحمض الفوسفور 

معاً ليشكال بلورة تسمى هوبايت حسب التفاعل التايل:

3ZnO+2H3PO4+H2O → Zn3(PO4)2• 4H2O

ويزداد عدد بلورات الهوبايت بزيادة كمية املسحوق املضاف 
كمية  وتؤثر  بذلك.  األسمنت  خواص  وتتحسن  الخليط  إىل 
بلورات الهوبايت بشكل خاص عىل قابلية األسمنت لإلنحالل. 

آمل الحمض؟ 

ميكن عند استعامل أنواع أسمنت فوسفات الزنك يف حاالت 
خاصة حدوث مايسمى آمل الحمض. ويتسبب هذا اآلمل نتيجة 
تأثري الحموض وتخريشها للعصب بجوار لب السن، وليس له 
عالقة بحرارة تفاعل األسمنت، وهو يزول فوراً بعد التصلب. 
ميكن تجنب آمل الحمض من خالل عدم تقليل كمية املسحوق 
للتعليامت. باإلضافة لذلك  املنصوح باستعاملها واملزج طبقاً 
ميكن تحضري الحفرة بطالء واقي مثل طالء Kopallack من 

  .Hoffmann´s

اللصق امليكانييك املجهري 

يلتصق أسمنت الفوسفات بشكل ميكانييك مجهري. ومن 
السن بشكل صحيح.  أوىل  تحضري  ناحية  املهم هنا من 
مثالية  تحضري  زاوية  الدوام  عىل  الطبية  املصادر  وتذكر 
التعويض  سطح  يتمتع  أن  يجب  ذلك  عدى   .°6 بقيمة 
الخواص  أفضل  إىل  التوصل  ويتم  الخشونة.  من  بنوع 
املثايل  التوزيع  لألسمنت من خالل  املجهرية  امليكانيكية 
كمنحني  املثايل  شكله  يكون  والذي  الحبيبات،  لحجم 
 25 مجال  يف  حجامً  وأكرب  صغرية  حبيبات  مع  جاوس 
الحبيبات.  سطح  خشونة  ذلك  إىل  وتضاف  ميكرون. 
فالحبيبات املصقولة دون أي خشونة سطحية التلتصق. 

لقد طورت رشكة Hoffmann Dental Manufaktur قبل 
عرشات السنني تقنية طحن خاصة. يف هذه التقنية يتم 
طحن األسمنت عىل ثالث مراحل طحن حتى التوصل إىل 
تبني  املجهر  تحت  وميكن   – للحبيبات  الصحيح  الحجم 

ذلك، فالحبيبات ذات اشكال زاوية وحواف مدببة. 

كان من المعروف منذ زمن الرومان القدماء أن 
الرمل النهري وحده يصلح لبناء البيوت. وأقل 
الصحاري،  رمل  هو  للبناء  ملاءمة  الرمل  أنواع 
الرياح  فعل  نتيجة  حبيباته مدورة  تكون  الذي 

القوية.

v—
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األوجيينول
العشبة املباركة

الفعالية  ذو  األسايس  املركب  أسم  هو  أويجينول 
من  واملستخرج  الطبيعي  القرنفل  لزيت  الدوائية 
شجرة القرنفل. ويوجد األويجينول أيضاً يف نباتات 
أخرى كالفلفل الحلو والقرفة والغار أو يف حشيشة 
املبارك املدينية )Geum urbanum( التي موطنها 
االصيل شامل أوربا، ولكن ليس برتكيزات عالية كام 

يف القرنفل.

هي   )Syzgium armoticum( القرنفل  شجرة 
 ،)Myrtaceae( اآلسيات  فصيلة  من  نبايت  صنف 
التي موطنها األصيل جنوب رشق آسيا. وعرث عىل 
اقدم أثر للقرنفل يف أوعية فخارية يف سوريا تعود 
القوافل  نقلت  وقد  امليالد.  قبل  سنة   1700 إىل 
أوربا.  إىل  العطري  الزيت  هذا  البخور  طريق  عرب 
القدمية والعصور  العصور  القرنفل يف  واعترب زيت 
الوسطى من املواد الثمينة، التي انحرص استعاملها 
املعقم  التأثري  عرف  وقد  الحاكمة.  الطبقات  يف 
طويلة  قرون  منذ  القرنفل  لزيت  لآلالم  واملخفف 

وذكر عىل سبيل املثال يف مؤلفات جالينوس )131 - 
201 ميالدي( ومؤلفات الراهبة األملانية هيلدجارد 
فون بينجن )1098 – 1179(. ويذكر بشكل خاص 
وصفت  وقد  األسنان.  آلالم  املخفف  التأثري  هنا 
الراهبة هيلدجارد هذا النبات بكونه عشبة مباركة.

عالج  أقدم  القرنفل  زيت  إعتبار  ميكن  بذلك 
اليوم  حتى  واملستعمل  األسنان،  ألوجاع  معروف 
أطباء  عيادات  يف  وكذلك  املنزلية  الصيدليات  يف 
لإلسعاف  األوىل  بالدرجة  يستعمل  وهو  األسنان. 
موضعي  مسكن  أثر  وله  املؤقت،  وللحشو  األويل 

ومخفف لآلمل ومهدىء ومضاد للجراثيم.

القرنفل  زيت    Hoffmann´s رشكة  تستعمل 
مادة  تركيبة  يف  أندونيسيا  من  املستورد  العطري 
الدائم  األسنان  جذور  حشو  مادة   ،Proxi Apex
وكذلك يف تركيبة Hoffmann´s Pulpine – مادة 

التغطية البيولوجية لحامية لب السن. 

Syzygium aromaticum
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زيت الزيتون
أقدم دواء يف العامل

الزيتون  شجرة  مثار  من  الزيتون  زيت  يستخرج 
من  أسايس  بشكل  مركب  وهو   oleo europaea
كميات  ويحتوي  املشبعة  غري  الزيت  حموض 
النخيل.  وحمض  الكتان  زيت  حموض  من  قليلة 
املتعددة  التأكسد  مضادات  من  صنفان  ويكون 
مسؤوالن  الزيت  تركيب  ضمن  املوجودة  الفينول 
 Oleuropein الصحي:  تأثريه  عن  األوىل  بالدرجة 
بفضل  قادر  الزيتون  وزيت   .Oleocanthal و 
األولريوبني عىل تعطيل عمل الجذور الحرة وبالتايل 
األولريوبني  ويحرض  األمراض.  تشكل  آلية  مقاومة 
النظام املناعي يف الجسم ويبطىء من مسار هرم 
من  نوع  فهو  األوليوكانتال  أما  الزيتون.  شجرة 

املواد  إنتاج  ذلك  ومينع  لآلالم.  املخفف  األلدهيد 
الدالة املسؤولة عن ردود الفعل اإللتهابية. 

وتؤثر متعددات الفينول املوجودة يف زيت الزيتون 
كمضادات التأكسد األخرى بشكل مثبط لإللتهاب  
فيتامني  يحرض  ذلك  جانب  إىل  للصحة.  ومحسن 
تهيج  وتقاوم  الخاليا  تجدد  السكواالن  ومركب   E
كحاجز.  الوظيفي  دوره  بإضطراب  املرتافق  الجلد 
لذا يكون تأثري زيت الزيتون إيجابياً بصورة خاصة 
عىل اللثة والصحة الفموية بشكل عام. وهو يحمي 
داخل  املعششة  الجراثيم  ويزيل  اللثة  نزيف  من 

الجيوب اللثوية. 

Olea europaea
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زيت اخلروع 
أعجوبة طبية

الخروع  نبتة  بذور  من  الخروع  زيت  يستخرج 
النبتة  هذه   ذكرت  وقد    .ricinus communis
الطبية املنترشة يف كل منطقة حوض البحر املتوسط 
واملستعملة كنبتة تزيينية يف سفر يونان يف العهد 
القديم من األنجيل، حيث ورد أن » الله قد جعل 
الخروع ينمو فوق يونان ليكون ظالً فوق رأسه..« 

الشديدة  الريسني  مادة   الخروع  بذور  وتحوي 
السمية، والتي تستخلص بشكل تام دون اي بقايا 
الخروع مركب بنسبة  خالل عملية العرص. وزيت 
87% من جليسرييدات حموض زيت الخروع. كام 
يحتوي إىل جانب حموض زيت الخروع عىل نسب 
النخيل  وحموض  الكتان  زيت  حموض  من  قليلة 
عىل  بإحتواءه  معروف  الخروع  وزيت  والشمع. 

نسبة عالية  من فيتامني E )توكوفريول(. وبخالف 
زيوت الزيتون )ألفا توكوفريول( تكون النسبة األكرب 
يف زيت الخروع هي من الغاما والدلتا توكوفريول. 
ويلعب هذان املركبان دوراً مهامً يف ربط الجذور 
الحرة وبالتايل يكون لها دور أسايس كامدة مضادة 
للتأكسد. وقد ثبتت فعالية زيت الخروع ملكافحة 

الجراثيم غري الهوائية املمرضة املوجودة يف الفم. 

ويستند مركب Oil Hoffmann´s O3 عىل زيوت 
الزيتون والخروع املشبعة باألوزون ملعالجة األمراض 
اإللتهابية الجرثومية لدواعم األسنان. وتلعب هذه 
مضاداً  دوراً  باألوزون  املشبعة  النباتية  الزيوت 
للجراثيم ومخففاً لإللتهاب. بذلك تساهم يف إعادة 

تشكيل البيئة الجرثومية الصحيحة للفم. 

Ricinus communis



   خرباء 

األسنان  العاملي لطب  لألوزون واملؤمتر  الدولية  الجمعية  لبنان(، عضو يف  )بريوت،  فادي صباح  الدكتور 
بالحد األدىن من البضع، زميل معهد تكساس للدراسات السنية املتقدمة. 

الحديثة  التقنيات  جانب  إىل  األوزون  ويلعب 
بالحد  املداخلة  وطرق  املبكر  والعالج  للتشخيص 
األدىن من البضع دوراً هاماً يف الوقاية من تسوس 
التمعدن  إعادة  خالل  من  ومعالجته،  األسنان 
عالج  عمليات  من  التقليل  و  املصابة  األنسجة  يف 
التحكم  ويف  العميقة.  التسوس  حاالت  يف  األقنية 
بأمراض اللثة و عالجها، ال يساعد األوزون فقط يف 
ازالة امليكروبات و املواد السامة، و إمنا قد يساعد 
أيضاً يف تعديل املناعة املحلية الذاتية العالية تجاه 
األمر  وهو  مزمن،  إلتهايب  مبرض  املصاب  البيوفيلم 
األمراض  بعض  يف  كبرية  معضلة  يشكل  صار  الذي 

الخطرية املجموعية املرتبطة بالفم. 

يستعمل غاز األوزون من خالل أطباء متمرسني يف 
قبل  من  املنزل  يف  باستعامله  ينصح  ال  و  العيادة 
املوؤزنة  الزيوت  و  املياه  استعامل  وميكن  املرىض. 
املعالج  الطبيب  بإرشادات  التقيد  مع  املنزل  يف 
الذي يأخذ يف الحسبان الجرعة الكاملة املطبقة، يف 
العيادة و املنزل، و املحددة طبقا للحالة الرسيرية 

و تطورها.

صالحيتها  ومدة  املوؤزنة  للزيوت  الصغرية  الكلفة 
يف  مفيدا  استعاملها  تجعل  فعاليتها،  و  العالية 
الزيوت  يف  األكسدة  مؤرش  يدل  املنزل.  و  العيادة 
نوعية  و  املستعملة  األوزون  كمية  عىل  املوؤزنة 
الزيت. كل ما زاد مؤرش األكسدة، زادت قوة الزيت 
املوؤزن. ويستخدم زيت موؤزن ذو مؤرش أكسدة 
عايل، متوسط أو منخفض، يف الطب العام و طب 
ويستعمل  الرسيرية.  الحالة  مع  بالتوافق  األسنان 
امللوثة  الحاالت  يف  عايل  أكسدة  مؤرش  عام  بشكل 
تدريجيا خالل مرحلة  يتم خفضه  ثم  و من  جدا، 
الشفاء. أيضا تحدد مدة و كيفية األستعامل حسب 

الحالة الرسيرية. 

تطبيقات الزيوت املوؤزنة يف طب األسنان: أمراض 
و التهاب اللثة، بعد العمليات الجراحية، التقرحات، 
الطرية،  األنسجة  جروح  الحمو،  و  الهربيز  أفات 

التهاب األنسجة حول الزرعات. 

زيتون  من  هو    Oil  PeriO3 هوفامن   منتج 
الزيتون وزيت الخروع املعالج باألوزون مع  كميه 

عالية من البريوكسيد.

الدكتور فادي صباح )بريوت، لبنان(

   خرباء 

استعمال األوزون يف طب األسنان

األوزون يف الطبيعة

األوزون هو أحد أهم عوامل التنقية املوجودة يف 
الطبيعة اىل جانب وظيفته كعامل وقايئ من األشعة 

فوق البنفسجية الزائدة.

يتفاعل األوزون، الذي يتكون بواسطة الربق خالل 
العواصف الرعدية عند شالالت املياه، مع ملوثات 
الهواء، وهو السبب يف نضارة الهواء بعد العواصف 
املياه. تستخدم خصائص  الرعدية و حول شالالت 
التطهري و التنقية لألوزون يف معالجة مياه الرشب 
و الرصف الصحي، ويف مجال األغذية و املرشوبات، 

وكذلك يف تطبيقات صناعية أخرى.

األوزون يف الرعاية الصحية

بعد وقت قصري من اكتشافه حوايل عام 1840 عىل 
يستخدم  األوزون  كان  شونباين،  األملاين  العامل  يد 
يف بعض التطبيقات الطبية بشكل رئييس يف أملانيا، 
واستخدم الدكتور فيش، طبيب األسنان السويرسي، 
 .1932 سنة  األسنان  لطب  مامرسته  يف  األوزون 
واليوم يستخدم األالف من املتخصصني يف الرعاية 
بشكل  األوزون  العامل  أنحاء  جميع  يف  الصحية 
روتيني يف الطب و طب األسنان و الطب البيطري.

األثار النظامية البيولوجية الرئيسية لدى استعامل 
وتحسني  األيض،  نشاط  يف  زيادة  هي  األوزون 
املضادة لألكسدة  املواد  األنسجة، وتحفيز  أكسجة 

الذاتية، وتعديل الحصانة، والتي تساهم يف التحكم 
عالجها.  و  الطبية  األمراض  من  متنوعة  مبجموعة 
 ,2nd Ed  Madrid Declaration  ISCO3(

)4-8312-606-84-978 :ISBN ,2015

بشكل  لألوزون  املوضعية  التطبيقات  تستخدم 
ومعالجتها،  امللوثة  بالجروح  التحكم  يف  رئييس 
األنسجة  وآفات  والتقرحات  الحروق،  معالجة  ويف 
الرخوة، نظراً لفعاليته العالية املضادة للميكروبات 
من  تجديدها  و  األنسجة  شفاء  عىل  واملساعدة 

خالل جرعات مدروسة.

يف  عادة  موؤزنة(  مياه  أو  )غاز  األوزون  يستخدم 
يف  توليده  يجب  و  األسنان  طب  إجراءات  معظم 
تسوس  إن  القصري.  النصفي  عمره  بسبب  العيادة 
األسنان و أمراض اللثة، و كذلك عواقبهام، تعترب من 
بني املشاكل الصحية األكرث شيوعا لدى عموم الناس، 
و تشكل التكاليف العالية الناجمة عنهامعبئاً مالياً 

عىل الضامن األجتامعي و املرىض. 

سبب كال املرضني من بني عوامل أخرى خاصة، هو 
جميع  يف  لألوزون  يكون  حيث  املصاب  البيوفيلم 
أشكاله )غاز أو مياه و زيوت موؤزنة( قدرة عالية 
عىل قتل امليكروبات و أكسدة السموم و األحامض 
و املركبات األلتهابية، مام يجعله مساعد فعال يف 
يف  يساعد  بالتايل  و  السليم  املجيط  ترميم  إعادة 

مسارالشفاء الطبيعي.
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الربوبوليس
املضاد الحيوي للنحل

يستخدم النحل مادة الربوبوليس او العكرب لحامية 
لسد  يستخدم  وهو  االمراض.  من  النحل  خاليا 
الغريبة  األجسام  ولعزل  النحل  خاليا  يف  الفتحات 
املجلوبة من الخارج. وأسم هذا الصمغ ذو اللون 
الربوبوليس،  اي  الحلوة،  الرائحة  وذو  العسيل 
مركب من الكلمة اليونانية »برو« التي تعني قبل 
و«بوليس« اي املدينة، وهو بذلك وصف لوظيفة 

الحامية التي يؤديها العكرب لحامية خاليا النحل. 

غبار  بلسم  من  مؤلف  العكرب  من  األكرب  القسم 
عامالت  تجمعه  الذي  الطبيعي  والصمغ  الطلع 
النحل من براعم وخدوش يف أشجار البتوال والزان 
والنغت والحور. وتقوم النحالت الفتية بجمع هذا 
الصمغ الطري نتيجة تعرضه ألشعة الشمس يف فمها 
وتنقله بعد لصقه عىل أطرافها إىل الخلية. ويقوم 
النحال بجمع العكرب من خالل وضع جسم غريب 
الجسم  هذا  بتغطية  النحل  فيقوم  الخلية،  داخل 

النحال  ينزع  ذلك  وبعد  مسكنها.  لحامية  بالعكرب 
الجسم الغريب والعكرب امللتصق به من الخلية.

بحوايل  العكرب  يحتويها  التي  املركبات  ويقدر عدد 
والسيلني  والنحاس  الحديد  بينها  من  مركب،   300
ويرجع   .E و   A وفيتامينات  العطرية  والزيوت 
التأثري املضاد لألكسدة للعكرب إىل العدد الكبري من 
وبشكل  واإلستريات،  الفينوالت  متعددات  مركبات 
مسؤولة  االخرية  وهذه  الفالفونيدات.  خاص 
للمناعة  املقوية  الخواص  عن  األوىل  بالدرجة 
واملثبطة لإللتهابات يف العكرب، وهي تستعمل منذ 

زمن طويل يف الطب. 

 Hoffmann´s يستعمل العكرب املوجود يف منتجات
و   Hoffmann´s Pulpine NE و   Pulpine
Hoffmann´s Pulpine Mineral ملعالجة النخر 

العميق وللتغطية املبارشة للب األسنان. 

استعمل العامل والفيلسوف املسلم إبن سينا 
الجروح  ملعالجة  العكرب   )1037  –  980(

الناجمة عن رؤوس الرماح.

Propolis



األستاذ الدكتور Prof. Prof. h. c. Dr. med. Dent. Werner Becker هو طبيب أسنان ميارس الطب 
الطبيعي ويعمل يف الوقت نفسه كمعالج طبيعي يف عيادته الخاصة، وهو مؤسس ورئيس اإلتحاد األملاين 
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 خرباء  

مفعولها لساعات طويلة. بهذه الطريقة يؤثر العكرب 
ضد الجراثيم والفريوسات والفطور.

املوجودة  الفالفونيدات  أما  مخدر.  مفعول  للعكرب 
الربوستاغالندين  تشكل  فتمنع  العكرب  داخل 
املسؤول عن اإلحساس باآلمل. وليس للفالفونيدات، 
التي تسمى أيضاً األسبريين الطبيعي، أثر سلبي عىل 
كامدة  ألنها  األخرى،  األوجاع  أدوية  كباقي  املعدة 
وتستعمل  الجسم.  داخل  أصالً  موجودة  طبيعية 
مستخلصات العكرب يف روسيا مثالً للتخدير املوضعي 
من  مرات  خمس  أقوى  فتأثريها  األسنان.  يف طب 

املورفني وفعاليتها أكرب. 

قدرتها  للفالفونيدات،  األخرى  املهمة  املزايا  ومن 
عىل ربط املعادن الثقيلة وبالتايل طرحها عرب الكلية 
الربط  عمليات  متنع حدوث  بذلك  الجسم.  خارج 
الثقيلة  املعادن  بني  الجسم  داخل  البيوكيمياوية 
السامة يف  املواد  والربوتينات وبالتايل تخزين هذه 
مستودعات الجسم املختلفة، كالدهن ونسج الغدد 

والنسج العصبية.

مثل  الجسم  داخل  اماكن  الثقيله يف  والربوتينات   
وانسجه  العصبيه  واألنسجه  الدهنيه  األنسجه 

الغده.

التهابات الفم والحلق

تناول مزيج  الحلق ميكن  او  الفم  التهاب  يف حال 
بنسبة 1:1 من العكرب والعسل، يرتك ليذوب ببطء 
تناول  يف  تتمثل  أخرى  إمكانية  وهناك  الفم.  يف 
املغيل  رشب  ثم  كالشاي  وغليه  املسحوق  العكرب 

بهدوء. 

نخر األسنان

نسبة النجاح يف معالجة النخر السني واللب املفتوح 
بأستعامل مستحرضات العكرب عالية جداً. ويسمح 
التطبيق املبارش ملستحرض من العكرب واألويجينول 
العميق  للتخرب  املتعرض  السن  الزنك يف  وأكسيد 
املستحرض  وهذا  السن.  حيوية  عىل  باملحافظة 
الذي طوره الدكتور  Dr. André Kaczmarek يف 

.Hoffmann´s PULPINE عام 1999 هو اليوم

اللب املفتوح

املرىض  كل  مبعالجة  أقوم  سنوات  عرش  منذ 
املصابني بالنخر السني أو اللب املفتوح بنجاح كبري 
)املسمى   Hoffmann´s PULPINE بإستعامل 

األسنان  لب  يبقى  بذلك   .)Proxipulpine سابقاً 
حياً واألسنان دون أي ردود فعل سلبية عىل اإلطالق. 
كذلك مينع طيل Hoffmann´s PULPINE عىل 
شكل طبقة رقيقة بالفرشاة فوق جدعات األسنان 
بأستعامل هذه  الجلخ.  الناجم عن  األمل  املجلوخة 
املعرض  اللب  من  الخوف  يصبح  املستحرضات 

للحفر من منسيات املايض.

تعرضت  التي  األسنان  ألباب  بعض  أصبحت  وقد 
أنا  أنني  )حيث  مساعديت  قبل  من  لبية  ملعالجة 
كلياً  نظيفة  لبية(  بعمل حشوات  أقوم  ال  شخصياً 
بالرغم من أنها كانت مصابة سابقاً بالجراثيم  ومل 
املراقبة  مدة  خالل  فيها  سلبية  عوارض  أي  تظهر 
ردرود  أي  تظهر  مل  كذلك  شهور(.  عرشة  )حوايل 
 Hoffmann´s فعل عامة من الجسم.  ويتوفر من
PULPINE مستحرض ذو أسلوب تطبيق مخصص 

.PROXI APEX للحشوات اللبية وهو
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السابق  يف  لها  عالج  يتوفر  مل  التي  األوبئة  تعترب 
التي مل  الحيوانات  أنواع  السبب يف إختفاء معظم 
تعد موجودة اليوم. واألمر مختلف بالنسبة للنحل. 
)الربوبوليس(  العكرب  خالل  من  لديها  توفر  فقد 
أحد أقوى األسلحة ضد الجراثيم والفطور. والنحل 
بحيث  خالياه،  مداخل  يف  املادة  هذه  يستخدم 
يسد بها الثقب الذي يدخل من خالله إىل الخلية 
ويغطي بها املكان الذي يستقر عليه عند دخوله. 
بذلك يكون عىل كل نحلة تريد الدخول إىل الخلية 
أن متر فوق هذا البساط املعقم، بحيث يتم بذلك 

إزالة كل املواد الخطرة وإبطال مفعولها.  

طويل  لزمن  النحل  إستمرار  اآللية  هذه  وتفرس 
خالل التاريخ الحيواين. هذه الظاهرة مثرية بشكل 
خاص للعجب من وجهة نظر املناعة تجاه املضادات 
الحيوية: فهنا يستلزم األمر تطوير منتجات جديدة 
فعاليتها  فقدت  السابقة  املنتجات  ألن  بأستمرار، 
الجراثيم  ولكن  تجاهها.  الجراثيم  مناعة  بسبب 

المتتلك أي مناعة تجاه العكرب. 

العكرب من خالل مثال. فقد  وميكن تفسري فعالية 
يحدث أن يخطىء فأر طريقه ويدخل خلية نحل. 
عندها يتم قتله بسم النحل فوراً ومن ثم تغطيته 
الخلية  خارج  نقله  إمكانية  عدم  بسبب  بالعكرب، 
العكرب  ويقوم  األخرى.  الصغرية  الحية  كالكائنات 
فالتتعرض  طويلة.  لسنوات  الفأر  جثة  بحفظ 
تكون  التي  الخلية  حرارة  بدرجة  حتى  للتفسخ، 
فال  العكس من ذلك  بل عىل  °مئوية.  بحدود 37 
يعرث يف لحم الفأر امليت عىل أي منتجات لتفسخ 

الربوتينات، مثل الثيوأثري واملركبتان. 

طريقة تأثري العكرب

يرتكز تأثري العكرب بالدرجة األوىل عىل تحريض الخاليا 
اللمفاوية من نوع T و B. وتشمل الحامية عدى 
ذلك األغشية املخاطية، التي تشكل مدخالً أساسياً 
كالفالفونيدات  الفعالة  العكرب  ومركبات  للجراثيم، 
والفيتامينات. وتغطي هذه املواد األغشية املخاطية 
بطبقة واقية مضادة للجراثيم والفريوسات، يستمر 

الربوبوليس: املعجزة الدوائية
مجاالت اإلستعامل يف عيادة طب االسنان 

املستندة إىل العالج الطبيعي
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الجوتابريشا

الكاوتشوك  من  النبايت  تصنيفها  يف  قريبة  الجوتابريشا 
أو  املتعددة  للرتبينات  األسايس  واملورد  الطبيعي. 
 Isonandra( األيزوبرينات املتعددة  هي شجرة الجوتابريشا
ماليزيا  يف  اإلستوائية  الغابات  يف  املوجودة   )gutta
وإندونيسيا. وماليزيا هي أصل أسمها أيضاً: getah تعني 
مطاط، و percha تعني شجرة. ويتم الحصول عىل عصري 
قرشة  يف  حزوز  صنع  من خالل  عادة  )الالتكس(  الشجرة 
الشجرة. كام أن هناك طرق تسمح بإستخالص الجوتابريشا 

من األوراق واالغصان باستخدام مواد حالة محددة. 
يف عام 1843 تعرف اإلنكليزي مونتجومري عىل هذه املادة 
خواصها  الفور  عىل  وعرف  سنغافورة،  يف  املثرية  الخام 
إىل  العينات  بعض  جلبه  من  قصري  وقت  وبعد  املفيدة. 
أنكلرتا بدأ استرياد هذه املادة إىل اوربا بكميات كبرية. وتم 
للعصري  املنتجة  األشجار  هذه  أنقراض  عىل خطر  التغلب 
من خالل تأسيس مزارع لها. وأنترش استعامل هذا املنتج 
الطبيعي يف وسط القرن التاسع عرش لصنع كرات الجولف 
والحىل وأغراض التزيني. كام استعملت الجوتابريشا بفضل 
خواصها العازلة عىل مدى عرشات السنني لتغليف األسالك 

الكهربائية. 
العيادات  يف  الجوتابريشا  استعامل  بدء   1847 عام  شهد 
للحشو  كامدة  مرة  ألول  استعملت  حيث  السنية  الطبية 
يستعمل  كان  ذلك  وقبل  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 
الكلمة  أصل  هو  وهذا  الغرض.  لهذا  املذاب  الرصاص 
بالجوتابريشا،  الرصاص  استبدل  وقد  »ررصصة«.  املعروفة 

التي بدء تجريبها لإلستعامل يف مجاالت كثرية. أما لعيادة 
من  مهامن  فقط  شكالن  فهناك  العرصية  األسنان  طب 
أشكال الجوتابريشا: أوتاد الجوتابريشا لحشو قنوات الجذور، 

وجوتابريشا السد لإلغالق املؤقت للحفر. 
ومالمئة  ممتازة  حرارية  عزل  بخواص  الجوتابريشا  تتميز 
رسيرياً  مثبتة  للجراثيم  مضادة  وفعالية  عالية  حيوية 

)فالجراثيم غري قادرة عىل التثبت فوق سطحها(. 
يتم تسخني قضبان الجوتابريشا قبل اإلستعامل حتى تصبح 
ثم ميكن  ومن   °50 حرارة  بدرجة  للتشكيل  وقابلة  طرية  
إزالة  بالحرارة.  املتبدل  بشكلها  السنية  الحفرة  إدخالها يف 

الجوتابريشا تتم برسعة ودون حفر. 
مادة  من  مركبة   Hoffmann´s من   الجوتابريشا  قضبان 
الزنك  أكسيد  إليها  أضيف  التي  الطبيعية  الجوتابريشا 
هي  لدينا  املستعملة  الجوتابريشا  مصدر  النحل.  وشمع 
جزيرة جاوا، وهي بيضاء تقريباً وتتمتع بدرجة نقاء عايل. 
وتباع الجوتابريشا من Hoffmann´s فقط يف أنابيب قابلة 

لإلغالق املحكم من جديد للمحافظة عىل ليونتها. 

شجرة منتجة للعصري
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صمغ اللك 

ويتميز  التعايش بني شجرة وحرشة،  ناتج  اللك هو  صمغ 
بخواص مرونة حرارية طبيعية. ويستعمل صمغ اللك منذ 
القرن 15 )محلوالً يف الكحول( لطالء األثاث واألدوات. وقد 
التاسع عرش بشكل أسطوانة  القرن  نهاية  يف  أشتهر عاملياً 
 Emil الجراموفون. واليرجع نجاح أسطوانة الجراموفون إىل
Berliner مخرتع الجراموفون وحده، بل إىل حرشة بطول 

0,5 مم تحمل أسم Coccus lacca، أي قملة الصمغ. 
التي   ،”Lakh“ السنسكريتية  الكلمة  إىل  لك  اسم  يعود 
من  التحىص  أعداد  وتستوطن  نهاية«.  دون  »كثري  تعني 
الفتية،  الشجريات  يف  مستعمرات ضخمة  الصمغ يف  قمل 
وخاصة يف شجرة التني املقدس Ficus religiosa أو التني 
الهندي Ficus indica. وتنتج أناث قمل الصمغ طالًء من 
داخل  الفتية  لألغصان  الصمغية  املنتجات  هضم  خالل 
بالصمغ  فشيئاً  بذاتها شيئاً  األناث  أجسامها. وتحاط هذه 
كلياً ومتوت، بينام تتطور داخلها من 20-30 يرقة، تخرج من 
ثقوب كحرشات. ومايتبقى من الصمغ الصلب الذي يحيط 

الواحدة.  السنة  يف  مرتني  يجمع  صلبة  كقرشة  باألغصان 
يتم حل القرشة عن األغصان يدوياً بآالت خاصة ويصفى 
الصمغ بدرجة حرارة عالية يف خرق قامشية. وتلزم منتجات 
من  واحد  كيلوغرام  إلنتاج  صمغ  قملة   300.000 استقالب 
صمغ اللك. وتظهر املادة الخام تبعاً لنوعها بألوان مختلفة 

من األحمر الداكن وحتى البني واألصفر. 
يف رشكة Hoffmann Dental Manufaktur يستعمل فقط 
صمغ اللك الثمني من الهند. وتنتج الصفائح القاعدية من 
والسفيل.  العلوي  للفك  مختلفني  بشكلني   Hoffmann`s
ألعامل  حمل  كصفائح  السني  املخرب  فني  ويستعملها 
التشكيل لتوضيع األسنان الصناعية وكذلك كأساس لتسجيل 
العضة والطبعات الفردية. ليس لصمغ اللك بخالف املواد 
البالستيكية املتصلبة بالضوء أو الذاتية التصلب التي يكرث 
وهو  فيزيولوجية  محاذير  أي  األسنان  طب  يف  استعاملها 

يتفكك بشكل بيولوجي. 

فيلم فيديو حول املوضوع: 

الحضور الرباق لقملة
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الطحالب
قوة البحر

الطحالب هي أقدم النباتات عىل كوكبنا. ويقدر الباحثون 
الطحالب.  من  مختلف  نوع   100.000 حوايل  هناك  أن 
االسموزي  التناضح  عملية  خالل  من  الطحالب  وتقوم 
املعدنية  واألمالح  النادرة  العنارص  وتخزين  بتصفية 
واألمالح  األمينية  بالحموض  الطحالب  وغنى  الثمينة. 
نوعه  من  فريد  والفيتامينات  النادرة  والعنارص  املعدنية 

يف العامل النبايت.

هي  الطحالب  يف  للصحة  فائدة  األكرث  واملركبات 
من  األوىل  بالدرجة  املستخرج    Fucoidan الفوكويدان 
طحلب laminaria japonica وحمض األلجينيك. ويلعب 
الخلوية  النسج  تجديد  عملية  يف  مهامً  دوراً  الفوكويدان 
حمض  أما  اإللتهابات.  تخفيف  عىل  كبرية  قدرة  وميلك 
خالياها.  جدران  تثبيت  يف  الطحالب  فيفيد  األلجينيك 

وباإلضافة لذلك يلعب دوراً مهامً بسبب قوامه الهالمي يف 
تحقيق املرونة واملتانة الداخلية للخاليا. 

 Hoffmann´s وتستخرج الجينات الصوديوم املستعملة يف
Fungan من الطحالب البنية الغنية بشكل خاص بالعنارص 
النادرة والفوكويدان وذات التأثري املضاد للجراثيم واملحرض 
للتمعدن. باإلضافة لذلك تتميز ألجينات الصوديوم بخاصة 
مهمة تجعل منها فريدة من نوعها لإلستعامل يف مسحوقنا 
لتثبيت الطواقم السنية: فبفضل ألجينات الصوديوم تتحقق 
خواص التصاق مثالية ويتم تحرير املادة الفعالة املضادة 
للفطور بشكل مثايل. وتتميز خاصية قتل الفطور املحصورة 
يف مكان العدوى فقط بثبات كمية املادة الفعالة التي يتم 

تحريرها، أو مايسمى فعل النسيج ملسحوق التثبيت.

Delesseria Hookeri, LyallDelesseria Hookeri, Lyall
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الكوبال

الراتنج  استعامل أسم كوبال كمصطلح جامع ألنواع  درج 
واملصدر  املختلفة  الخواص  ذو  والحديث   املستحاث 
من  دخيلة  لفظة  هي  كوبايل  وكلمة  املختلف.  النبايت 
أمريكا  سكان  وكان  القدماء،  اآلزتك  لغة  النهاوتال،  لغة 
التدخني  راتنج  لتسمية  الكلمة  هذه  يستعملون  االصليني 
الذي يقدم كتضحية لآللهة عىل املذابح. والكوبال يشبه يف 
مظهره الكهرمان وميكن أن يحتوي أحياناً كالراتنج داخله 
محتبسات من الحرشات أو غريها من الحيوانات الصغرية، 
الهواة.  قبل  من  للجمع  مستحبة  مادة  منه  يجعل  مام 
وميكن أن يكون الكوبال دون لون تقريباً وشفافاً أو يأخذ 
احياناً لوناً أصفر حتى أحمر بني. يوجد الكوبال املستحاث 
يف كل أطراف الكرة األرضية يف مواقع عىل عمق عدة أمتار 
املستحاث  الكوبال  هذا  عمر  يبلغ  وقد  السطح.  تحت 
أحياناً عدة آالف من السنني، فهو بذلك أحدث عمراً من 
الكهرمان الذي يبلغ عمره عدة ماليني من السنني. يتشكل 
أو  الصنوبريات  أشجار  الطبيعي من جروح قرشة  الراتنج 
البقوليات . وتوصف أصناف الكوبال تبعاً ملصدرها: كوبال 
زنجيبار، كوبال مانيال، ونادراً تبعاً للنبتة التي نتجت منها، 
الكاوري  التنوب  لشجرة  تبعاً  املسمى  مثل كوبال كاوري، 

.)agathis australis( النيوزيالندية

 وتعترب أصناف الكوبال من رشق أفريقيا األجود، ألنها تشابه 
الكهرمان بخواصها أكرث من األنواع األخرى. أصناف الراتنج 
املستحاثة التي تسمى ايضاً الكوبال الناضج صلبة وصعبة 
الصناعية  األهمية  ذات  األصناف  أما  واإلنصهار.  األنحالل 
األكرب فهي أنواع الكوبال املكتسب يف وقت حديث، وكذلك 
الكوبال الشجري، الذي يجنى مبارشة من األشجار كراتنج 
العرشين  القرن  مطلع  أوربا يف  إىل  استوردت  وقد  طازج. 
آالف األطنان من الكوبال لتصنيع الطالء. حيث استعملت 
أما  مقاومة.  األكرث  الطالء  أنواع  لتصنيع  األصلب  األصناف 
اليوم فتستعمل مواد صنعية عىل األغلب يف صناعة األلوان. 
الراتنج  الكوبال مثلها مثل أصناف  بينام تستخدم أصناف 
الطبيعي بشكل خاص يف املجاالت التي ماتزال تويل أهمية 
للتقنيات القدمية )بشكل خاص يف الدهانات( ويف  خاصة 
)مثل  بيئياً  مالمئة  مواد  استعامل  تتطلب  التي  املجاالت 

تصنيع اللينوليوم( 
 Hoffmann رشكة  قبل  من  املستعملة  الكوبال  أنواع 
نفس  يحمل  الذي  الطالء  لتصنيع   Dental Manufaktur
األسم هي أنواع حديثة اإلكتساب من أندونيسيا. يتم متييع 
لخواصه  تبعاً  بذلك  يحصل  بحيث  اإليتانول  يف  الكوبال 
اللونية عىل لون فاتح أو أكرث قتامة كام يف الشاي الهندي 

.Darjeeling Tea
بستعمل الكوبال لتصنيع كتل الطبعات املتغرية بالحرارة، 
ويستعمل  ومتانتها.  املميز  بريقها  الكتل  هذه  مينح  وهو 
لحامية  السنية  للحفر  كطالء  كل يشء  قبل  الكوبال  طالء 

لب السن.   

كهرمان فتي لحامية لب السن 



طب األسنان املستديم األثر كتحد 
Dr. Eudier للدكتور

Jean-Pierre Eudier )إىل اليمني( 
و Jean-Marie Pelt )صيف 2015(

ينظر إىل الجراثيم والفريوسات منذ عرص إكتشاف 
التاسع عرش عموماً  القرن  الدقيقة« يف  »الكائنات 
داخل  إىل  تتسلل  دخالء  بكونها  وتوصف  كأعداء. 
الجسم.  خاليا  حساب  عىل  لتتكاثر  العضوية 
ويبدو  الجانب.  املرهوبة  الكائنات  من  والجراثيم 
أن إفنائها هو الحل الوحيد املمكن لتجنب األمراض 

أو الشفاء منها. 

طبيعي  بشكل  الجراثيم  أنواع  من  آالف  تعيش 
بالفعل  ترجع  الفموية  واألمراض  الفم.  جوف  يف 
أمراً  يبقى  الفم  عقامة جوف  ولكن  الجراثيم.  إىل 
التعقيم  مواد  تنوعت  مهام  للتحقيق  قابل  غري 
أسايس  مدخل  فالفم  الفم.  لغسل  املستعملة 
وجوفه منطقة حياة أساسية للفريوسات والجراثيم. 
من  أليس  التساؤل،  يصح  الواقع  هذا  مبراعاة 
التنوع الكبري للجراثيم  األفضل اإلستفادة من هذا 
بدل محاولة محاربتها. أوليس خلق بيئة جرثومية 
تشكيل  إلعادة  الرضورية  القاعدة  هو  متوازنة 
الحالة  يف  وميكن  ؟  ومتجانس  سليم  فموي  جوف 
الجراثيم املمرضة  التوصل إىل تقليل كمية  املثالية 

مع دعم الجراثيم املرممة. 

فالميكن  السبل،  معقدة  أرض  يف  نتحرك  هنا  إننا 
ألحد أن يحدد بشكل أكيد ماهي الجراثيم الجيدة 

حني  يف  وظيفته،  له  منها  فكل  السيئة.  والجراثيم 
تنقصنا نحن يف معظم األحوال القدرة عىل التمييز.

من  متنوعة  كبرية  مجموعة  لنا  توفر  الطبيعة  إن 
املواد املعدنية، القادرة كام هو معروف عىل مىلء 
النسيج الصلب للسن املنخور. وميكن لنا باإلستناد 
إىل هذه املعلومات أن نحاول خلق الرشوط املالمئة 
لصحة الفم وشفاء اللب من خالل أستعامل املواد 
الفعالة الطبيعية ذات التأثري الجرثومي املنظم مثل 
أو األوزون.  )العكرب(  الزنك والنحاس والربوبوليس 
السن  عىل  املحافظة  الدوام  عىل  الهدف  ويبقى 
يف  املعروف  املبدأ  مع  بالتاميش  ووظيفته  الحي 

تقاليد أبقراط:

أو عدم  اإلفادة  أمران:  األمراض يصح  »يف معالجة 
األذى.«

البحث  نتيجة  هي   Hoffmann´sه منتجات 
وطرق  فعالة  منتجات  وهي  والدؤوب.  الطويل 
وتثبت  املستديم  األسنان  لطب  رضورية  معالجة 

فعاليتها يف العمل اليومي يف كل أنحاء العامل. 

»الجراثيم مل تحتاجنا حتى اآلن ابداً ليك تبقى عىل 
قيد الحياة، ولكن وجودنا غري ممكن من دونها.«

Jean-Marie Pelt ) »حق األضعف«، 2011(

   خرباء    خرباء 
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النحاس

يف  تشكيله  اإلنسان  تعلم  معدن  أول  هو  النحاس  كان 
سنة.   10.000 حوايل  قبل  اي  الحديث،  الحجري  العرص 
 cuprum aes( الالتينية  من  مشتقة  بذاتها  والكلمة 
استخراج  مركز  قربص  جزيرة  إىل  تشري  التي   ،)cuprium
القاتل  التأثري  وكان  القدمية.  العصور  يف  النحاس  وتعدين 
للجراثيم للنحاس معروفاً منذ القدم. واستعمل املرصيون 
القدماء النحاس لتعقيم مياه الرشب، بينام وصف أبوقراط 
بالنحاس.  املفتوحة  الجروح  معالجة  مؤلفاته  يف  الكويس 
للجراثيم  القاتل  املفعول  من  التأكد  فقط  الميكن  واليوم 
للنحاس بل ميكن تفسريه ويجري الحديث هنا كام يف حالة 
تؤدي  النحاس  فشوارد  قليلة:  مبقادير  الفعل  عن  الفضة 
األمينية  الحموض  وتنكس  الجرثومي  األستقالب  لتعطيل 
لتجديد  بقابليته  الفضة  بخالف  النحاس  ويتميز   .DNA

ذاته ولذا يبقى عىل الدوام قاتالً للجراثيم. 
ويعترب النحاس بالنسبة لجسم اإلنسان من العنارص النزرة 
ذات األهمية الحيوية. وتقدر الحاجة اليومية املنصوح بها 
حسب توصيات الجمعية األملانية للتغذية من 1 حتى 1,5 
مغ. وعىل سبيل املثال تغطي 10 غرامات من الشوكوالته 

الحاجة اليومية من النحاس. 

عرشات  منذ  النحاس  عىل  الحاوية  الخالئط  تستعمل 
السنني بنجاح يف طب األسنان. وهي توفر رعاية ترميمية 
مستمرة إىل جانب الوقاية املمتازة من التسوس الثانوي. 

أسمنتات الفوسفور الحاوية عىل النحاس تحمي منذ أكرث 
من قرن من النخر الثانوي. وقد أثبت Schmalz يف عام 
للجراثيم  قاتل  مبفعول  يتميز  النحاس  أسمنت  أن    1977

التي  االسمنتات  تأثري  واضح  بشكل  يتجاوز  مستمر، 
التحوي النحاس. 

النحاس.  الفعل املضاد للجراثيم إىل تحرير شوارد  ويعود 
فالتحرير املستمر لشوارد النحاس يؤدي إىل تقليل واضح 
يف نشاط الجراثيم يف محيط السن املعالج وبالتايل إىل أثر 

ايجايب مستمر. 
املجاالت التقليدية الستعامل أسمنت النحاس هي األسنان 
التأثري  اللبنية. وباإلشرتاك مع طالء كويال ميكن مضاعفة 

الوقايئ – ميكانيكياً وكيميائياً. 
التيجان  تثبيت  نسبياً  الحديثة  التطبيق  مجاالت  ومن 
والجسور عىل الغرسات للوقاية من التهاب ماحول الغرسة.

عنرص نذر يقوم بالتنظيف

أسمنت شفاء ووقاية قاتل للجراثيم 

طور هذا األسلوب التايل رشحه للمعالجة بالحد األدىن من البضع لتسوس العاج البدايئ من خالل الحفر 
 Dr. سويرسا( و السيد( Dr. N. Minotti مع استعامل حاجز نحايس مضاد للجراثيم من قبل السيد

Jean-Pierre Eudier )لوكسمبورغ(.

نخر عميق مع التهاب لب عكوس. 1

 تحضري الحفرة. 2
يتم تحضري الحفرة بشكل إختياري )غري كامل(. وترتك طبقة من العاج الناقص التمعدن 

عىل قرن اللب لتجنب فتح اللب.

 تطبيق الحاجز النحايس. 3
يتم طيل طبقة رقيقة من مزيج طالء الكوبال واألسمنت الشفاءي الحاوي عىل النحاس 

عىل جدران الحفرة والعاج بواسطة فرشاة نبوذة ثم تجفف بالهواء املضغوط.

 مىلء الحفرة باألسمنت الشفاءي الحاوي عىل النحاس. 4
مالئم كحشوة مؤقتة ملدة طويلة ولكن  الحل املستديم يتطلب استعامل الذهب أو 

الخزف التام. وعند استحالة ذلك بالنظر مليزانية املريض املحدودة ميكن اإلستعاضة عنها 
بحشوات ملغم مشبعة بالنحاس أو بالحشوات البالستيكية – ويف الحالة املثالية بطريقة 

 .HEMA أو TEGDMA التخريش ثم اللصق دون etch & bond

الصورة 4الصورة 3الصورة 2الصورة 1

أمسنت شفاءي طبيعي بالكوبال والنحاس
أسلوب الحد األدىن من البضع
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يجمع بني التأثري املثبت للطواقم والتأثري املضاد للفطور. يحتوي عىل امليكونازول.

مجاالت األستعامل
التهاب الفم الناجم عن الطواقم السنية	 
عدوى املبيّضة البيضاء	 

طريقة التأثري
السنية  الطواقم  تثبيت  خاصية  املستحرض  هذا  يجمع 
يف  النجاح  معدل  ويصل  للفطور.  القاتل  التأثري  مع 
معالجة التهاب الفم الناتج عن الطواقم السنية املرتافق 
مع عدوى املبيّضة البيضاء إىل 100% بعد ثالثة أسابيع. 
ويؤمن ألجني الصوديوم املستخلص من الطحالب البنية 
فعل التثبيت القوي للمسحوق وكذلك التحرير الثابت 

للامدة الفعالة. املستحرض يحوي امليكونازول.

املزايا
تحمل جيد جداً من الجسم	 
وسيط لصق ثابت ومرن مرتافق مبواد رسيعة 	 

الفعالية
معدل النجاح يف التهاب الفم الناجم عن الطواقم 	 

 السنية املرتافق بعدوى املبيّضة البيضاء:
 90 – 100 % بعد اسبوعني، 100% بعد ثالثة 

أسابيع
يحمي الغشاء املخاطي للفم من مواضع الضغط 	 

والجروح

 

الرتكيب العبوة رقم الطلب
ألجينات، نرتات امليكونازول 10 غ مسحوق 84067

" بعد 10 سنوات من التطبيق ثبت باإلختبار 
الرسيري أن املستحرض الطبي FUNGAN مالئم 

لإلستعامل والمساوىء له."

  الصيدالنية
Dipl.pharm Christiane Curtze 

   HOffmann´s fUnGan 

عالج طبيعي للثة عىل أساس من زيت الزيتون وزيت الخروع املعالجني باألوزون

مجاالت األستعامل
 التهاب اللثة املزمن والحاد	 
 التهاب محيط الغرسة	 
التهاب الفم	 
 التهاب دواعم األسنان	 
 التهاب الشفة	 
 بعد التنظيف املحرتف لألسنان	 

الرتكيب العبوة رقم الطلب
يحوي زيت الزيتون والخروع املشبعني باألوزون 3 ملل 84047

طريقة التأثري
يتشكل األكسجني النشيط املتحرر ببطء نتيجة إتحاد 
ويؤثر  الخروع.  وزيت  الزيتون  زيت  مع  األوزون 
غري  الجراثيم  لنمو  معيق  بشكل  والزيت  األكسجني 
ويستعيد  اللثة.  صحة  عىل  املحافظة  مع  الهوائية 
الطبيعي من  توازنه  للفم  الطبيعي  الجرثومي  الوسط 
الكلورهيكسيدين  استعامل  تجنب  يتم  بذلك  جديد. 

زاملضادات الحيوية لحد كبري. 

املزايا
 مستحرض طبيعي	 
 املحافظة عىل البيئة الجرثومية السليمة للفم	 
 يعيق تشكل اللويحات	 
 تأثري طويل املدى	 
دون إضافة مضادات حيوية أو كورتيزون	 
 خايل من الكحول	 

البديل اللطيف 
للكلورهيكسيدين

   HOffmann´s PERIO3 Oil 
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80022-  01-15

8002300  ---

80025- 01-15

األسمنت التقليدي منذ أكرث من 120 سنة

رقم الطلب

)لون( 

)لون( 

حجم العبوة

100x1 غ مسحوق

40x1 ملل سائل

x1 35 غ مسحوق

15x1 ملل سائل

اللون

أسمنت فوسفات - تصلب عادي

أسمنت الفوسفات Hoffmann´s – تصلب عادي

·   تبطني كل مواد الحشو )امللغم، الكومبوزيت 
    وغريها(

·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور 
    من املعادن الثمينة وغري الثمينة والخزف املعدين
·   تثبيت أكسيد الزيركون، واكسيد األملنيوم وكذلك 
    خزف ثنايئ سيليكات الليتيوم والخزف التام )من 

    أكسيد الزيركون، وأكسيد األملنيوم ,خزف ثنايئ 
    أكسيد الليتيوم

·   تثبيت التيجان والجسور املحمولة عىل غرسات
·   تثبيت أرشطة التقويم السني

·   التثبيت املفرد ألوتاد الجذور والرباغي
·   تركيبات الدعامات

·   حشوات مؤقتة طويلة املدى

·   ثابت األبعاد – اليتقلص وبالتايل مينع تشكل 
    شقوق الحفوف

·   ترابط ميكانييك مجهري ممتاز 
·   مجال استعامل واسع من امللغم وحتى أكسيد 

    الزيركون
·   إزالة سهلة جداً للزوائد

·   سمية منخفضة جداً للب
·   ضعيف التأريج

·   خربة رسيرية ألكرث من 120 سنة
 

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجاالت االستخدام Hoffmann`s مزايا أسمنت الفوسفات من

الرتكيب:
  

80012-  01-15

8001300  ---

80015-  

 

01-15

   

      

 1:30 3:00 5:00 – 7:30 1:30 2:30 3:00 – 5:30

 1:30 2:30 3:30 – 5:30 1:30 2:00 2:30 – 4:00

لتثبيت التيجان املفردة منذ عام 1892

أسمنت الفوسفات Hoffmann´s – تصلب رسيع

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور

أزمنة تصلب قصرية باملقارنة مع أسمنت الفوسفات العادي 
التصلب لترسيع العمل. 

الرتكيب:

 عرض موجز ألزمنة التصلب

رقم الطلب

مجاالت االستخدام
أسمنت فوسفات عادي التصلب أسمنت فوسفات عادي التصلب

زمن املزج زمن التصلبزمن املزج زمن التحضريزمن التصلب زمن التحضري

تثبيت

تبطني

)لون( 

)لون( 

حجم العبوة

100x1 غ مسحوق

40x1 ملل سائل

x1 35 غ مسحوق

15x1 ملل سائل

اللون

أسمنت فوسفات - تصلب عادي
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READY2MIX

   

80024-(couleur)  

 

01, 03, 

04

READY2MIX Pocket

   

8002355 03

REaDY2mIX - 

0% 
Monomère

WWW.READY2MIX.DE

أسمنت الفوسفات بالجرعة املفردة للقرن 21 

·   تبطني كل مواد الحشو )امللغم، الكومبوزيت وغريها(
·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور من 

    املعادن الثمينة وغري الثمينة والخزف املعدين
·   تثبيت أكسيد الزيركون، واكسيد األملنيوم وكذلك 

    خزف ثنايئ سيليكات الليتيوم
·   تثبيت التيجان والجسور املحمولة عىل غرسات

·   تثبيت أرشطة التقويم السني
·   التثبيت املفرد ألوتاد الجذور والرباغي

·   تركيبات الدعامات
·   حشوات مؤقتة طويلة املدى

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور  ·   نظام واحد للتبطني والتثبيت والحشوات املؤقتة 

    الطويلة املدى
·   تحكم فردي بالقوام

·   يعمل دون أجهزة تقنية
نفايا التغليف أقل 90% من الكبسوالت

·   الحاجة للتجفيف
·   إزالة سهلة للزوائد

·   سمية منخفضة للب
·   ينصح به ملرىض التحسس

·   تأثري مضاد للجراثيم

مجاالت االستعامل

الرتكيب  مزايا مقابل أنظمة الجرعات 
الفردية األخرى

مزايا أسمنت الفوسفات

رقم الطلب حجم العبوةرقم الطلب حجم العبوة

أصبع 1x20 غ مسحوق

أنبوب 10x1 ملل سائل

أصبع 1x5 غ مسحوق

أنبوب 3x1 ملل سائل

اللون اللون

أسمنت فوسفات الزنك

فيلم تعليمي عن املزج

   aQUa CC -  

ظروف املسحوق املفردة املغلقة بإحكام مينع ترسب الغازات تضمن الجفاف التام للمسحوق ذو القدرة العالية عىل 
امتصاص املاء وبالتايل الخواص املثالية لألسمنت.

·   تثبيت الرتميامت مبا يف ذلك عىل الغرسات
·   تركيبات الدعامات

·   الحشوات املؤقتة الطويلة املدى

البالستيك.  حشوات  تحت  التصلب  تقلص  لتعويض 
مادة  تجعلها   AquaCC ملادة  الخاصة  املادية  الخواص 
تبطني مثالية. AquaCC تتمدد بشكل قليل بحيث تعوض 
تقلص الكومبوزيت ومتنع تشكل شقوق الحواف. باإلضافة 
لذلك تعمل AquaCC كحاجز ضد الجذور الحرة املتشكلة 
الزنك وذات فعل  AquaCC تحوي  التقلص.  خالل عملية 

مضاد للجراثيم.

·   عدم تشكل آمل حميض، مالمئة بشكل خاص لجذمات 
    األسنان الحساسة وعند العمل دون مخدر

·   متانة تجاه الضغط أعىل بوضوح من املطلوب
·   معايرة دقيقة وخواص أسمنت قابلة للتكرار

·   تحضري سهل
·   إزالة سهلة للزوائد

أكسيد الزنك، أكسيد املنغزيوم، حمض البويل أكريل

 متوفر بلونني: لون األسنان العام والزهري الفاتح. عامتية 
ثابتة  وتبقى  املتناسق  التأسيس  تضمن  التبطني  أسمنت 
تحقيق  ميكن  الفاتح  الزهري  باللون  طويلة.  ملدة  اللون 

تأثري حيوي بشكل خاص. 
أستطبابات أخرى

مجال األستعامل كأسمنت تبطني

الفوائد

الرتكيب

الجاملية/ نصيحة

أسمنت كربوكسيالت قابل للمزج باملاء

AQUA CC

   

8037010  

8037014

رقم الطلب حجم العبوة

أصبع 1x10 غ مسحوق

زجاجة معايرة

أصبع 1x10 غ مسحوق

زجاجة معايرة

اللون

عام 
األستعامل

عام 
األستعامل
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   REaDY2PROtECt COPPERIOnCEmEnt + COPaL

READY2PROTECT Pocket + Copal

   

8007020 ---

رقم الطلب حجم العبوة

أنبوب 1X10 ملل سائل

أنبوب 5X1 ملل سائل

علبة 1x1 غ مسحوق

زجاجة 5x1 ملل طالء كوبال

اللون املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنزيوم، امالح النحاس
سائل االسمنت: أورثو حمض الفوسفور

طالء الكوبال: كوبال، إيتانول

الرتكيب

  REaDY2PROtECt CEmEnt4ImPLant - COPPERIOnCEmEnt

READY2PROTECT CEMENT4IMPLANT

   

8007015 ---

READY2PROTECT 

   

8007010 ---

حامية طبيعية من التهاب ماحول الغرسة
أسمنت تثبيت مضاد للجراثيم للغرسات

رقم الطلب حجم العبوةرقم الطلب حجم العبوة

أصبع 1x20 غ مسحوق

أنبوب 10x1 ملل سائل

أنبوب 1X10 ملل سائل

أنبوب 5X1 ملل سائل

اللون اللون

بنية  داخل  بحرية  الحركة  عىل  قادرة  النحاس  شوارد 
املناسب.  الوقت  يف  النسيج  محيط  يف  وتحرر  األسمنت، 
وهي تتفاعل نتيجة ألفتها العالية مع املجموعات الوظيفية 
ويؤدي  الجراثيم.  يف  السالبة  الشحنة  ذات  للببتيدات 
الجزيئية  البنية  تغيري  إىل  ذلك  عن  الناجم  الرتابط  تفاعل 
للببتيدات، مام يؤدي بدوره إىل فقدانها لوظيفتها. وتصبح 
املواد  نقل  املسؤولة عن  النقل  بروتينات  )مثل  الببتيدات 
الجراثيم،  بالنسبة لخاليا  القيمة  الخلية( عدمية  عرب جدار 
التي متوت بنتيجة ذلك. يعيق هذا النشاط املضاد للجراثيم 

تشكل طبقة البيوفيلم غري املرغوب بها. 

·   التثبيت النهايئ للتيجان والجسور املحمولة عىل 
    غرسات

·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور 
    من املعادن الثمينة وغري الثمينة وكذلك الخزف 

    املعدين
·    تثبيت الرتميامت من الخزف الكيل

·    تثبيت أرشطة التقويم السني
إحاطة مثبتة ألوتاد الجذور والرباغي 

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنزيوم، أمالح النحاس 
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور

·   مريئ باألشعة مام يسهل املراقبة الالحقة
·   إزالة سهلة للزوائد

·   تحمله جيد من الناحية الطبية البيئية
·   الحساسية ضد النحاس نادرة جداً

طريقة التأثري  مجاالت التطبيق

الرتكيب

مصلحة

www.hoffmann-dental.comأسمنت شفايئ طبيعي بالكوبال والنحاس
فيلم تعليمي عن املزج

طريقة التأثري
ينقل طالء الكوبال شوارد النحاس القاتلة 	 

للجراثيم إىل العاج الفاقد ملعادنه وبتغلغل يف 
صفيحات العاج. بذلك يتم تحريض قوى الشفاء 

الذاتية وتتم حامية لب السن
يتم تعويض العاج الناقص بإسمنت 	 

READY2PROTECT . وتشكل طبقة االسمنت 
حاجزاً دامئاً ضد النخر الثانوي

مجاالت األستخدام
أسمنت دوايئ للمحافظة عىل األسنان الحية حتى 	 

يف حالة النخر العميق باإلشرتاك مع طالء الكوبال  
Hoffmann´s ومع استعامل حاجز نحايس

معالجة بالحد األدىن للبضع باستعامل تقنية 	 
معالجة ترميمية غري راضحة معدلة

حشوات األسنان اللبنية	 
الحشوات املؤقتة طويلة املدى، كتيمة ضد 	 

اللعاب، وبتأثري مضاد للجراثيم
التبطينات مع مفعول مضاد للجراثيم طويل 	 

املدى لكل أنواع األسنان )وكذلك لألسنان الحية(
تبطينات لكل مواد الحشوات )كومبوزيت 	 

وملغم(
الدعامات	  تركيبات 



أمثلة عن التطبيقات
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اإلستطبابات

النخر السني )التغطية غري املبارشة(

التغطية غري املبارشة يف حال التهاب اللب
 القابل للعكس

التغطية غري املبارشة بعد تحضري التاج

تشكل النضح يف معالجة قناة الجذر

النزف يف معالجة قناة الجذر

حشو الجذر )استئصال اللب الحي(

الحشو النهايئ للجذر )بعد معالجة غنغرينة اللب(

البرت الحي يف األسنان اللبنية

ثقب قناة الجذر )مؤقت(

منو الجذر غري التام )حشو الجذر، مؤقت(

ثقب قناة الجذر )نهايئ(

منو الجذر غري التام )حشو الجذر، نهايئ(

ذروة السن التي تعرضت لفرط التحضري 

 ممتاز ++++  
  جيد جداً +++  

  جيد ++  
ممكن +               

التغطية املبارشة بعد تحضري التاج

التغطية املبارشة، دوماً من دون التهاب اللب

READY2P
ROTECT

    
    

   +
 C

op
al 

مادة تغطية للب مع االويجنيول والعكرب

الرتكيب العبوة رقم الطلب
مركبات الكالسيوم، مركبات الزنك 10 غ مسحوق 84016

إيتانول، أويجينول، عكرب 10 ملل سائل 84017

طريقة التأثري
من  ويحد  برسعة  والعكرب  األويجينول  نسيج  يتصلب 
اآلثار الجانبية املمكنة لهيدروكسيد الكالسيوم القلوي 
املراقب.  غري  النخر  تشكل  أو  الدائم  التهيج  مثل 
الخواص  للعكرب  للجراثيم  املضادة  الخواص  تستكمل 
املعقمة التي يتميز بها هيدروكسيد الكالسيوم. تحمل 

ممتاز من قبل الجسم. ذو تأثري مخفف لآلالم.

مجاالت األستعامل
النخر السني، التغطية غري املبارشة	 
التغطية املبارشة، دوماً من دون التهاب اللب	 

املزايا
بديل مع العكرب واألويجينول للتغطية مقبول حيوياً  	 
الكالسيوم	  تعديل مراقب لهيدروكسيد 
توضيع سهل	 
تصلب رسيع وتام	 
مخفف لآلمل	 

مضادات اإلستطباب
األويجينول  ضد  تحسس  وجود  حال  يف  اليستعمل 

ومنتجات النحل.

    HOffmann´s PULPInE



بديل خايل من األويجينول ملواد MTA للتغطية املبارشة وغري املبارشة للب، يحوي الكعرب.

الرتكيب العبوة رقم الطلب
مركبات الكالسيوم، أكسيد الزنك 10 غ مسحوق 84056

إيتانول، عكرب 10 ملل سائل 84057

طريقة التأثري
اآلثار  من  العكرب  مع  التصلب  الرسيع  النسيج  يحد 
مثل  القلوي  الكالسيوم  لهيدروكسيد  املمكنة  الجانبية 
تستكمل  املراقب.  غري  النخر  تشكل  أو  الدائم  التهيج 
املعقمة  الخواص  للعكرب  للجراثيم  املضادة  الخواص 
التي يتميز بها هيدروكسيد الكالسيوم. تركيز منخفض 

جداً من هيدروكسيد الكالسيوم بقيمة %1,9.

مجاالت األستعامل
نخر األسنان، التغطية غري املبارشة	 
التغطية غري املبارشة مع التهاب اللب القابل 	 

للعكس
التغطية املبارشة، دوماً دون التهاب اللب	 
التغطية املبارشة وغري املبارشة بعد تحضري التاج	 

املزايا
بديل مقبول حيوياً للتغطية مع العكرب	 
خايل من األويجينول	 
الكالسيوم	  لهيدروكسيد  املراقب  التعديل 
استعامل سهل بفضل املزج الرخو	 
تصلب رسيع ومحكم	 
رائحة منعشة	 

 
مضادات اإلستطباب

اليستعمل يف حال وجود تحسس ضد منتجات النحل.

   HOffmann´s PULPInE nE

بديل خايل من األويجينول ملواد MTA للتغطية املبارشة وغري املبارشة للب، يحوي الكعرب.

طريقة التأثري
هيدروكسيل أباتيت الذي يشكل 70% من قوام العاج 
الكالسيوم  هيدروكسيد  من  تركيبة  ضمن  الطبيعي 
فراغات  دون  جداً  متني  نسيج  يشكل  وهو  والعكرب. 
للجراثيم  القاتلة  الخواص  تؤدي  نخر.  تشكيل  ودون 
اللب  لنسيج  اختالطات  إىل شفاء سهل ودون  للعكرب 

املصاب. 

مجاالت األستعامل
نخر األسنان، التغطية غري املبارشة	 
التغطية غري املبارشة مع التهاب اللب القابل 	 

للعكس
التغطية املبارشة، دوماً دون التهاب اللب	 
التغطية املبارشة وغري املبارشة بعد تحضري التاج	 

املزايا
التمعدن	  يعيد 
للنخر	  التشكل 
تطبيق سهل	 
التصاق ممتاز	 
توضيع رسيع	 
معدالت نجاح عالية	 

مضادات اإلستطباب
اليستعمل عند وجود تحسس ضد منتجات النحل.

الرتكيب العبوة رقم الطلب
مركبات الكالسيوم، هيدروكسيد أباتيت 5 غ مسحوق 84078

أيتانول، عكرب 10 ملل سائل 84077

   HOffmann´s PULPInE mInERaL



   منتجات  

بديل عن MTA، اسمنت عظمي بيولوجي عىل أساس من فوسفات الكالسيوم الصايف مع الهيدروكسيل أباتيت

الرتكيب العبوة رقم الطلب
فوسفات الكالسيوم، هيدروكسيد أباتيت 3,5 غ مسحوق 84086

10 ملل سائل  ماء مقطر دون مواد حافظة 84087

طريقة التأثري
يضمن النسيج املشابه للعظام واألسنان أقىص درجات 
التقبل الحيوي. مينع تشكل النخر ويسمح بشفاء تام 
طبقة  تحت  السن  للب  تقريباُ  أختالطات  أي  دون 

العظم الصنعية املتينة.

مجاالت االستعامل
نخر االسنان، التغطية غري املبارشة	 
التغطية املبارشة، دوماً دون التهاب اللب	 
التغطية املبارشة وغري املبارشة بعد تحضري التاج	 
األستئصال الحي يف األسنان اللبنية	 
ثقب قناة الجذر، مؤقت/دائم	 
النمو غري التام للجذر، حشو الجذر مؤقت/نهايئ	 
ذروة الجذر املفرطة التحضري	 

املزايا
نسيج عىل أساس من فوسفات الكالسيوم 	 

الصافية
للنخر	  التشكل 
توضيع سهل	 
تصلب رسيع ومحكم	 

 

   HOffmann´s EnDO REPaIR

   منتجات  

مادة حشو دامئة لقنوات الجذور عىل أساس من األويجينول وأكسيد الزنك. عامتية عالية لألشعة

الرتكيب العبوة رقم الطلب
مركبات الزنك، مركبات الكالسيوم، أكسيد الزيركون 10 غ مسحوق 84026

أويجينول 10 ملل سائل 84027

طريقة التأثري
حشو  مادة  هي   Hoffmann´s PROXI APEX
جذور تحوي األويجينول للمعالجة الدامئة. يتم خالل 
تعديل  دقيقة   20 تستغرق  التي  التصلب  مرحلة 
رفيق  تأثري  ذات  املادة  هذه   .PH الحموضة  درجة 

مضاد للجراثيم وتظهر باألشعة.

مجاالت االستعامل
مادة حشو نهائية ألقنية الجذور

بعد استئصال اللب الحي	 
بعد معالجة غنغرينة اللب	 
بعد قطع ذروة الجذر	 

املزايا الفيزيائية
ثبات جيد للجدار	 
سد محكم لألقنية بفضل اللزوجة العالية	 
تصلب رسيع	 
عامتية عالية لألشعة	 

 

املزايا البيولوجية
تحمل جيد جداً	 
 تأثري مضاد للجراثيم بشكل لطيف	 

دون مضادات حيوية أو كورتيزون
قيمة pH معتدلة	 
التهييج للنسيج الرخو الذروي بعد التصلب	 

   HOffmann´s PROXI aPEX



   منتجات  

عالج مؤقت لقنوات الجذور إلمتصاص الناضح الذروي. عاتم باألشعة

الرتكيب العبوة رقم الطلب
مركبات الكالسيوم، بنتونيت، مادة تباين لألشعة 5 غ مسحوق 84035

كحوالت 10 ملل سائل 84037

طريقة التأثري
بخاصية  حيوياً  مقبولة  الجذور  لقنوات  حشو  مادة 
وزنها  من   %120 معدل  حتى  الناضح  متتص  فريدة: 
الذايت. ولها يف نفس الوقت تأثري مضاد للجراثيم. قدرة 
عىل األمتصاص عىل مدى 7 أيام. تحوي هيدروكسيد 

الكالسيوم. تظهر باألشعة.

مجاالت االستعامل
 معالجة أقنية الجذور املصابة بعد إزالة	 

اللب أو معالجة الغنغرينة
تحضري قناة الجذر قبل السد الذروي	 
 عند تشكل الناضح والنزف بعد 	 

معالجة قناة الجذر

املزايا
امتصاص الناضح حتى 120% من وزن املادة نفسها	 
تحمل حيوي ممتاز بفضل الزيادة املراقبة لقيمة 	 

pH وإضافة فوسفات الكالسيوم
معقم	 
السينية	  يظهر باألشعة 

بنتونيت
 غضار طيب

   HOffmann´s EnDO aBsORB

قدرة اإلمتصاص
1 أسبوع

   منتجات  

مادة حشو مؤقتة للجذور إلمتصاص الناضح الذروي ذات قدرة زائدة عىل اإلمتصاص. عامتة باألشعة

مجاالت األستعامل
معالجة أقنية الجذور املصابة بعد إزالة اللب أو 	 

الغنغرينة معالجة 
تحضري قناة الجذر قبل السد الذروي	 
 عند تشكل الناضح والنزف بعد	 

تحضري قناة الجذر

طريقة التأثري
مضادة  بفاعلية  الجذور  ألقنية  مؤقت  حشو  مادة 
للجراثيم وبخاصية فريدة: قادرة عىل امتصاص الناضح 
حتى 120% من وزنها الذايت وعىل مدى ثالثة أسابيع. 

تظهر باألشعة. تحوي هيدروكسيد الكالسيوم.

املزايا
امتصاص الناضح حتى 120% من وزن املادة  ذاتها	 
تحمل حيوي عايل بفضل الزيادة املراقبة لقيمة 	 

PH وإضافة فوسفات الكالسيوم
استطاعة زائدة لإلمتصاص	 
تأثري معقم قوي	 
السينية	  يظهر باألشعة 

الرتكيب العبوة رقم الطلب

مركبات الكالسيوم، بنتونيت، مادة تباين لألشعة 5 غ مسحوق 84040

كحوالت 10 ملل سائل 84039

   HOffmann´s EnDO aBsORB PLUs

قدرة اإلمتصاص
3 أسبوع
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80312-  01-15

8031300  ---

80315- 01-15

مادة شهرية محبوبة منذ 50 سنة
أسمنت بويل كربوكسيالت الزنك للتثبيت والتبطني

HOffmann`s أسمنت الكربوكسيالت

رقم الطلب

أسمنت الكربوكسيالت 

حجم العبوة

100x1 غ مسحوق

40x1 ملل سائل

35x1 غ مسحوق

15x1 ملل سائل

اللون

)لون( 

)لون( 

·   تبطني كل مواد الحشو )امللغم، الكومبوزيت 
    وغريها(

·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور 
    من املعادن الثمينة وغري الثمينة والخزف املعدين

·   تثبيت أرشطة التقويم السني
·   التثبيت املفرد ألوتاد الجذور والرباغي

·   تركيبات الدعامات
·   حشوات مؤقتة طويلة املدى

·   حشوات األسنان اللبنية

·   عدم تشكل آمل حميض
·   لجذمات األسنان الحساسة

·   استعامل سهل
·   التخريش والتبطني واللصق

·   متانة ضد الضغط أعىل بوضوح من املعيار القيايس

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجاالت التطبيق مزايا أسمنت الكربوكسيالت 
Hoffmann´s من

الرتكيب:
 

   

80032-  01-15

 CC

مسحوق أسمنت الفوسفات عام األستعامل للمزج مع 3 سوائل مختلفة

HOffmann`s أسمنت عام األستعامل

رسيع 
التصلب

عادي 
التصلب

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيزم
السائل: أورثو حمض الفوسفور، حمض البويل أكريل

·   تبطني كل مواد الحشو )امللغم، الكومبوزيت 
    وغريها(

·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور 
    من املعادن الثمينة وغري الثمينة والخزف املعدين 

    والخزف التام )من أكسيد الزيركون وأكسيد 
    األملنيوم وخزف ثنايئ سيليكات الليتيوم(

·   تثبيت التيجان والجسور املحمولة عىل غرسات
·   تثبيت أرشطة التقويم السني

·   التثبيت املفرد ألوتاد الجذور والرباغي
·   تركيبات الدعامات

·   حشوات مؤقتة طويلة املدى
·   حشوات األسنان اللبنية

·   قابل للمزج مع ثالث أنواع مختلفة من سوائل 
    األسمنت

·   محبوب لدى التجار ألنه اليحتاج إال ملكان واحد 

الرتكيب:

مجال االستعامل حسب السائل املستعمل مزايا األسمنت العام األستعامل من 
Hoffmann´s

رقم الطلب

أسمنت عام األستعامل 

حجم العبوة

100x1 غ مسحوق

اللون

)لون( 



  43

 

   

82200  01, 

07, 10, 

11,15

 ---
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82201  01

82507  07

82510  10

82511  11

82515  15

82300  ---

88800  ---

 

Hoffmann’s Norme-ISO

 4:00 - 7:30 2:30 - 8:00

90 - 130 50

  < 20 < 25

ISO 9917
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أسمنت تثبيت عىل أساس من أسمنت 
الفوسفات للمزج مع ألوان فردية لتعديل 

ترميامت الخزف التام الشفافة ضوئياً.

يف خدمة ليوناردو دافنيش 
جوف الفم

HOffmann´s/ HaRmOnIC sHaDEs ألوان HOffmann´s/ HaRmOnIC sHaDEs ألوان

رقم الطلب رقم الطلب

مجموعة األلوان مجموعة األلوان/ طلب جديد املعطيات التقنية 

اللون 07 اللون 11

حجم العبوة حجم العبوة

زمن التصلب دقيقة دقيقة

ميغاباوند ميغاباوند

ميكرون سامكة الطبقة:ميكرون

املتانة

100x1 غ مسحوق

30x4 غ مسحوق

 40x1 ملل سائل

 40x1 ملل سائل اختبار

100x1 غ مسحوق

30x1 غ مسحوق

30x1 غ مسحوق

30x1 غ مسحوق

30x1 غ مسحوق

 40x1 ملل سائل أسمنت

 40x1 ملل سائل تجربة

اللون اللون

مائل للبياض

ذهبي بني

أخرض رمادي

أزرق رمادي

زهري

والتثبيت  الفم  يف  األسمنت  من  مختلفة  أنواع  تجريب 
النهايئ مع إمكانية:

1.   تصحيح لون الرتميم عىل كريس املعالجة ملوافقته مع 
بقية األسنان

      ·   تفتيح )اللون 01 والتدرجات املمزوجة مع 01(
      ·   تعتيم )اللون 07، 10، 11(

      ·   تصحيح لون الرتميم )كل األلوان والتدرجات 
          املمزوجة معها(

2.   مطابقة لون جذمات األسنان املختلفة األلوان
3.   تقليد اللب املروى بالدم

·   الحاجة للون عاتم
·   الحاجة لشوي تصحيحي

·   ألوان معدنية للمواد الغذائية جيدة التحمل
·   سائل األختبار مرخص به كامدة غذائية

·   تأثري مؤرج منخفض جداً بالتجانس مع التقبل 
    الحيوي ألصناف الخزف األكسيدي

·   سامكة منخفضة لطبقة الطيل مع توزيع مثايل 
    لحجم الحبيبات لتحقيق ترابط ميكانييك مجهري 

    ثابت

مع  ممتاز  بنجاح  الفوسفات  أسمنت  أصناف  تستعمل 
الخزف ذو املتانة أكرث من 200 ميغاباوند، ومن بينها أكسيد 
الليتيوم.  أكسيد  ثنايئ  وخزف  األملنيوم  وأكسيد  الزيركون 
وتكون الرتميامت أكرث أو أقل شفافية تبعاً لسامكة الطبقة. 
ويجب تغطية جذمات األسنان املختلفة األلوان وتركيبات 
األوتاد املعدنية أو دعامات الغرسات قبل ذلك ليك تكون 

النتيجة الجاملية العامة متناسقة. 
من  االستفادة  وميكن  عامتة.  الفوسفات  أسمنت  أصناف 
عامتية األسمنت لتحقيق تأسيس متجانس أو حتى لتقليد 

اللب الحي. 

وميكن مزج ألوان األسمنت من مجموعة األلوان مع بعضها 
ويتم  املخرب.  عمل  عن  مستقل  بشكل  فردي  لون  ملنح 
التجريب يف الفم مبساعدة سائل األختبار )الحاجة لتثبيت 

مؤقت(.

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور
Propan-I, II, III-Triol :سائل األختبار

مجاالت االستعامل  الفوائد

الرتكيب:
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تثبيت التيجان والجسور من الخزف التام
Hoffmann´s أسمنت ذو تصلب عادي
Hoffmann´s أسمنت ذو تصلب رسيع

Hoffmann´s READY2MIX

Hoffmann´s أسمنت شوارد النحاس 
READY2PROTECT

Hoffmann´s األلوان املتجانسة 

الزيركون وأكسيد  )أكسيد  الخزف األكسيدي  التيجان والجسور من  لتثبيت  املذكورة أعاله مالمئة  كل أصناف األسمنت 
األملنيوم( وكذلك خزف ثنايئ سيليكات الليتيوم مبتانة تفوق 200 ميغاباوند. وميكن التعرف عىل أنواع الخزف املالمئة ألشهر 

املنتجني يف الجدول التايل، الذي اليحوي بالرضورة كل األنواع املعروفة. 
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firma system Bezeichnung

3M ESPE AG Lava ™ Lava ™ Zirkonoxid

Lava ™ Plus hochtransluzentes Zirkonoxid

ACF GmbH ZirLuna® ZirLuna®

ZirLuna® Sensitive

Amann Girrbach AG ceramill® ceramill® zolid fx classic

ceramill® zolid fx preshades

ceramill® zolid fx multilayer

ceramill® zolid classic

ceramill® zolid preshades

ceramill® zi

Bien-Air GmbH DC DC-Zirkon®

DC-Zirkon®Col

DC-Leolux®

DC-Procura®

DC Shrink®

Bionah GmbH BionZ BionZ Crystal

BionZ Diamond

BionZ Glass

BionZ Coral

CAD Esthetics AB - Denzir®

Zirconia Magnum

Zirconia Plus

DeguDent GmbH Cercon® Cercon®ht

Dental Direkt DD Bio DD Bio ZW iso

DD Bio ZW iso Color

DD Bio ZX² 

DD Bio ZS 

DD Bio ZK

DD Bio Cube X2

DD Bio ZA

Diadem SAS - Diazir

DOCERAM

Medical Ceramics GmbH

Nacera® Nacera® Pearl Multi-Shade

Nacera® Pearl Shaded 16+2

Nacera® Standard 98

Nacera® Zirkonzahn* 95

Glidewell Laboratories - BruxZir® Solid Zirconia

Goldquadrat GmbH Katana Zirconia ML

Noritake Zirprime 

Quattro Disc Med

Ivoclar Vivadent AG IPS e.max IPS e.max Press

IPS e.max ZirCAD

IPS e.max CAD

Kavo Dental GmbH - Zirconia Soft

Kuraray Noritake Dental Inc. KATANA™ KATANA™ Zirconia UTML / STML

KATANA™ Zirconia ML

KATANA™ Zirconia HT

Luxburg und Reins AG Reinlux Zirkon Reinlux Zirkon Zr Premium

Reinlux Zirkon Zr Transluzent 

Reinlux Zirkon Zr Color

Metoxit AG - Z-CAD®HD

Z-CAD®HD HTL

Nobel Biocare AG Procera® Procera® Zirconia

Procera® Alumina

Sagemax Bioceramics Inc. NexxZr T NexxZr T - Transluzentes Zirkon

NexxZr S - Starkes Zirkon

Sirona Dental Systems GmbH Cerec 

inCoris

Cerec Blocs C

Cerec Blocs C PC

inCoris ZI

inCoris TZI 

inCoris TZI C

inCoris ZI meso

Vita Zahnfabrik GmbH In-Ceram VITA SUPRINITY®

VITA YZ HT

VITA YZ T

VITA In-Ceram YZ

VITA In-Ceram AL

VITA In-Ceram SPINELL

VITA In-Ceram ZIRCONIA

VITA In-Ceram ALUMINA

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. 

KG

Zenostar® Zenostar® MT

Zenostar® T

Zenostar® MO

Zirkonzahn Worldwide - Prettau® Anterior® 

Prettau® Zirkon

ICE Zirkon Translucent

Zfx Zirkon Zfx™ Zirconium Zfx™ Zirconium allround

Zfx™ Zirconium eff ect

Zfx™ Zirconium Multilayer

Zfx™ Zirconium BionX2

الرشكة املنتجة النظام األسم التجاري
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8072203  ---

8072300  ---

8072403 ---

أسمنت فوسفات مضاف إليه النحاس ذو خواص قاتلة للجراثيم

Hoffmann`s أسمنت النحاس

رقم الطلب حجم العبوة

100x1 غ مسحوق

 40x1 ملل سائل

اللون

·   حشوات األسنان اللبنية
·   تبطني كل مواد الحشو )امللغم، الكومبوزيت 

    وغريها(
·   تثبيت الحشوات والرتصيعات والتيجان والجسور 
    من املعادن الثمينة وغري الثمينة والخزف املعدين 

    والخزف التام )من أكسيد الزيركون وأكسيد 
    األملنيوم وخزف ثنايئ سيليكات الليتيوم(

·   تثبيت التيجان والجسور املحمولة عىل غرسات
·   تثبيت أرشطة التقويم السني

·   التثبيت املفرد ألوتاد الجذور والرباغي
·   تركيبات الدعامات

·   حشوات مؤقتة طويلة املدى

·   ثابت األبعاد – اليتقلص وبالتايل اليشكل شقوق 
    عند الحواف

·   إزالة سهلة للزوائد
·   خطر تأرج منخفض 

·   مفعول قاتل للجراثيم

املسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد املغنيزيوم
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجاالت االستخدام املزايا

أسمنت النحاسالرتكيب:

 

  

81901  ---

طالء الكوبال Hoffmann´s – طالء للحفر

رقم الطلب حجم العبوة

 50 ملل سائل

اللون

·   طالء واقي للحفر ومعقم ملنع تشكل الحساسية 
    الالحقة للعمل الجراحي

·   طالء وقاية للحفر قبل حشوات األسمنت
·   إغالق القنيات العاجية

·   تبطني الحفر قبل حشوات امللغم وترميامت 
    الذهب للحامية من منتجات التآكل

·   العزل تجاه الصدمة الحرارية
·   طالء وقاية للسطوح قبل حشوات األسمنت 

    وقوالب الجبصني

·   مصنوع من مواد خام طبيعية
·   محلول جاهز لألستعامل

·   دون كلوروفورم وأيثيل اإلثري
·   خايل من الفلوريد

كوبال، إيتانول

مجاالت التطبيق املزايا

طالء الكوبالالرتكيب:

x 1 30 غ مسحوق

x 1 13 ملل سائل
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8100203  ---

8100300  ---

أسمنت حشو مؤقت ذو خواص مضادة للجراثيم

Hoffmann´s األسمنت املؤقت

رقم الطلب حجم العبوة

50x1 غ مسحوق

 40x1 ملل سائل

اللون

·   األغالق التقليدي املؤقت لوقت قصري للحفر

·   يسهل إزالته من جديد من الحفرة
·   ثابت تجاه اللعاب ملدة شهر

·   مالئم حيوياً بفضل عنارصه غري العضوية حرصاً

املؤقتة  للتعويضات   Hoffmann´s من  املؤقت  األسمنت 
التقليدية املستعملة لوقت قصري ثابت تجاه اللعاب ملدة 
استعامله كسدة مؤقتة. وتتأثر مدة صالحية  شهر وميكن 
السدة املؤقتة بشكل كبري بنوع الجراثيم املوجودة يف الفم 
وبرشوط النظافة الفموية وكذلك بأسلوب غذاء كل مريض. 

املسحوق: أكسيد الزنك، هيدروكسيد املغنزيوم 
سائل األسمنت: أورثو حمض الفوسفور 

مجاالت االستعامل

Hoffmann´s مزايا األسمنت املؤقت من

EASYFILLاألسمنت املؤقتالرتكيب:

   

8100400  ---

8100401  

HOffmann´s EasYfILL 

رقم الطلب حجم العبوة

40x1 غ

 40x2 غ

اللون

·   الحشوات املؤقتة

·   جاهز لألستعامل
·   قوام لني

·   سهل التشكيل بأدوات الحشو املألوفة
·   تشكل كتلة صلبة حتى يف ظروف رطبة خالل 15 

    دقيقة
·   تالؤم جيد مع حواف الحفر

·   إزالته سهلة من الحفرة مبسرب أو مجرفة
·   خايل من األويجينول

أكسيد الزنك، سولفات البوتاسيوم، سولفات الزنك

مجاالت االستعامل

املزايا

الرتكيب:
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82303  ---

مادة إغالق مؤقتة ذات خواص مضادة للجراثيم

Hoffmann´s جوتابريشا

رقم الطلب حجم العبوة

قضبان، 110 غ

اللون

·   إغالق مؤقت للحفر
·   إغالق الثقوب يف براغي الغرسات خالل فرتة 

    التالحم

·   جوتابريشا خام حقيقية
·   تقبل حيوي عايل

·   تأثري مضاد للجراثيم
·   سهل اإلزالة دون بقايا

·   إزالة سهلة من الحفر باملسرب أو املجرفة
·   خالية من األويجينول

أكسيد الزنك، جوتابريشا، بارافني، شمع النحل

مجاالت االستخدام Hoffmann´s مزايا الجوتابريشا من

   جوتابريشاالرتكيب:

8100600 ---

أويجينول أكسيد الزنك Hoffmann´s – بزيت القرنفل الطبيعي

رقم الطلب حجم العبوة

x 1 30 غ مسحوق

x 1 15 ملل سائل

اللون

إغالق مؤقت لوقت قصري للحفر مع مفعول مخفف لآلمل 
ومهدىء

استعامله يشرتط وجود غطاء عاجي متكامل

·   زيت قرنفل طبيعي صايف
·   طعم قرنفل قوي

املسحوق: أكسيد الزنك
السائل: أويجينول

مجاالت االستخدام

مالحظة

مزايا أسمنت أويجينول أكسيد الزنك 
Hoffmann´s من

أويجينول أكسيد الزنكالرتكيب:
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مادة طبعات لدنة بالحرارة لصنع طبعات دقيقة وتسجيل العضة اإلطباقية

مادة طبعات خرضاء

مادة الطبعات الخرضاء من Hoffmann´s – لدنة بالحرارة 

رقم الطلب حجم العبوة

15 قضيب

اللون

أخرض

·   تصحيح الطبعات
·   رفع حواف الطبعة

·   تسجيل العضة اإلطباقية
·   طبعات بالحلقة النحاسية

58 - 62 مئوية

·   تسخني سهل
·   قابلية سيولة ممتازة

·   تغري متجانس يف الشكل
·   تسجيلة العضة قابلة للتوضيع من جديد والتصحيح 

    والخراطة بسهولة 
·   تصلب رسيع يف املاء البارد

·   تركيبة من املواد الخام الطبيعية بدرجة نقاء عالية 
    بجودة دوائية

·   المحاذير فيزيولوجية لها
·   تتفكك متحولة لسامد عضوي

ستيارين، كوبال، طلق، شمع الخارنوبا

مجاالت االستخدام

درجة حرارة التحضري

Hoffmann´s مزايا كتلة الطبعات الخرضاء

الرتكيب:
   

82604   

مادة طبعات لدنة بالحرارة لصنع طبعات وظيفية دقيقة

مادة الطبعات الحمراء من Hoffmann´s – لدنة بالحرارة 

رقم الطلب حجم العبوة

6 صفائح

اللون

أحمر

·   أخذ الطبعات الفردية
·   تسجيل العضة حتى يف الفك األدرد قبل تصنيع 

    الجبائر الخاصة

جداً  واملعقدة  الصغرية  التشكيل  لتقنيات  كذلك  مالمئة 
والطبعات لتصنيع الحىل 

58 - 62 مئوية

·   تسخني سهل
·   سهلة العجن

·   التلتصق بالقفازات اليدوية واألسنان والجذمات
·   تسجيلة العضة قابلة للتوضيع من جديد والتصحيح 

    والخراطة بسهولة 
·   نسخ للتفاصيل بشكل مطابق لألبعاد

·   الرائحة لها
·   تركيبة من املواد الخام الطبيعية بدرجة نقاء عالية 

    بجودة دوائية
·   المحاذير فيزيولوجية لها

·   تتفكك متجولة لسامد عضوي

أكسيد الزنك، جوتابريشا، بارافني، شمع النحل

مجاالت االستخدام

درجة حرارة التحضري

مزايا

مادة الطبعات الحمراءالرتكيب:
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رقم الطلب

شمع السكب

حجم العبوة

20 قضيب، 30 غ

20 قضيب، 30 غ

اللون

أزرق

عاجي

بارافني، شمع الخارنوبا، صمغ الدامار، ستيارين

الرتكيب:

·   شمع سكب بشكل قضبان ذو مرونة طبيعية 
    فائقة مالئم بشكل ممتاز ألخذ طبعات الحشوات 

    والرتصيعات والتيجان والجسور
·   يكرث استعامله أيضاً يف تقنيات التشكيل الصغرية 

    واملعقدة لدى صانعي املجوهرات

اللهب أو الشعلة املبارشة وسكني  التحضري باستعامل  يتم 
الشمع األلكرتونية 

حوايل 75 مئوية

أزرق – يستعمل تقليدياً لحشوات الذهب
عاجي – لرتميامت الخزف والبالستيك

·   تعبئة فراغات البطانات عىل النموذج
·   تثبيت األجزاء التي يراد لحمها قبل تصنيع منوذج 

    اللحام
·   تشكيل التيجان والجسور: تثبيت النموذج عىل 

    قمع السكب، تثبيت القبعات بشكل جرس
·   إعادة تثبيت مناذج الجسور املقطوعة ملنع تشكل 

    جهود توتر يف الشمع
·   تصحيح الكسور يف التعويضات: تثبيت قاعدة 

    التعويض املكسورة أو األسنان املكسورة من أجل 
    تصنيع النموذج 

·   تثبيت الفك العلوي و السفيل لرتكيب املطباق

مجاالت االستخدام

نصيحة

درجة حرارة اإلنصهار

مزايا

شمع السكب من Hoffmann´s – عاجي أو ازرق
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رقم الطلب

الشمع الزجاجي

حجم العبوة

14 قضيب، 70 غ

14 قضيب، 70 غ

اللون

أحمر

أصفر

صمغ القلفونية، شمع النحل، شمع الخارنوبا

الرتكيب:

·   تعبئة فراغات البطانات عىل النموذج
·   تثبيت األجزاء التي يراد لحمها قبل تصنيع منوذج 

    اللحام
·   تشكيل التيجان والجسور: تثبيت النموذج عىل 

    قمع السكب، تثبيت القبعات بشكل جرس
·   إعادة تثبيت مناذج الجسور املقطوعة ملنع تشكل 

    جهود توتر يف الشمع
·   تصحيح الكسور يف التعويضات: تثبيت قاعدة 

    التعويض املكسورة أو األسنان املكسورة من أجل 
    تصنيع النموذج 

·   تثبيت الفك العلوي و السفيل لرتكيب املطباق

·   مالئم بشكل خاص لتقنية الشمع املبارشة التقليدية
·   الشكل القضيبي قابل للتحضري بشكل ممتاز 

    بتسخني الشمع مبارشة عىل الشعلة )يقطر( أو 
    بالصهر املعاير فوق أداة ساخنة 

·   خواص لصق وترابط رائعة، ال يلتصق عىل الجبصني 
    وغريه من املواد السنية

·   تركيبة من مواد خام طبيعية
·   مراقبة 100% للخطأ، التغري غري ملحوظ لشكل 

    النموذج أو التثبيتات: هذه املادة صلبة وقابلة 
    للكرس بدرجة حرارة الغرفة، الشمع ال يلتوي عند 

    األجهاد بل ينكرس
·   إزالته سهلة بواسطة جهاز البخار

·   حرق دون بقايا – مع إصدار رائحة شمع النحل 
    الذكية  

مجاالت االستخدام Hoffmann´s مزايا الشمع الزجاجي من

نوع خاص من شمع اللصق – ينكرس كالزجاج

الشمع الزجاجي من Hoffmann´s – أحمر أو أصفر
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HOffmann´s سيالن

منتجات| منتجات مشهورة

تاج خزيف

سيالن  

جدعة السن

الصق 
كومبوزيت

يتم مزج الكاشفني A و B من Hoffmann´s Silan بنسبة 1:1 فيتشكل السيالنول، الرشيك 
التفاعيل. ويتم يف الخطوة التالية تخريش أنواع الخزف املستندة إىل السيليكات يف تركيبها، 
 IPS-e.max( الفلور  أباتيت  وخزف   )IPS Empress( الزجاجي  اللوسيت  خزف  مثل 
تثبيت  ذات  بلورية  سطحية  بنية  كشف  يتم  بحيث  الهيدروفلوريك  بحمض   )ZirPress

مجهري.
يف عملية الختم بسيليكات السيالن لسطح السيليكات ينشأ ترابط كياموي بني السيالنول 
والخزف نتيجة التفاعل ملجموعة امليتوكيس )R-O-CH3( يف السيالنول مع مجموعة أكسيد 

 .Si-O السيليسيوم يف الخزف مع تشكل جسور رابطة من
تفاعلية مضاعفة ميكن  رابطة  السيالنول  للهيدروكربونات من جهة  القصرية  البقايا  متتلك 

دمجها بالبلمرة مع كومبوزيت التثبيت. 

أسلوب العمل

منتجات| منتجات مشهورة

رقم الطلب حجم العبوة

14 قضيب، 70 غ

14 قضيب، 70 غ

اللون
حمض اإليثان يف محلول اإليتانول، 

Methacryloxyprpyl-trimethoxysilan-3 يف محلول 
اإليثانول

·   قوة تفاعل كاملة ألن مزج الكاشفني يتم مبارشة قبل 
    التطبيق

·   صالحية طويلة املدى بعد فتح الزجاجات
·   سطح ترابط كياموي مثايل مع قابلية جيدة لتبليل 

    السطوح
·   منع تشكل مناطق ضعيفة اللصق

·   لرفع قوة الرتابط الكياموي عند التثبيت الالصق 
    لخزف السيليكات، وترميامت الخزف األكسيدي 

    املسلكن أو الرتميامت املعدنية مع مواد التثبيت 
    الحاملة ملجموعة ميتاكريل )كومبوزيت، كوملومري، 

    أورسومري(
·   كوسيط لصق بني الخزف والكومبوزيت يف تصحيحات 

    الخزف

الرتكيب:

Hoffmann´s مجاالت االستخداممزايا السيالن ذو عنرصين من

)2009 Theiss ,1989 Roulet( منذ 25 سنة يف التطبيق الرسيري
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عمل دون حساسية وذو نتائج دامئة يف املخرب السني مع الصفائح 
القاعدية الطبيعية من صمغ اللك صفائح قاعدية متصلبة بالضوء لتصنيع طبعات فردية شكلية ووظيفية

صفائح قاعدية من صمغ اللك  Ultra Violet صفائح قاعدية

Hoffmann´s صفائح قاعدية من صمغ اللك Hoffmann´s Ultra Violet صفائح قاعدية

صمغ اللك، ستيارين، طلق، ميكا
املىلء  ومواد  الوظيفة  املتعددة  أكريالت  امليتا  من  نسيج 

الالعضوية

·   تتم التصحيحات دون خسارة يف املواد من خالل 
    التسخني من جديد

·   مواد طبيعية ذات درجة نقاء عايل بجودة األدوية
·   المحاذير فيزيولوجية لها

·   قابلة للتفكك العضوي
·   رفيقة بالجلد – التسبب أي حساسية

·   رائحة طيبة

·   ثبات عايل لألبعاد، متانة ضد الكرس
·   سامكة صفائح منخفضة ومتجانسة بقيمة 2,2 مم

·   تقلص منخفض جداً )2,08 حجم%)
·   امتصاص منخفض للامء )> 0,1 %) 

·   زمن تشكيل طويل يف ضوء النهار العادي
·   تصلب كامل بالضوء خالل دقائق قليلة يف أفران 
    الضوء الشائعة )ضوء فوق بنفسجي أو هالوجني(

من  اللك  صمغ  من  القاعدية  الصفائح  باستعامل  ننصح 
Hoffmann´s كبديل رفيق بالبيئة

·   طبعات فردية
·   تصنيع التعويضات: مادة أساسية لتسجيل العضة 

    وتنضيد األسنان
أرج  عوامل  تشكل  قد  أكريالت،  ميتا  تحوي   UV Base
الصفائح  غطيت  الجلد  مع  املبارش  التامس  ملنع  بالتامس. 
بطبقة تثبيط من الفازلني، التي تظهر بشكل طبقة لزجة 
عىل سطح الصفائح بعد التصلب يف الفرن الضويئ. وميكن 
مبللة  بخرقة  الضويئ  التصلب  بعد  الطبقة  هذه  إزالة 
بالكحول. وضعت هذه الخطوة اإلضافية يف العمل لحامية 

جلدكم. 

·   صفائح قاعدية لتنضيد النامذج الشمعية
·   تصنيع الطبعات الفردية

·   أخذ الطبعة الوظيفية يف أعامل التعويض للتيجان 
    والجسور

·   مساطر عضة وصفائح لتسجيل أوتاد الدعم داخل 
    الفم

·   تشكيل متجانس وسهل بالحرارة
·   ثابتة الشكل )تحتفظ بشكلها عند التجريب يف 

    فم املريض(
·   متوفرة بنموذجني للفك العلوي والسفيل

·   سامكة املادة حوايل 1,3 مم

الرتكيب:
الرتكيب:

املزايا باملقارنة مع أصناف البالستيك املتصلبة 
بالضوء أو ذاتية التصلب

Hoffmann´s من Ultra Violet Base مزايا

مجاالت االستخدام
مالحظة أمان

مجاالت االستخدام

الخواص

رقم الطلب حجم العبوةرقم الطلب حجم العبوة

 50 صفيحة، الفك العلوي

12 صفيحة للفك السفيل

100 صفيحة للفك العلوي

100 صفيحة للفك السفيل

50 صفيحة للفك العلوي، 

50 صفيحة للفك السفيل

12 صفيحة للفك العلوي

8 صفائح للفك العلوي 
+ 4 صفائح للفك السفيل

فيلم تعليمي عن املزج
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مالحظات أدوات الخرباء

مالحظاتضعوا كيس بارد تحت لوح الزجاج يف أيام الصيف الحارة

 Hoffmann´s أدوات الخرباء

نصيحة

أدوات الخرباء

مزج  وتسهل  العمل  كبرية يف  راحة  األسمنت  ملوقة  توفر 
املتامسكة  التبطني  مواد  قوام  حالة  يف  حتى   – األسمنت 

القابلة للرص. 

املعدنية  املالوق  قبل  من  للخدش  مقاوم  للكرس،  مقاوم 
أسمنتات  كل  ملزج  املثالية  القاعدة  التنظيف.  وسهل 

.Hoffmann´s

ثابتة خالل كل عملية املزج حتى  الزجاج بحرارة  يحتفظ 
عند تشكل حرارة تفاعل. يوفر لوح الزجاج مساحة كافية 

ملد املعاجني ويسمح بالعمل األمني واألرغونومي.

لوح مزج زجاجي - لوح ثقيل من الكريستالملوق أسمنت - منوذج ثقيل

رقم الطلب األداة

لوح مزج من الكريستال، ثقيل الوزن 

ملوق أسمنت، منوذج ثقيل

األبعاد والوزن

حوايل 17,2 مم، 23 غ

x 75 x 150 20 مم، 596 غ
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Hoffmann Dental Manufaktur GmbH التجوز إعادة نرش الكاتالوج أو أي جزء منه إال مبوافقة الرشكة

ميكنكم الحصول عىل معلومات تفصيلية عن املواد وطرق التحضري ومصادر الرشاء 
من املختصني باملنتجات الطبية لدينا: 

لإلتصال بنا
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14193 Berlin
Germany
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