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 الوصف الفني لالختراع: -أ

ي ئع  فسنان بشكل شايستخدم الملقط العادي في طب األ :الحالة السابقة  

ا  ذاتهب مستقلا اه اعتدنا أن نر و ,مختلف المعالجات السنية  أنواع   توجد .غالبا

 ,ةالسني في المعالجات تستخدممستقيمة السنية منحنية و  الملقطمختلفة من 

سن ة للنحتاج عند القيام ببعض المعالجات السنية مثل غسل الحجرة اللبي و

ن القطو مسك قطعة أيت الصوديوم أن نقوم بحمل رباستخدام ماء هيبوكلو

 و رة,المطه المادةبحيث تكون  ملصقة للحجرة اللبية المراد غسلها بهذه 

وية لفمبعاد الخد أو اللسان بواسطة مرآة الفحص ابنفس الوقت نحتاج إلى إ

ا  ر هذه ومبر ,أطباء االسنان في العالمهذه العملية يستخدمها غالبية  و, غالبا

فم ال يت الصوديوم المستخدمة يؤدي تسربها إلىرالعملية أن مادة هيبوكلو

فتين ظياة تقوم بون هنا كنا بحاجة إلى أد, وم في النسج الفموية إلى أذية

ا  و ,عملية ابعاد الخد أوالا معا بنفس الوقت) م تي تقونة الاإلمساك بالقط ثانيا

 .(بعملية االمتصاص للمادة الزائدة

 هابوساطت سحبيحدث أحيانا أن يتم االستعانة بالماصة الجراحية بحيث ن

لمرآة ااسطة بعاد الخد بوإ( بعملية تقوم )المساعدة السنيةالمادة الزائدة أو 

حتى باستخدام الحاجز المطاطي, وحتى بوجود الحاجز  أو ,الفموية

عملية تأمين وسط أو ظروف مناسبة  المطاطي نحتاج ألن نسيطر على

 ها.ألن تقوم القطنة الماصة بعملها بشكل محايد بدون أية إعاقات لعمل
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 شرح مفصل عن االختراع: 

 ةقطع بإضافةن نقوم بأ ,المستخدمة العمليات واألدوات تطيع اختصارنس

 أنيمكن  لملقط,محدبة الوجه من الجانب الوحشي الخارجي لمن المعدن 

 ابلةأن تكون منفصلة قواحدة أو يمكن  قطعةك تكون قطعة ملتحمة بالملقط

ثناء فم أ. وبحيث تلعب هذه القطعة دور المبعد لنسج الللتركيب على الملقط 

طقة من و بحيث تكون ,و المعالجات السنية االعتيادية الغسل بعملية القيام

ني منحاالتصال بين القطعة المحدبة والملقط  هي  على الجانب الخارجي ال

صبح بحيث ي ,بشكل مفصل أكثر في منطقة الجزء العامل و ,للملقط

لة على قطعة القطن ضمن مجال الكته غلقعند إالجانب الحر من الملقط 

 عّدة.المب

 تمتاز القطعة المبعدة المحدبة الوجه بنعومتها لمنع تخريش الخد.

ملقط أقل من فتحة ال سم, بحيث يكون 2حوالي  ويكون قطر القطعة المبعدة

 صابع.باألعليه عند عدم الضغط االعتيادية 

 ليةعملتحكم باسنان على طبيب األ سهلنايدة نكون قد بهذه التقنية الجد

وكل ذلك  ,للطبيب والمريض راحة أكثر, و أكفأبشكل  اإلرواء والغسل

 نمللنا قو, عن الحاجة إلى المساعدة السنية  و استغنينا ,بواسطة يد واحدة

ة داوهذه األ ,المهمة إلنجازعدد المعدات المستخدمة في الحفرة الفموية 

يب ة للطبدمخا قدمنا نواعه, ونعتقد بأننيدة قابلة لعملية التعقيم بجميع أالجد

ا  جيا كنولونسانية وتقدم التفي تقدم هذه المهنة اإل ساهمنا و, والمريض معا

 واختراعنا هذا يمتاز بالبساطة القوية وليس بساطة الضعف.
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 :الرسوم والمخططات -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 : المحدبة المبعدةالقطعة المعدنية. 

K2 :.الوجه الخارجي المحدب للقطعة المبعدة 

K3.الوجه الداخلي المسطح للقطعة المبعدة : 

K4 :منطقة الوصل مع الملقط. 

K6,K5 :.النهايات العاملة في الملقط 

K7.فتحة القفل للملقط : 

K8: .ممسك الملقط 

K9 :.منطقة الوصل بين جزئي الملقط 

K10 :مانعة للنزالق و ضد التعرق لضبط عملية اإلمساك  تحزيزات

 بالملقط.
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 ملخص االختراع: -د

ا وبأداة واحدة تجمعهما د للنسج الفموية معا تم  يثح, ملقط سني ومبعِّّ

آة مع وظيفة مر )مسك قطعة القطن(دمج وظيفة الملقط السني العادي

داة الخد( بحيث تكون الوظيفتان في أ )تبعيد الفحص السني العادية

واحدة فقط, حيث يقوم أحد طرفي الملقط بدور الحامل للقطعة 

م س 1قطعة معدنية بشكل قرص بقطر حوالي المعدنية المبعدة للخد)

ووجه آخر  بنفس مقدار تحدب مرآة الفحص السني لها وجه محدب

ة للقطع (, بينما يقوم الطرف اآلخر للملقط مع الطرف الحاملطحمس

 .المعدنية بمسك قطعة القطن

يتم دمج الوجه المسطح للقطعة المعدنية المدورة بمكان زاوية 

المحيط االنحناء الخارجي ألحد طرفي الملقط السني بحيث يكون 

 الخارجي للقرص المعدني على محاذاة طرف رأس الملقط السني.
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 مطالب الحماية: -ـ ه

من  محدبة الوجه دائرية الشكل ةمعدنيملقط سني مزود بقطعة   -1

 و مسطحة من الوجه الداخلي, الجانب الوحشي الخارجي للملقط,

 و من الممكن أن تكون ملتحمة مع جسم الملقط أو قطعة منفصلة

ستخدم إلبعاد النسج يمكن وصلها مع أحد طرفي الملقط, و ت

 الفموية.

 للملقط. حيث تتصل القطعة المبعدة بمكان االنحناء الخارجي  -2

يكون المحيط الخارجي للقرص المعدني على محاذاة رأس  -3

 طرف الملقط السني.

ا 1قطر قرص القطعة المعدنية المدورة  -4 قطر مماثل لسم, تقريبا

 رأس مرآة الفحص السني.
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