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 ف الفني :الوص

 الحالة السابقة:  - أ

الدرد الكامل،  ىلمرضطبع المٌزاب الفموي لتنوعت الطرق المستخدمة لنسخ أو  -

مثالً لحواف الجهاز المتحرن  توضعتأمٌن  إلىوكل الطرق المستخدمة تهدف 

 وعدم التداخل مع النسج المحٌطة بالمٌزاب ،ضمن المٌزاب الفموي الكامل السنً

مادة طبع استخدام  هوالطرق  تلن بوظائفه المختلفة، ولعل أشهر الفم  أثناء لٌام

وٌتم ضمن هذه ، تتلٌن بالحرارة  لونها اخضر) للم الكٌر(، صلبة بشكل الملم

الطرٌمة تسجٌل المٌزاب الفموي  حسب تشرٌح كل منطمة حٌث توضع لطعة من 

الملم األخضر بعد تلٌنها بواسطة لندٌل كحولً وتعدٌلها بالٌد على حافة الطابع 

 55حرارته  مائً درجة بحمام غمستثم  ،اإلفرادي المخصص لعمل الطبعة النهائٌة

توضع فً فم المرٌض وتجرى الحركات الالزمة وٌتم تسجٌل عمك وعرض  بعدها

المٌزاب ، و بعد تصلبها تزال من الفم وتجرى المرحلة األخرى ، وهكذا عدة مرات 

فً  كما ورد ، وٌمكن تكٌٌف لعمك وعرض المٌزاب الفموي للحصول على

للحواف دفعة واحدة بعد تلٌنها  تكٌٌفالالسنٌة أن تجرى عملٌة  الطبٌة األدبٌات

 ال ٌمكنمهارة عالٌة ووسلبٌة هذه الطرٌمة أنها تحتاج لسرعة وخبرة بالحرارة 

 ال بٌد اخصائً ذو خبرة عملٌة عالٌة.إتأمٌنها 

      فً الولت الحاضر تم تطوٌر مادة طبع مطاطٌة محبة للماء بطٌئة التصلب                         -  

كامل نسج المرتكز الماعدي دفعة  ٌضا  أو نسج المٌزابتموم بنفس الولت بتسجٌل 

ضافتها أو تعدٌلها عند إٌمكن  واحدة، ، سلبٌة هذه الطرٌمة أن المادة بعد تصلبها ال

 الكشف عن خلل أو نمص.
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 :شرح مفصل عن االختراع -ب       

لمرٌض الدرد مكانٌة تسجٌل نسج المٌزاب الفموي إالجدٌد المبتكر  ٌتٌح االختراع

، ضمن فم المرٌض تزوٌد مادة طبع الحواف بمصدر حراري ثابت من خالل الكامل

أطراف حواف الطابع على  حرارٌا  ل ومعز معدنً نحاسً حٌث ٌتم حبن سلن

الطابع االفرادي  حوافثموب فً نهاٌة  تعمل ، حٌث االفرادي المخصص للمرٌض

كون لطر ٌلجهاز الكامل المتحرن السنً. بحٌث لل الطبعة النهائٌة المخصص لعم

 3،0ملم بٌنما لطر الثمب  3,0) لطر السلن  السلنكبر من لطر أالثموب 

بعد الثمب عن حافة  و، ملم (1-ملم 3,5بٌن) المسافة بٌن الثموب هً  (وتكونملم

 الطبع.مادة كامل بٌكون السلن مغطى بشكل ملم بحٌث  5،5ملم و 1،5الطابع بٌن 

تغذٌة السلن  مادة طبع الحواف من خاللفً هذه االبتكار تلٌٌن حراري ل ٌتم

 حٌث، فولت ( 15ار كهربائً مستمر آمن )بتٌ المحبون على كامل حواف الطابع

المغطٌة  وٌشكل متجانس ضمن كامل كتلة مادة طبع الحواف تدرٌجٌا  تنتشر الحرارة 

خاصة ال المثالٌة 55إلى الدرجة عند وصول الحرارة و ،بشكل كامل للسلن المحبون

عرض  بنسخ بعدها نموم ،تبمى ثابتة من خالل منظم حراري الطبع،بعمل مادة 

تخفض درجة الحرارة بعد االنتهاء من نسخ المٌزاب، و ،المٌزاب وظٌفٌاوطول 

  .تى تبرد وتتصلبحتى الصفر وننتظر ح

ضمن  راريلٌن الحخوف ورهاب المرٌض من طرٌمة التسلبٌة هذه االختراع هو 

نستخدم سلن حراري  ألننان هذا الجهاز آمن أالفم وٌمكن التغلب علٌها بالتوضٌح 

درجة ، وأٌضا هذا السلن ٌكون مغطى بشكل كامل بمادة  55معزول بدرجة حرارة 

لت فو 15مستمر  تٌار كهربائً ببطارٌة  غذى ٌ هذا السلن كذلنطبع الحواف، و

بمنظم لشدة التٌار الكهربائً الداخل للسلن المعزول  مذود البتكاروكذلن هذه ا آمن

ة مذود بممٌاس درجة حرارة الكترونً حساس لمرالبة درجة الحرار وأٌضا  

إلجراءات التعمٌم هو أن  وأٌضا   المخصصة لتلٌن مادة طبع الحواف فً فم المرٌض

 .الثمنهذا السلن ٌجرى تبدٌله من مرٌض آلخر حٌث أنه رخٌص 
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 الرسوم المخططات :

 

 

 

 

 

 

               

K1 فولت. 15: بطارٌة  

K2.ممٌاس الكترونً لدرجة الحرارة : 

K3.منظم درجة الحرارة : 

K4.ًسلن  كهربائ : 

K5حساس درجة الحرارة :. 

K6.الطابع اإلفرادي : 

K7 لطابع اإلفرادي.ا: صادمات 

K8.)السلن المحبون ) الملفوف على حواف الطابع : 

K9.مادة طبع الحواف التً تغطً السلن المحبون : 

K10.ًالمثال الجبس : 
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 ملخص االختراع

) بدٌل للتلٌٌن الخارج تلٌٌن حراري داخل فموي  ؤمنت ،كهربائٌة حرارٌةأداة 

لنسح المٌزاب الفموي بشكل  ةالمخصص ) شمع الكٌر(مادة الشمع االخضرل فموي(

 االجهزةلمرضى  الفموي مؤمنة لالب  ذو لوام ٌسهل تعدٌله لنسخ المٌزاب ، آمن

 . بشكل دلٌك الكاملة السنٌة المتحركة
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 قائمة بالوثائق المودعة :
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 .الوصف الفنً لالختراع -5
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