
   و األجهزة خارج الفموية اجلهاز الوظيفي استخدامتعليمات
  

  ما هو اجلهاز الوظيفي ؟
 قطعتني حبيث يتم أواجلهاز الوظيفي هو عبارة عن جهاز متحرك يكون داخل الفم ويتكون من قطعة واحدة 

 واملفصل الفكي  هيكلية ووظيفية على منو الفكنيتأثريات إحداث العلوية والسفلية دف األسنانتركيبها على 
  .نتائج املرجوة ال خارج فموية للحصول على أجهزةوقد يتم املشاركة مع ، الصدغي 

  حزام الرأس مع القوس الوجهي جهاز          فية                    الوظياألجهزة                                 

               
 

  
   )face mask(  جهاز قناع الوجه                                                    

  :العمر املناسب للمعاجلة الوظيفية 
مرحلة تسارع ( حنن اآلن يف مرحلة مهمة جداً من العالج التقوميي وهي تعديل منو الفكني وهي مرحلة حرجة

 بشكل جيد  اهلالبد من استغال) منو الفكني حيث تكون فيها عظام الفكني قابلة لالستجابة وتوجيه النمو
 سنوات ٦ املشمولني ذا النوع من املعاجلة  من عمر لألطفالتد الفئة العمرية  ومتللحصول على أفضل النتائج

 سنة وذلك اعتمادا على تقييم النمو عند الطفل واعتمادا على شدة احلالة حيث يف احلاالت ١٢ عمر إىل
تتطلب استخدام عدة  على مراحل حبيث توجيه منو الفكنيمعاجلة تكون هنا الشديدة البد من  التدخل املبكر و

  . وظيفيةأجهزة
  : الوظيفية األجهزةتعليمات استخدام 

 أنوبشكل عام ميكن ،  و مدى التزام املريض بلبس اجلهاز ةتعتمد على مدى شدة احلال: مدة املعاجلة  •
  . سنتنيإىل أشهر مثانيةمتتد مابني 



 و عند األكل يف اليوم والليلة حيث يتم نزع اجلهاز فقط عند  ساعة١٤ أدىنجيب لبس اجلهاز كحد  •
 . وتنظيف اجلهاز األسنانتفريش 

استعمل اجلهاز كما مت تعليمك يف العيادة وعندما تشعر بأمل يف األسنان أو عدم الراحة انزعه مث أعد  •
  .تركيبه بعد  نصف ساعة عندما خيف األمل 

يف البداية حاول أن تتدرب على لبسه والتكيف معه وحاول أن تلبسه أثناء النهار وبعد القدوم من  •
  .املدرسة

  )بالنسبة للجهاز اخلارجي ( بعد ذلك حاول النوم على ظهرك وارتداءه أثناء النوم  •
 . الشفاهأوباللسان اجلهاز من عدم حتريكه داخل الفم  بعد لبس االنتباه •
 اجلهاز ملدة يوم كامل أو أكثر ألنه من املمكن أن ختسر النتائج اجليدة اليت حصلت ال تتوقف عن لبس •

  .عليها سابقا
  أيام ٥-٣ يستمر من أن واالنزعاج ميكن األمل تشعر ببعض أن لبس للجهاز الوظيفي ميكن أولمع  •

  . العادية مثل بنادول األملوميكن تناول مسكنات 
 اللعاب واختالف يف نطق إفراز بزيادة يف  املتحركتخدام اجلهاز الساألوىل األيام تشعر يف  قدكما •

  . قليلةأيام طبيعتها خالل إىل األمور تعود أنبعض احلروف ال تلبث 
  :العناية باجلهاز الوظيفي 

  . وذلك عند تركيبه أو إزالته من الفم املتحركاحلذر من كسر أو تشويه اجلهاز  •
  . بالغسول الفموية ساع٢-١وميكن نقعه ، ك تفريش وتنظيف اجلهاز عند تفريش أسنان •
  .ال تعرض اجلهاز املتحرك للحرارة العالية أو اجلفاف أو األطعمة الالصقة •
 .وال تضعه مبنديل ألنك سوف تعرضه للضياع، ضع اجلهاز املتحرك يف علبته اخلاصة •
  .ال حتاول تعديل اجلهاز بنفسك مطلقاً •
 . بنا مباشرة لتحديد موعد لتعديلهإذا حدث أي اختالف يف مقاس اجلهاز اتصل •
إذا كنت ترتدي جهاز حزام الرأس انتبه لعدم ثين القوس املعدين املرفق وإال ستصبح إعادة تركيبه  •

 .صعبة جداً 

ن اجلهاز صمم و اعتمد يف خطة املعاجلة ليكون يف مصلحتك ولفائدتك وليس أكن على يقني بعزيزي الطفل 
  .ون معا لكسب أفضل النتائج دف إتعابك أو إزعاجك فلنتعا

  .تغيري خطة املعاجلةإن عدم االلتزام بالتعليمات سوف يضطرنا آسفني إىل 

  

 مع متنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية  

  
  بسام فران .             د

 com.bassamfarran.www   

 


