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الدكتور فادي السرياني:
عدسات الـ lumineers البتسامة هوليوودية دون ألم أو تخدير

حوار: شاديا ضاهر

أكد الدكتور فادي السرياني من »إنترناشيونال كلينك« على أن عدسات الـ lumineers التي تعد من آخر ما توصل إليه الطب التجميلي لألسنان، تعتبر 
حاًل مهمًا جدًا لمشاكل األسنان المتأكلة واألسنان المتصبغة والمتشققة وأيضًا إلغالق المسافات بين األسنان المتباعدة.

وبين أن الـ lumineers هي عملية تجميلية بحتة يمكن وضعها ألي شخص فوق الـ16 سنة وهي عبارة عن لصقات ليس لها أي تأثير على األسنان 
وتتيح لمن يخضع لها الرجوع إلى أسنانه الطبيعية في أي وقت ودون أي مشكلة.

»ليالينا« التقت الدكتور السرياني لإلطالع أكثر على هذه التقنية الجديدة وطريقة الخضوع لها والنتائج التي تترتب عنها.



 ، lumineers حدثنا عن آخر ماتوصل إليه علم تجميل األسنان أال وهو العدسات
ماهي هذه العدسات؟ 

هي عبارة عن عد�صات م�صنوعة من مادة البور�صالن، �صماكتها قليلة ويتم ل�صقها 

فوق الأ�صنان بدون اإزالة اأي طبقة من طبقات ال�صن. ويف جمال الطب التجميلي، 

لدينا مواد خمتلفة يتم تركيبها فوق الأ�صنان ولكن يف اأغلبها كنا نزيل طبقة من 

ال�صن لن�صتطيع الرتكيب. واجلديد اليوم هو عد�صات الأ�صنان التي يتم ل�صقها 

فوق الأ�صنان.

قامت �صركة lumineers بتطوير ق�صرة الأ�صنان امل�صنوعة من مادة البورسالن 

ذات رقة كبرية ترتاوح بني 0،5 - 0،3 ميليمرت ويف نف�س الوقت ذات متانة عالية  

وهذا ما يجعلها تختلف عن بقية ق�صور الأ�صنان امل�صتخدمة، حيث اأن ق�صرة 

الأ�صنان العادية تعطيها �صماكة كبرية حتد من جمالية ال�صن وبريقه، اإذ تكون 

ب�صماكة تزيد عن 1 - 1،5 ميليمرت.

ولمن يتم وضعها؟
هي عملية جتميلية بحتة ميكن و�صعها لأي �صخ�س فوق الـ 16 �صنة وهي عبارة عن 

ل�صقات لي�س لها اأي تاأثري على الأ�صنان وتتيح ملن يخ�صع لها الرجوع اإىل اأ�صنانه 

الطبيعية يف اأي وقت ودون اأي م�صكلة.

كم تستغرق عملية التطبيق لوضع LUMINEERS ؟
عملية الـ lumineers تتطلب جل�صة اأولية لأخذ القيا�س ومن ثم نر�صل القيا�س اإىل 

ال�صركة يف اأمريكا لتقوم بت�صنيعها وت�صتغرق عملية الت�صنيع حوايل 3 اأ�صابيع ومن 

ثم يف جل�صة واحدة نقوم برتكيب العد�صات.

هل تتطلب عملية لصق العدسات وضعها علىكل األسنان؟
كال، ويف الغالب نعمل على اجلزء اخلا�س بالإبت�صامة لأن غاية هذه العد�صات 

جتميلية ولي�صت وظيفية.  فالـ lumineers هو عبارة عن �صطوح جتميلية لالأ�صنان 

رقيقة جدًا، ي�صنع من نوع معني من البورسالن وعلى الرغم من رقته، اإل اأن له 

قدرة حتمل ممتازة، ن�صتطيع اإل�صاقها على الأ�صنان دون حدوث اأي تاأثريات 

جانبية على ال�صن، حيث تقارن �صماكته بالعد�صات الال�صقة، فهو رقيق جدًا ل 

يتطلب اإعداد اأو برد الأ�صنان قبل و�صعه )يف بع�س احلالت قد يتطلب اإعداد 

ب�صيط جدًا( فهو يحافظ على بنية الأ�صنان الطبيعية. 

هل هذه العدسات قابلة لإلزالة ؟
نعم، فمتى ما رغب املري�س باإزالتها، نقوم بنزعها دون اأن يرتتب عنها اأي م�صاكل 

اأو تاأثريات عك�صية. وكان التحدي يف طب الأ�صنان التجميلي  باإيجاد حل غري 

موؤمل ويتمتع بنوع من الدميومة، ومع تطور العلم يف هذا املجال مت اكت�صاف ق�صرة 

الأ�صنان التجميلية )الـ lumineers( التي تو�صع على الأ�صنان دون حفر ال�صن اأو 

ال�صعور بالأمل.

ماهي مزايا الـ lumineers  ؟ وهل لها أي مخاطر على صحة األسنان؟
كال اأبدًا، ون�صتطيع اأن ناأكل عليها ومنار�س حياتنا ب�صكل طبيعي مع احلر�س عليها 

كاأي تركيبة اأخرى يف الأ�صنان وتنظيفها ب�صكل عادي جدًا وميكن اأن ن�صتخدم 

و�صائل التنظيف الطبيعية ومراجعة طبيب الأ�صنان كل 6 اأ�صهر. وما اأود الإ�صارة 

اإليه اأن هذه العد�صات مكفولة ملدة 5 �صنوات يف اأي بلد يف العامل. 

ل يوجد لها اأي خماطر ولكن قبل اأن نقوم بو�صعها يجب اأن نكون انتهينا من 

معاجلة م�صاكل الأ�صنان يف حال وجدت وحتى اإن حدثت م�صكلة بعد و�صعها 

ن�صتطيع معاجلتها ب�صكل طبيعي جدًا. 

كم يبلغ العمر اإلفتراضي لهذه العدسات؟
يرتاوح العمر الإفرتا�صي الأكادميي  لها بني 5 اإىل 10 �صنوات.

ماهي النصائح التي توجهها للمريض الذي يخضع لتركيب العدسات؟
جتنب الأ�صياء القا�صية جدًا وعدم ق�صم الأظافر لأن ذلك قد يوؤدي اإىل ك�صرها 

وكذلك ال�صرير الليلي bruxism  ومن يعاين من هذه الأخرية لن�صتطيع و�صع 

عد�صات له ويف حال مت و�صعها يجب اأن ي�صتعمل حافظة ال�صنان الليلية اأو ما 

.night-guard يعرف بالـ

هناك أشخاص يعانون من أمراض معينة كالسكري مثاًل، هل يشكل ذلك عائقًا 
أمام وضع هذه العدسات؟ 

كال، اإل من يعانون جفافًا كبريًا يف الغدة اللعابية ويكونون عر�صة للنخور ب�صكل 

عايل، اأما بالن�صبة ملر�صى ال�صكري، فال يوجد اأي مانع طاملا ال�صحة الفموية 

جيدة.  وكذلك من يعاين بروزًا يف الأ�صنان ل ن�صع له العد�صات لأننا بذلك نكون 

عملنا على اإبرازها ب�صكل اأكرب ويف النهاية الطبيب هو من يقيم احلالة التجميلية. 

من هو الطبيب المخول بوضع هذه العدسات؟
لبد من اأن يكون الطبيب املخت�س حا�صاًل على تدريب خا�س وترخي�س 

ال�ستخدام هذه التقنية وبات باإمكاننا اأن نعطي مر�سانا ابت�سامة هوليوودية 

م�سرقة ب�إزالة ب�سيطة جدًا لن�سيج االأ�سن�ن بدون تخدير اأو التسبب  ب�أي اأمل 

 للمري�س مع كف�لة خم�س �سنوات حول الع�مل ب��ستخدامن� اأحدث التقني�ت الع�ملية.

نبذة
 إجازة دكتور يف  طب الاأ�صنان )جامعة حلب ، �صوريا(.

تخ�ص�س يف اجلراحة الفكية الوجهية ) اأكادميية ليون الطبية ، فرن�صا(.

 دبلوم يف و�صع توك�صني بوتوليونيك يف منطقة الوجه) ليون ، فرن�صا( .

 البورد األملاين  يف زراعة الأ�صنان. 
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