
وتجميل  تقويم  أخصائي  زغيب  يوسف  إدغــار  الدكتور  أكد 
األسنان بشكل غير مرئي في »إنترناشيونال كلينك« على 
أن التقويم غير المرئي يعتبر من أحدث التقنيات في مجال 
غير  ثابت  جهاز  خالل  من  واألسنان  الفكين  اعوجاج  تصحيح 

مرئي.
على  انعكاس  أو  تأثير  من  له  ليس  الجهاز  هذا  أن  وكشف 
هذه  أن  إلى  مشيراً  إحــراج،  أي  يسبب  وال  والمضغ   اللفظ 
األعمار  جميع  وتناسب  الــدقــة  فائقة  الجديدة  التقنية 
منهم  تتطلب  مناصب  يشغلون  الذين  الكبار  وخصوصًا 

اإلتصال المباشر مع الناس.
تقنية  على  أكثر  للتعرف  زغيب  الدكتور  التقت  »ليالينا« 

التقويم غير المرئي.

د. إدغار يوسف زغيب:
بشكل  األســنــان  تصحيح 
تقنيات  أحــدث  مرئي  غير 

التقويم 
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هل يمكن أن تعرفنا على تقنية التقويم غير المرئي؟
التقومي غري املريئ أو الـ Incognito هو جهاز تقومي أسنان ثابت عىل الناحية الداخلية 

لألسنان وليس جهاز تقومي خاريج شفاف مكا يظن البعض. 
وبالتايل، فإن التقومي غري املريئ هو اختصاص جديد يف طب األسنان هيدف إىل 
تصحيح اعوجاج الفكني واألسنان من خالل جهاز ثابت غري مريئ لكيًا ذات جحم 
مصنوع خصيصًا لعدم إعاقة اللفظ واملضغ ومن دون أي إحراج لملظهر مبا يتناسق 

مع احلياة العملية اليومية.

ماهي سيرة تطور هذه التقنية؟
هذه التقنية أبرصت النور يف الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر السبعينيات بفضل 
جهود طامق من أطباء التقومي ذوو اخلربة والهشرة العاملية وقد القت آنذاك جتاوبًا 
مملوسًا يف البداية ما لبس أن احنرس فميا بعد لعدم بلوغ النتاجئ املرجوة وصعوبة 
التقنية حبد ذاهتا، ناهيك عن طول الوقت خالل جلسات املتابعة الهشرية عند طبيب 

األسنان ولصعوبة تأقمل املريض مع هذا اجلهاز.
عندها وللحد من لك تلك املعوقات قام أحد األطباء األوروبيني بتطوير هذه التقنية إىل 
أن بلغت ذروهتا يف منتصف التسعينيات يف لك من الدول األوروبية واآلسيوية، مهنا  

فرنسا، أملانيا، إيطاليا، كوريا المشالية واليابان.
ويف يومنا هذا، تقنية التقومي املخيف يه يف ذروة الدقة والرسعة يف بلوغ النتيجة 
القليلة  األيام  معها خالل  وتأقمله  املريض  راحة  مع  تالقهيا  إىل  باإلضافة  املرجوة، 
التالية لرتكيب اجلهاز. مكا أن هذه التقنية متوفرة للك األمعار، وخصوصًا الكبار الذين 
يرغبون يف حتسني مظهر اإلبتسامة أو عالج اإلطباق دون أي انزعاج أو جخل يف 
املظهر لعدم رؤيته يف العلن...وبالتايل جتد هذه التقنية أمهيهتا لدى طبقات املجمتع 
اكفة وخاصة املدراء العامني ولك الوظائف اليت تقوم عىل العالقات العامة واملبارشة 
حيث  اجلامعات،  من  املتخرج  الشباب  وجيل  احلرة  والوظائف  اكملمثلني  الناس  مع 
املظهر هو أسايس بالنسبة إلهيم وخصوصًا من الناحية النفسية لدى معظم الناس 
حىت اليظهرون مبظهر يشهبون فيه األطفال يف حال وضعوا جهاز تقومي أسنان ظاهر.

ما هي األسباب األساسية التي تدفع المريض للجوء إلى هذه التقنية غير 
المرئية؟

يقوم حبل  تقومي األسنان  للجميع، فإن جهاز  املعروفة  التجميلية  الدوافع  ناهيك عن 

عدم  وبالتايل  وسلمي  بشلك حصي  للفكني  اإلطباق  كعدم  أيضًا  الوظيفية  املشالك 
تاليق األسنان العلوية والسفلية، مما يتسبب بأوجاع يف مفصل الفكني والرأس.

يساعد جهاز التقومي أيضًا عىل الوقاية من أمراض اللثة الناجتة عن عدم التنظيف 
الصحيح لصعوبة دخول الفرشاة لاكفة نوايح األسنان امللتوية وبالتايل بعد تصحيح 
لزنيف  املسبب  اجلري  إلزالة  وفعال  التفريش هسلة  طريقة  تصبح  األسنان  اعوجاج 

والهتاب اللثة وبالتايل راحئة الفم الكرهية.
لإلحتاكك  أكرث  وتقاوم  الفم  يف  معرها  يطول  املستقمية  األسنان  أخرى،  جهة  من 
الطبييع اآليت من التقدم يف السن عدا اجلانب اإلجيايب التجمييل للوجه من خالل 
األسنان املستقمية وهذا ما يالحظ عىل تناسق شلك الوجه والشفاه بعد تقومي األسنان 
اإلمامية البارزة. ولكنا يعرف مدى أمهية مجتيل الوجه يف عرصنا هذا، حيث املظهر 

والثقة بالنفس ونظرة اآلخر اجتاهنا يه من أولويات املتطلبات الخشصية. 

ماهي المدة الزمنية وكلفة عالج التقويم غير المرئي؟
وقد  املريئ مرتبطة بصعوبة احلالة األساسية  التقومي غري  لعالج  الزمنية  الفرتة  إن 

ترتاوح بني 6 أهشر وسنتني وبالتايل فإن لكفة العالج تتصاعد مع مدة التقومي.
وبالنسبة للشق الثاين من السؤال، فإن هناك فرقًا يف لكفة العالج بني التقومي املريئ 

وغري املريئ وذلك يعود لسببني:

أواًل: التقومي غري املريئ يصنع عىل مقاسات األسنان يف خمتربات متخصصة يف 
أوروبا من خالل تقنية جديدة فائقة الدقة وهو يصنع خصيصًا للك مريض وليس 

جاهزًا سلفًا.
بيمنا العالج املريئ هو جهاز جاهز متوفر بالنوعني الشفاف واملعدين وميكن تركيبه 

ألي مريض دون احلاجة إىل خمترب خمتص.

ثانيًا: التقومي غري املريئ يتطلب وقتًا ال بأس فيه إلجنازه يف املخترب عىل يد فنيني 
ذو كفاءة عالية حائزين عىل هشادات خاصة ومتابعني حملارضات ودورات مسمترة 

من أجل اتقان معلية التنفيذ ولك ذلك يزيد من تلكفة تنفيذ اجلهاز.

لملزيد من اإلطالع، ميكن زيارة املوقع التايل: 
www.incognito.net

قبل

بعد


