
 

 

 
 
 
 

.ددووررهه وويینفذ يیتفهھم االمريیض كانن إإذذاا فقط تعمل أأنن Invisalign لـطريیقة يیمكن. فائقة بعنايیة االمعلوماتت هھھھذهه كل قرااءةة يیرجى  
 

. خصيیصا االمصنعة) aligners( االمصففاتت من سلسلة باستخداامم ااألسنانن لتقويیم االمرئيیة غيیر االطريیقة هھھھي Invisalign ططريیقة
	Frances قبل من أأوولي تقيیيیم إإجرااء سيیتم  Mackay لدىى معتمد ااألسنانن تقويیم ااختصاصي هھھھووو Invisalign.  

 
 من ااألمريیكيیة االمتحدةة االواليیاتت إإلى إإررسالهھا يیتم وواالتي بك االخاصة ااألسنانن اانطباعاتت ووأأخذ االعالجج خطة بكتابة Frances سيیقومم
 لمدةة) aligners( االمصففاتت من مجموعة كل ااررتدااء عليیك يیجب. بك االخاصة االدقيیقة) aligners( االمصففاتت تنفيیذ أأجل

.االمرجوةة االنتيیجة تحقق حتى تدرريیجيیا أأسنانك ووتحركك أأسبوعيین  
 

ااألوولل االموعد  
 

. االتقريیبي االزمني وواالجدوولل االعالجج لتكلفة تقديیراا أأيیضا لك ووسنقدمم. وومزاايیاهھھھا االتقنيیة عمل كيیفيیة لك وونشرحح ررغباتك بمناقشة سنقومم
) .للتقيیيیم إإسترليیني جنيیهھ 90.00(  

 
االثاني االموعد  

 
" االمنظر" ووتفصيیل االعظمي وواالهھيیكل االوجهھ شكل في سننظر. تحقيیقهھ ووكيیفيیة تحقيیقهھ يیمكننا ما االتفصيیل من بمزيید مناقشة يیمكننا
.بصدددهه سنكونن االذيي  

 
 وواليیة إإلى بالبريید إإررسالهھا وويیتم تفصيیال أأكثر اانطباعاتت مع وواالصورر٬، االسيینيیة ووااألشعة االدررااسة نماذذجج عن اانطباعاتت أأخذ يیتم

.ااألمريیكيیة االمتحدةة االواليیاتت في تنفيیذهھھھا يیتم) aligners( االمصففاتت أأنن حيیث كاليیفوررنيیا٬،  
 

 تكلفة من االمبلغ هھھھذاا خصم سيیتم. االيیومم نفس في االمبلغ ددفع وويیتم االتخطيیط عمليیة مقابل إإسترليیني جنيیهھ 350 مبلغ تحصيیل يیتم
.باإللغاء قيیامك حالة في مصاددررتهھ يیتم وولكن االعالجج في قدما االمضي تم إإذذاا االعالجج  

 

 
 

االثالث االموعد  



 
4 بعد  وويیرسلونهھا تتحركك ووهھھھي ألسنانك االكمبيیوتر ططريیق عن محاكاةة بإجرااء Invisalign ستقومم ااألخيیرةة٬، االزيیاررةة من أأسابيیع 5-
 االعالجج يیستغرقهھا االتي االفترةة عن ددقة أأكثر تقديیرااتت لك وويیوفر االنهھايیة في أأسنانك ستبدوو كيیف ترىى أأنن ااألمر هھھھذاا لك وويیتيیح. لنا

.االمطولل  
 

 االخطة لمرااجعة معا نجتمع حيیث  فعلي٬، موعد تمثل ما ووعاددةة)   	Clin-‐Check( االعيیاددةة ددااخل االفحص مرحلة االمرحلة هھھھذهه تسمى
.االمنزلل في وومناقشتهھا ااألصدقاء على لعرضهھا ااإللكترووني االبريید ططريیق عن إإليیك االخطة إإررسالل يیمكننا أأوو  

 
:يیلي فيیما االعالجج تكلفة ووتتمثل. بك االخاصص االعالجج تكاليیف ددفع كيیفيیة تقررر أأنن عليیك االخطة٬، عن ررااضيیا تكونن عندما  

 
).aligners( االمصففاتت ططلب عند بالكامل  I-7 Invisalign مقابل ددفعهھا يیتم ااسترليیني جنيیهھ 1500 مبلغ  

 
).aligners( مصففة 14 عددد إإلى يیصل  بما ااإلضافي االبسيیط االعالجج مقابل ااسترليیني جنيیة 3200 مبلغ  

 
).aligners( االمصففاتت من محدوودد غيیر عددد مع وواالسفليیة االعلويیة Invisalign  مقابل  ااسترليیني جنيیهھ 4600 مبلغ  

 
	Invisalign مقابل رليینيتااس جنيیهھ 4600 مبلغ  Teen.  

 
 لديیك ااثنيین من االخيیاررااتت:

اائتمانيیة ببطاقة أأوو مصرفي بشيیك أأوو نقد االمبلغ كامل سداادد !  
6 الحق ووقت في االباقي ووسداادد االحالي االوقت في االرسومم مجموعع من ٪ 50 سداادد ! .شهھراا 12-  

 
االراابع االموعد  

 
3 بعد  نحتاجج وورربما جاهھھھزةة) aligners( االمصففاتت لديینا سيیكونن: االفعالل االعالجج يیبدأأ ٬،  	Clin-‐Checkعلى ااالتفاقق من أأسابيیع 4-
 للسماحح ملونن الصق باستخداامم ااألسنانن على متكررر بشكل صغيیرةة" أأززرراارر" لصق ووسيیتم. لألسنانن بسيیط بإعداادد االقيیامم إإلى

	Clin-‐Checkفي ذذلك كل مناقشة ووسيیتم. ااألسنانن حركة في وواالتحكم) aligners( بالمصففاتت أأفضل باحتفاظظ  .  
 

5 ااألمر يیستغرقق 4 من مختلفة فترااتت على نرااكك ووسوفف. مستقيیمة ااألسنانن تصبح لكي شهھر 18- .االعالجج لطبيیعة ططبقا أأسابيیع 8-  
 

 االتفاصيیل على االحصولل في للمساعدةة توااتراا أأكثر موااعيید على تحصل سوفف االعالجج٬، فترةة نهھايیة من ااألسنانن تقتربب ووبنما
.االليیل أأثناء أأسابيیع 4 لمدةة ثم االوقت ططواالل ااألقل على أأسابيیع 4 لمدةة ااألخيیرةة) aligners( االمصففاتت باررتدااء عاددةة ستقومم. االنهھائيیة  

 
.جيید ووضع في شيء كل على للحفاظظ ااألقل على سنة لمدةة ليیال الررتداائهھا حافظاتت لك نقدمم ووسوفف  

 

 
 

االعمليیة وواالغايیاتت االصعابب  
 

.بمرضانا االخاصة االرااجعة وواالتغذيیة للتقنيیة٬، االشخصيیة تجربتي عن االناتجة االمالحظاتت بعض يیلي فيیما  
 

 االذيین االمرضى مع االنتائج أأفضل جاءتت. االمستطاعع قدرر االيیومم في ساعة 24 من يیقربب لما) aligners( االمصففاتت ااررتدااء حاوولل



 إإذذاا. االمصففاتت تنظيیف ووووقت االشراابب/  االطعامم تناوولل ووقت عداا فيیما ملتزمم٬، بشكل) aligners( االمصففاتت ووااررتدوواا" االتزمواا"
 فقط ااررتديیتهھا ووإإذذاا. االوااحد االيیومم في ساعة 22 مجموعهھ" كسب" يیعطي فهھذاا ووااحدةة٬، ساعة ووتركتهھا ساعة 23 لمدةة باررتداائهھا قمت
.تنجح أأنن االمرجح غيیر من ووبالتالي ساعاتت٬، 8 مقدااررهه صافف كسب يیوفر فهھذاا ساعاتت٬، 8 لمدةة ووتركتهھا ساعة 16 لمدةة  

 
 تفقد) aligners( االمصففاتت أأنن االمرضى من ااثنيین أأوو ووااحد ووجد االفاتر٬، االماء مع ووحتى. تنظيیفهھا عند فقط االفاتر االماء ااستخداامم
.فاعليیة أأقل تصبح أأوو شكلهھا بعض  

 
بك االخاصة االقديیمة) aligners( االمصففاتت بجميیع ااحتفظ  

 
 ووأأنهھم. ااألوولى االمصففة من ااألوولى ساعة 24 االـ خاللل تحدثث فإنهھا" منخفضة نقطة" هھھھناكك كانت إإذذاا بأنهھ االمرضى معظم يیفيید

 االمصففاتت ضغط سيیكونن نسبيیة٬، تكونن أأنن إإلى تميیل وواالدهھھھاناتت ااآلالمم من االرغم ووعلى ووإإخرااجهھا إإددخالهھا في صعوبة يیوااجهھونن
)aligners (4 االـ خاللل وواالفك باألسنانن آآالمم فيیهھا حدثت قليیلة حاالتت هھھھناكك ووكانت. جديیدةة مصففة كل من ااألوولل االيیومم في أأكثر 
	train" ااألسنانن تقويیم إإجرااء وومثل. االعالجج مدةة لبقيیة يیستقر ما عاددةة ذذلك وولكن ااألوولى٬، أأيیامم  track"،االعالجج أأنن االناسس يیجد قد ٬ 
.نصفي صدااعع من يیعاني لكي يیكفي بما االحظ سيیئ لشخص خاصة مسألة ذذلك يیمثل ووقد. االصدااعع من مزيید نحو االتوااززنن من يیزيید  

 
 أأوو/وو مبشرةة عصا أأوو ملعقة يید باستخداامم إإززاالتهھا حاوولل ٬،)aligners( االمصففاتت إإحدىى إإززاالة في صعوبة لديیك كانت إإذذاا

.االنهھايیة في عليیهھا االشخص يیتعودد ما فعاددةة  !بالذعر للشعورر ددااعي ال. االداافئ بالماء االمضمضة  
 

 أأيي تحديید مقدما سنحاوولل. ٪100 بنسبة ددقيیقة االسن" حركة" تكونن ال ووقد ااألسنانن إإحدىى تحريیك يیصعب ااألحيیانن٬، بعض في
. االنتيیجة لضبط قديیم ططراازز من ددعامة إإلى االلجوء إإلى أأحيیانا نحتاجج قد عامم٬، كتحذيیر وولكن االمرااسس٬، صعبة تكونن قد االتي ااألسنانن
.نريیدهھھھا االتي بالطريیقة ااألسنانن بعض تبدوو ال ووقد  

 
 يیمكن حيیث أأصغر٬، أأوو أأكبر ااألسنانن يیجعل لن لكنهھ" مستقيیم"وو جيید شكل إإلى ااألسنانن يیحولل أأنن ااألسنانن لتقويیم يیمكن ما عاددةة
 من االنهھايیة في ضروورريیة تكونن قد قشرةة أأوو تيیجانن أأيي تركيیب ووسيیتم. االمظهھر لتحسيین ااألسنانن تهھذبب أأنن أأحيیانا االتشطيیب للمسة
.إإضافيیة تكاليیف على ااألمر هھھھذاا وويینطويي ااألسنانن ططبيیب قبل  

 
 أأفضل جيیدةة نتائج لهھ نوفر االذيي" االمشوشش" االمريیض أأنن حيیث بنا٬، ااالتصالل أأوو مرااجعتنا يیرجى شيء٬، أأيي بشن شك لديیك كانن إإذذاا

". إإززعاجنا في يیرغب ال" االذيي االمريیض من لنا بالنسبة  
 
 

  



ططرحهھا يیتكررر سئلةأأ  
 

؟ حاددةة حافة) االخاصة بي لهھا aligner( ةاالمصفف تكان لو ماذذاا  
 شابهھ ما أأوو أأظظافر مقص أأوو أأظظافر مبردد ااستخدمم. قرحة في تتسبب حتى تنتظر ال خدكك٬، أأوو للسانك مزعجة حافة هھھھناكك كانن إإذذاا
. ملم 1 بمقداارر االبالستيیكيیة االحافة تنعيیم أأوو بتقليیم ووقم ذذلك  

 
ااألخرىى؟) aligners( االمصففاتت مثل مناسبة جديیدةة) االaligner( االمصففة تكن لم لو ماذذاا  

 
 ددااخل وويیظل يینكسر قد ووأأحيیانا االشفافف االبالستيیك من منهھ صنعت االذيي القالبف ٬،بعنايیة االدااخلي االسطح بفحص قم االبداايیة٬، في

.فاسدةةاال االبالستيیك قطعة اانفض ذذلك٬، حدووثث ااكتشفت إإذذاا. )aligner( االمصففة  
 

.ترتديیهھا ال وولكن االتأكد لحيین ااتركهھا. االشيء بعض ذذاائبة االمصففة تبدوو قد آلخر حيین من  
 

.االتاليیة االمصففة ووااررتديي االفاسدةة االمصففة" تخطى" ثم إإضافيیة أأيیامم 7 لمدةة ااألخيیرةة االمصففة ااررتديي متأكداا٬، تكن لم إإذذاا  
 

2707030 0116 ررقم Carisbrooke هھھھاتف على بنا ااالتصالل يیرجى  شك٬، لديیك كانن إإذذاا  
 

االطعامم؟ تناوولل عند منسجمة غيیر ااألسنانن بأنن سأشعر هھھھل  
 

 وويیستقر. االخلف في بعضهھا مع تتقابل ال ما وودداائما االطعامم٬، تناوولل عند االشيء بعض مؤلمة االمتحركة ااألسنانن تكونن ما عاددةة نعم٬،
.االنهھائيیة االعالجج مرحلة إإلى ااألسنانن تصل عندما ذذلك  

 
 

http://www.invisaligh.co.uk موقعنا ززوورراا االمعلوماتت٬، من لمزيید  
 


