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3Di IOS THE INTRAORAL SCANNER  
AS LIGHT AS A TURBINE.
With 3Di IOS, you can, at last, easily perform a precise intraoral 

examination that’s pleasant for the patient and advantageous for the 

dental surgery. Unlike traditional manual impressions, 3D scans involve 

no patient discomfort. What’s more, workflows have all the speed and 

accuracy that only digital technology can provide.

THE DENTAL SCANNER DESIGNED BY DENTISTS.

castellini.com
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Whatever you choose today, whenever your needs exceed the performance of your equipment,  
the M10 will instantly upgrade with specialist functions, advanced technologies and superior systems, 
ready to enhance your growing potential.
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يمكــن للــذكاء االصطناعــي بالفعــل اكتشــاف نخــور األســنان اســتناًدا إلــى 
خوارزميــات التعلــم اآللــي العميقــة والتدريــب علــى آالف الصــور الشــعاعية 
المجنحــة ، بمســتوى عــاٍل مــن الدقــة. تظهــر المســتطيالت الزرقــاء المناطــق 

التــي يحتمــل وجــود النخــور فيهــا . 
Based on deep machine learning algorithms and train-
ing on thousands of bitewing images, artificial intelli-
gence can already detect caries with a high level of 
accuracy. Blue rectangles highlight predicted areas of 

carious lesions.

الشــكل 2. ملفــات  STL الرقميــة للقــوس الفكيــة المقابلــة  بعــد مســحها 
ضوئيــا و تســجيل العضــة . 

Figure 2. Digital STL file of the scanned opposing arch 
and bite.

الحياة بعد كورونا ليست كما كانت قبلها 
إن عــام 2020 هــو عــام  حافــل يف التغــريات والحــوادث الطارئــة  وعــى األخــص جائحة 
كورونــا الخطــرية التــي غــريت حيــاة النــاس  مبــا يتعلــق باالقتصــاد والتعليــم و الســفر 
وغريهــا مــن تفاصيــل الحيــاة  مبخلتــف اشــكالها كاملهن الطبيــة واألنظمــة الصحية ومن 
يعمــل فيهــا مــن أطبــاء وممرضــات واألطــر الفنيــة املســاعدة  واالدرايــون ومنظومــة 
األســعاف حيــث خــرست هــذه املنظومــة عــدد كبــري مــن األطبــاء واملمرضــات وعــى 
األخــص الشــباب منهــم ....وكذلــك نظــام التعليــم  ،والرياضــه ، والســياحة والتواصــل 
ــي اجــربت عــى االغــاق   مــام كبدهــا الخســائر  األجتامعــي والتجــارة واألســواق الت
الهائلــة واجربهــا عــى ترسيــح العــامل مــام رفــع نســبة البطالــة وبكلمــة مختــرة لقــد 
خــرس الجميــع واليزالــوا يخــرسون نظــراً الســتمرار الجائحــة بحصــد االرواح واألعــامل 

واللــه اعلــم متــى ســتنحرس !!
تعــد مهنــة طــب األســنان املهنــة األكــر خطــورة للتعــرض للعــدوى فأصــدرت جمعيــة 
ــة  ــات الصحي ــات طــب األســنان والهيئ ــة  وغريهــا مــن جمعي ــاء األســنان األمريكي أطب
ــاء  ــرىض وأطب ــة امل ــاً لحامي ــك  توخي ــنان  وذل ــب األس ــادات ط ــاق عي ــامت بإغ تعلي

األســنان والعامــني معــه  والســيطرة عــى العــدوى .
ــض  ــنان Dental Medium Journal  بع ــب األس ــيط يف ط ــة الوس ــرشت مجل ــد ن وق
هــذه التعليــامت يف اعدادهــا الصــادرة يف 2020 وبــادرت كثــري مــن املهــن  اىل التغيــري 

ايضــاً يك تتصــدى لتأثــريات  الجائحــة وكــرس حلقــة العــدوى.
ــي  ــاراً مــن متــوز 2020 الت طبعــاً Dental Medium  اتخــذت خطــوات أساســية اعتب
Dental Me-  ضمــت تطويــر نشــاط املجلــة الرقمــي حيــث عــاودت اصــدار   شــهريا

ــك  ــوز و كذل ــهر مت ــن ش ــاراً م ــدد األول اعتب ــيصدر الع dium Digital Edition و س
تظــل أعــداد املجلــة ) الورقيــة( تصــدر عــى الرغــم مــن  بعــض الصعوبــات يف التوزيــع 
 www.dentalmedium.com والتواصــل مــع القــراء و رافــق هــذه التغــريات تطويــر
الــذي يتوقــع أن تحمــل نســخة ومنصــات التواصــل االجتامعــي حيــث بــدأ يف تطويــر 

ــة .  ــائل االخباري Facebook و www.sites والرس
ان مــا ذكــر آنفــاً غيــض مــن فيــض و ستســتمر املجلــة يف جميــع نشــاطاتها املعهــودة 
منــذ 28 عامــاً ومســاندة قراءهــا وتواصلهــم معنــا للوقــوف عــى ارائهــم يف القــاء الضوء 
عــى تطــورات طــب االســنان الحديثــة و عــى االخــص طــب االســنان الرقمــي وتقنيــات 
التصويــر واملســح الضــويئ والــذكاء االصطناعــي واالســتعداد اىل انشــاء عاقــة جديــدة 
بــني طبيــب االســنان وفنيــو املخابــر اذ ال يعقــل  ملهنــة طــب االســنان ان تســتمر كــام 

هــي يف الوقــت الراهــن دون ايجــاد منــط جديــد مــن العمــل املشــرتك بينهــام.
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A-dec Delivery Systems
ــن  ــاه م ــرتاوح مزاي ــة.   ت ــاءة واملوثوقي ــام A-dec   بالكف ــم  نظ ــز تصمي يتمي
إمكانيــات التكامــل املختلفــة إىل خيــارات الرتكيــب املختلفــة ، يتوافــر مبجموعــة 
ــنان   ــب  االس ــات  طبي ــب احتياج ــنان لتناس ــرايس  األس ــة ك ــن أنظم ــة م كامل

    A-dec  ــدة ــد وح ــة.   تع ــه الفردي وميزانيت
رسيعــة االســتجابة ، وبديهيــة. تتكامــل أنظمــة A-dec 500  مــع  حركــة  
ــن    ــض. ميك ــى املري ــز ع ــن الرتكي ــب  م ــن الطبي ــذا  يتمك ــرة. ل ــب املاه الطبي
االختيــار بــني أنظمــة Radius التقليديــة أو العامليــة املثبتــة عــى الكــريس 

ــنان.  ــب  االس ــب احتياجــات  طبي ــط يناس ــى من ــول ع للحص
Every A-dec dental delivery system is designed with the same spe-
cialized attention to efficiency and reliability. From various integra-
tion capabilities to different mounting options, we have a complete 
line of dental delivery systems to fit your individual needs and 
budget. A-dec 500 Delivery Systems. The Freedom to Focus. Pre-
dictable, responsive, and intuitive. A-dec 500 delivery systems com-
plement your every 
skillful movement. 
So, you can focus on 
what matters most, 
your patient. Choose 
from chair-mounted 
Traditional or Con-
tinental Radius sys-
tems for a style that 
best fits your needs. 
A 12 o’clock delivery 
system is also avail-
able.
https://www.a-dec.com/delivery-systems/a-dec-500

APEX LOCATOR DR`S 
FINDER
  )Drs Finder(AL-DF10   الــذروة مــن مزايــا  جهــاز تحديــد 
الحجــم املضغــوط ســهل االســتخدام والتحريــك ، بطاريــة قابلــة 
ــزة  ــة  ،  مي ــري البطاري ــتخدم إىل تغي ــاج املس ــحن ال يحت ــادة الش إلع
ــع  ــق م ــب   ، مرف ــل الطبي ــم عم ــا يائ ــغيل  مب ــدة التش ــار م اختي
شاشــة OLED ملونــة ،ميكــن ربطــه مــع األجهــزة الذكيــة الســلكيا  و 
بتقنيــة البلوتــوث ألنظمــة االندرويــد،  حيــث يعــرض حالــة القيــاس 

ــلكيًا   .   ــذيك الس ــاز ال ــى الجه ع
Description
Features of Dr’s Finder .Compact size .Easy to use and 
move. Rechargeable battery .User doesn't need to change 
battery. .W.L.S. function )Working Length Select( function 
.Doctors can select own working length for operation con-
venient. .Color OLED screen .Improve user recognizing 
on treatment. Works with smart device )option( .Show 
the measurement condition on smart device by wireless 
.connection by with Bluetooth technology. )Android de-
vice only(
https://www.gooddrs.de/apex-locator.html#

CS 3600 for Dental 
Restorations

ــة  ــة رسيع ــات الرقمي ــذ الطبع ــوي أخ ــويئ CS 3600 الفم ــح الض ــل املاس يجع
وســهلة. تــم اختبــار الجهــاز مــن خــال  دراســة مقارنــة مخربيــة ألربــع 
ماســحات ضوئيــة  و تفــوق  عــى املنافســني الرائديــن مــن خــال تقديــم أفضــل 

ــة. ــة اإلجاملي ــث الدق ــن حي أداء م
مل تكــن CS 3600 تتمتــع بأفضــل نتائــج حقيقيــة فحســب ، بــل كانــت أيًضــا 
 CS" ــرى ألن ــة األخ ــة الفموي ــة الثاث ــحات الضوئي ــن املاس ــري" م ــل بكث "أفض
ــتخدامه يف  ــة باس ــت الدراس ــة" ، أوص ــج الحقيقي ــل النتائ ــت أفض 3600 أعط

ــة". ــة مامثل ــدادات رسيري "إع
The CS 3600 intraoral scanner makes capturing digital impressions 
fast and easy. Discover a smarter way to scan Clinically Tested. 
Statistically Superior.
Accuracy is the combination of two important and complementa-
ry elements: trueness and precision. Trueness refers to whether a 
measurement matches the actual quantity being measured, while 
precision indicates the ability of that measurement to be consis-
tently repeated. According to “Accuracy of Four Intraoral Scanners 
in Oral Implantology: A Comparative In-Vitro Study”1, the CS 

3600 surpassed leading competitors by delivering the best performance 
in terms of overall trueness.
Not only did the CS 3600 have the best trueness results, it was also 
“significantly better” than the three other intraoral scanners. Because 
the “CS 3600 gave the best trueness results,” the study recommends its 
use in “similar clinical settings.” The final takeaway gleaned from the 
study was that “no statistically significant differences were found in the 
precision among the four different IOS )intraoral scanners(.”
https://www.carestreamdental.com/en-us/products/intraoral-scanners/
cs-3600-dental/

N E W  P R O D U C T S  F I L E  2 0 2 0
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3Di IOS
3D Digital Impression In-
tra Oral Scanner

3Di IOS
3D االنطباع الرقمي داخل املاسح الضويئ عن طريق الفم

املاســح الضــويئ لألســنان الــذي صممــه أطبــاء األســنان. مــع 3Di IOS ، ميكنــك 
أخــريًا إجــراء فحــص دقيــق داخــل الفــم  الــذي يكــون ممتًعــا للمريــض ومفيــًدا 
لجراحــة األســنان. ويــزن  150 غراًمــا فقــط ، ويعــد واحــد مــن أخــف املاســحات 
الضوئيــة داخــل الفــم يف الســوق. يتضمــن 3Di IOS التجربــة املدمجــة  لعــدد 
مــن ألطبــاء األســنان. بــادئ ذي بــدء ، تــم تصميــم بيئــة عمــل  القبضــة - قلــب 
ــاح أحــدث إصــدار مــن  ــة. أت النظــام - للتكيــف مــع مجموعــة مســكات  فردي

تقنيــة التصويــر االســرتيو تفتيًحــا كبــريًا للمكونــات داخــل القبضــة.
The dental scanner designed by dentists. With 3Di IOS, you can, 
at last, easily perform a precise intraoral examination that’s pleas-
ant for the patient and advantageous for the dental surgery. At just 
150 grams, it’s one of the lightest intraoral scanners on the market. 
3Di IOS incorporates the combined experience of multiple dentists. 
To begin with, the ergonomics of the handpiece - the heart of the 
system - has been designed to adapt to a range of individual grips. 
Latest-generation Active Stereo Imaging has allowed considerable 
lightening of components inside the handpiece.
ENTER THE DIGITAL AGE
Workflows have all the speed and accuracy that only digital tech-
nology can provide. Intuitive and essential, the software interface 
guides the user all the way to scan validation in just a few clicks.
FULL DIGITAL IMPRESSION WITH 3Di IOS
From prescription to sending the impression to the dental techni-
cian, everything proceeds quickly, smoothly and error-free. 
GUIDED SURGERY WITH 3Di IOS
Lets users perform diagnosis, implant planning and surgical tem-
plate planning.
IMPLANT PROSTHESES WITH 3Di IOS
Making impressions on implants is much simpler than with tradi-
tional materials.
https://www.castellini.com/en/dental-units/3di-ios/

IvoclarVivadent introduces 
intelligent LED curing light

أعلنــت رشكــة Ivoclar Vivadent عــن طــرح منتجهــا  Bluephase G4 الجديــد ، وهــو 
مصبــاح معالجــة LED ذيك. يكتشــف نظــام املســاعدة األوتوماتيــيك Bluephase G4 مــا إذا 
كانــت القبضــة تتحــرك أثنــاء عمليــة املعالجــة ومــا إذا كان مل يعــد باإلمــكان الشــفاء بشــكل 
موثــوق. اعتــامًدا عــى مــدى الحركــة ، يصــدر Bluephase G4 Polyvision   تنبيــه اهتــزاز 
ــزم األمــر ، أو إذا  ــا بنســبة ٪10 إذا ل إلبــاغ املشــغل بالخطــأ ويطيــل وقــت املعالجــة تلقائيً
ــال ، االنــزالق عــن الســن( ، يقطــع دورة املعالجــة  تحركــت القبضــة كثــريًا )عــى ســبيل املث

ــا بحيــث ميكــن تكــرار الــدورة بشــكل صحيــح. عــن طريــق إيقــاف التشــغيل تلقائيً
ــة  ــد بتقني ــز Bluephase G4 الجدي  و كمنتجــات الرشكــة الســابقة منــط Bluephase ، يتمي
 ، Polyvision ــة ــة تقني ــع مــواد األســنان. مــع إضاف Polywave للتمكــن مــن تصليــب جمي
ــة  ــة واملوثوق ــق والســهل االســتخدام والفعــال املعالجــة الكامل يســهل Bluephase G4 األني
أثنــاء إجــراءات البلمــرة . يتميــز Bluephase G4 مبخــرج ضــويئ يبلــغ 1200 ميجــاوات / ســم 
ــض النطــاق مــن 385 نانومــرت إىل 515 نانومــرت  ــة Polywave LED يف نطــاق عري 2 ، وتقني
، ودليــل ضــويئ بعــرض 10 ملــم مــع شــعاع متجانــس. تــم تجهيــز مصبــاح املعالجــة أيًضــا 
ــا جميعــا  ــع التنشــيط يف األماكــن املفتوحــة.  تســاهم هــذه املزاي ــة ضــد التوهــج ملن بحامي
يف االســتخدام الفعــال بشــكل اســتثنايئ ، ونتائــج عاليــة الجــودة ، و تقصــري مــدة اإلجــراءات  

العاجيــة .   
Ivoclar Vivadent has announcedthe introduction of the new Bluephase G4, an 
intelligent LED curing light. The Bluephase G4 automated assistance system 
detects if the handpiece moved during the curing process and if the restoration 
can no longer be cured reliably. Depending on the extent of movement, the 
Bluephase G4 Polyvision either emits a vibration alert to inform the operator 
of the error and automatically extends the curing time by 10% if necessary, 
or if the handpiece moves too much )e.g., slips off the tooth(, it interrupts 
the curing cycle by automatically shutting off so the cycle can be repeated 
correctly.
Like its Bluephase Style predecessor, the new Bluephase G4 features Polywave 
technology to enable curing of all dental materials. With the addition of Poly-
vision technology, the stylish, user-friendly, and efficient Bluephase G4 facili-
tates reliable and complete curing during polymerization procedures.
The Bluephase G4 features a light output of 1200 mW/cm2, Polywave LED 
technology in a broadband spectrum of 385 nm to 515 nm, and a 10 mm–
wide light guide with a homogeneous beam profile. The curing light is also 
equipped with antiglare protection to prevent activation in open space. Com-
bined, these capabilities contribute to exceptionally efficient use, high-quality 
results, and short procedure times
https://www.dentistryiq.com/products/restorative-products/article/16363719/
ivoclar-vivadent-introduces-intelligent-led-curing-light

VALO™ Cordless
ــامم  ــتخدم ص ــذي يس ــليك VALO  ال ــة الاس ــاح املعالج ــة  Ultradent مصب ــت رشك قدم
ــد 385-515  ــة عن ــايل الكثاف ــاج ضــوء ع ــدد األطــوال )LED( إلنت ــث للضــوء متع ــايئ باع ثن
نانومــرت قــادر عــى بلمــرة جميــع مــواد طــب األســنان املتصلبــة ضوئيــا . مبــا فيهــا الخــزف 
ــع  ــم  صن ــودة. يت ــايل الج ــني ع ــوء الهالوج ــل ض ــابه عم ــكل يش ــة بش ــمنتات الراتنجي واإلس
ــذي  ــوم الصلــب عــايل الجــودة ، وال ــة مــن األملني ضــوء VALO الاســليك مــن  قاعــدة صلب
ــن  ــة. يضم ــدة األمريكي ــات املتح ــا ، الوالي ــأة Ultradent يف يوت ــة يف منش ــه بدق ــم طحن يت
ــح  ــرارة. يتي ــد الح ــن تبدي ــليك و يؤم ــوء VALO الاس ــة ض ــم متان ــادي الجس ــم أح التصمي
التصميــم األنيــق واملريــح واالنســيايب للضــوء الاســليك VALO الوصــول بســهولة إىل جميــع 
 ، VALO مواقــع املعالجــة دون إزعــاج املريــض. تؤمــن عصــا األلومنيــوم الاســلكية الخفيفــة
واملكونــات املشــّكلة ، والعدســة الزجاجيــة املقّســمة دميومــة الجهــاز. يعمــل مصبــاح املعالجة 
الاســليك VALO عــى بطاريتــني مــن ليثيــوم فوســفات الحديــد قابلــة إلعــادة الشــحن مــام 

ــا الجهــاز : يوفــر طاقــة عاليــة متســقة يتطلبهــا ضــوء VALO.  مــن مزاي
• يعمل جهاز  تصليب  VALO فائق الطاقة عى بلمرة  جميع مواد طب األسنان  .

• شعاع مقّسم بشكل مثايل يوفر عاًجا كاماً وموحًدا  .
 Xtra Power توفــر ثاثــة أوضــاع معالجــة - الطاقــة القياســية ، والطاقــة العاليــة ، وطاقــة •

-  و توفرالراحــة واملرونــة  .
• عصا نحيفة ومريحة تسمح بوصول غري مسبوق إىل جميع مناطق الرتميم  .

• تصميــم فريــد مــن نوعــه وهــو متــني وخفيــف الــوزن  يعمــل عــى بطاريتــني غــري مكلــف 
وقابــل إلعــادة الشــحن

The VALO Cordless curing light uses a custom, multiwavelength light-emit-
ting diode )LED( for producing high-intensity light at 385-515nm capable of 
polymerizing all light-cured dental materials. This intensity will also penetrate 
porcelain and is capable of curing underlying resin cements similar to a quality 
halogen light.
Every VALO Cordless light starts as a solid bar of tempered, high-grade aero-
space aluminum, which is CNC precision milled at Ultradent’s facility in Utah, 
USA. The unibody construction ensures VALO Cordless light’s durability and 
provides unsurpassed heat dissipation. The elegant, ergonomic, and stream-
lined design enables the VALO Cordless light to easily reach all curing sites 
without sacrificing patient comfort. The VALO Cordless light’s aluminum 
wand, machined components, and tempered glass lens make it the most dura-
ble cordless curing light available.
The VALO Cordless curing light operates on two rechargeable lithium iron 
phosphate batteries that deliver the consistent high-energy power the VALO 
light requires.
https://www.ultradent.com/products/categories/equipment/curing-lights/va-
lo-cordless

World's First Flossing 
Toothbrush

Waterpik® Son- ــنان ــاة األس ــع فرش  تجم
األســنان  فرشــاة  قــوة  بــني   ®ic-Fusion
ــة  ــة املتطــورة و  الفعالي ــة الصوتي الكهربائي
 .Waterpik® Water Flosser لـــ  املثبتــة 
ــاة  ــنان بالفرش ــف   االس ــا  لتنظي ــد ح تع
ــا   ,صغــرية الحجــم ومريحــة.  ــط مع والخي
العنايــة  حــل  هــي   ®Sonic-Fusion
الفمويــة  البســيطة دون أي متاعــب حيــث  
تنتقــل بضغطــة زر واحــدة مــن التنظيــف 
ــط   ــف بالخي ــة إىل التنظي ــاة الصوتي بالفرش
إىل كليهــام. تــم دمــج تقنيــة التنظيــف 
يتيــح  مــام  الفرشــاة   رأس  يف  بالخيــط 
ــط.  ــاز واحــد للفرشــاة والخي اســتخدام جه
فعاليــة تقنيــة Sonic-Fusion® تصــل إىل 
ضعفــي فعاليــة تنظيــف األســنان بالفرشــاة 
الرتســبات  لتقليــل  التقليــدي  والخيــط 

ــة. ــة اللث ــني صح وتحس
The Waterpik® Sonic-Fusion® flossing toothbrush combines the power of 
an advanced sonic electric toothbrush with the proven effectiveness of the 
Waterpik® Water Flosser. It's the compact, convenient, all-in-one brushing 
and flossing solution. Brush, Floss, or Both Sonic-Fusion® is the simple, 
no hassle oral care solution – at the push of a button switch from sonic 
brushing, to water flossing, to both. Flossing Toothbrush Head Flossing 
technology is built into the patented brush head - allowing you to use 
one device for both brushing and flossing. Clinically Proven Sonic-Fusion® 
is up to 2X as effective as traditional brushing and flossing for reducing 
plaque and improving gum health.
https://www.waterpik.com/oral-health/flossing-toothbrush/

elements™ IC
هــي أحــدث نظــام الســليك لحــي األقنيــة الجذريــة  
ــذروي  , يجمــع بــني طريقتــي   موثــوق  يؤمــن الختــم ال
)Downpack/ Backfill وميكــن  باســتخدامه  الحصــول 
عــى نتائــج  رائعــة برسعــة و ســهولة   . مــن مزايــا الجهــاز 
أنــه   ذو تصميــم مريــح  و ميكــن  االعتــامد عــى بطاريتــه 

التــي تــدوم طويــاً  و قابليــة   الشــحن االســتقرايئ  
Fill / Obturation Powered obturation with no 
strings attached.
The new cordless elements™IC is the latest com-
plete and reliable obturation system that com-
bines a Downpack heat source with a Backfill 
extruder. Get excellent, predictable results faster 
and easier:
•Rely on its longer lasting battery )compared to 
elementsfree*(
•Inductive charging
•Comfortable, ergonomic design
https://www.kerrdental.com/kerr-endodontics/elements-ic-fill-obturation
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EyeSpecial
ــة  ــا لطــب األســنان ، وهــي مثالي ــة Eye special   حريً ــم الكامــريا الرقمي ــم تصمي ت
لتصويــر األســنان و حــاالت تقويــم األســنان و  لتقديــم  الحــاالت للدراســة و للمختــرب. 
ــة  ــتخدام  بلمس ــهولة  االس ــل ( س ــة ) 12 ميجابكس ــريا Eye Special األنيق ــر كام توف
ــرية  ــة LCD كب ــة وشاش ــوزن للغاي ــف ال ــق وخفي ــم  أني ــي ذات تصمي ــدة ، و ه واح
تعمــل باللمــس تتيــح للمســتخدم عــرض الصــور دون عنــاء ، حتــى مــع ارتــداء القفازات 
. تضيــف Eye Special االتســاق والكفــاءة لجميــع احتياجــات التصويــر الفوتوغــرايف. 

مــن مزايــا  هــذه الكامــريا :
توفر تسعة أوضاع تصوير  تتم برسعة و سهولة .

ــزاز  ــاد لاهت ــع مض ــع –  ووض ــايئ الرسي ــز التلق ــدرات الرتكي ــك ق ــة  -متل ــريا ذكي كام
ــتخدام ــهلة االس ــج - س مدم

مقاومة للامء واملواد الكيميائية - رضورية ملكافحة العدوى يف العيادة .
  لهــا لشاشــة LCD كبــرية تعمــل باللمــس - خطــوط شــبكية مدمجــة لســهولة 

التشــكيل والقــص باالضافــة اىل
ــي  ــني الصح ــل التأم ــون نق ــع قان ــة م ــم - متوافق ــة األداء 49 م ــة عالي ــة مقرب عدس

واملســؤولية )HIPAA( الــذي يحمــي خصوصيــة وأمــن املريــض *

The EyeSpecial digital dental camera is designed exclusively for dentist-
ry, ideal for dental/orthodontic photography, case presentations and at 
the bench in the laboratory. The stylish and smart EyeSpecial offers 12 
megapixels, intuitive one-touch operations, ultra-lightweight sleek body 
design and a large LCD touchscreen which allows the user to view and 
scroll through images effortlessly, even with a gloved hand. The EyeSpe-
cial adds consistency and efficiency to all your dental photography needs.
EyeSpecial Designed Exclusively for Dentistry
• 9 shooting modes – Easier, faster and more reproducible images
• Smart – Fast autofocusing capabilities – Anti-shake mode built-in – 
User-friendly
• Water and chemical resistant – Essential for infection control in the 
office
• Large LCD touchscreen – Built-in grid lines for easy line-up and crop-
ping
• Exceptional depth of field range
• High performance 49 mm close-up lens
• HIPAA compliant – protects patient privacy and security*
https://www.shofu.de/en/produkt/eyespecial-c3-uk/

Occlusion Control
ــوى  ــا بتســجيل ق ــة تقنيً تســمح مستشــعرات الضغــط OccluSense® املتقدم
املضــغ يف 256 مســتوى ضغــط. تســمح املــادة الرقيقــة واملرنــة بتســجيل  
الحــركات  أثنــاء  غلــق  الفــم و الحركــة. باإلضافــة إىل ذلــك ، يشــري املستشــعر 
املطــيل باللــون األحمــر إىل مناطــق التــامس اإلطباقيــة  ألســنان املريــض. يتــم 
التقــاط قــوى املضــغ بواســطة املستشــعر وتســجيلها بواســطة الجهــاز املحمــول 
.OccluSense®-iPad-App باليــد الــذي ينقل البيانــات الاســلكية املســجلة إىل

يوفــر الشــاحن االســتقرايئ نقــل الطاقــة الســلكيًا. تســمح البطاريــات املشــحونة 
بالكامــل باســتخدام الجهــاز ملــدة تصــل إىل 4 ســاعات.

لــه تصميــم مريــح. و زري تشــغيل لســهولة االســتخدام . متوافــق مــع الشــبكة 
الاســلكية املحليــة الخاصــة.  ميكــن اســتخدم النظــام املحمــول يف أي مــكان يف  

عيــادة  طبيــب األســنان.
يضمــن مستشــعر االختبــار املتضمــن عمــل نظــام OccluSense® بشــكل 

صحيــح.
ميكــن عــرض التســجيات والوضــع املبــارش باإلضافــة إىل توزيــع قــوة اإلطبــاق 

إمــا يف  عــرض ثنــايئ األبعــاد أو ثــايث األبعــاد أو كليهــام .
Our vision and challenge was to combine the traditional and digi-
tal presentation of the masticatory forces on occlusal surfaces. Our 
new product OccluSense® has made this vision come true.
The OccluSense® handheld is a battery powered device which uses 
your local wireless network to transfer the recorded data to the 
OccluSense®-iPad-App.
The various components of the OccluSense® system consisting of 
the handheld device, inductive charger, a test sensor and 1 box of 
25 OccluSense® sensors come in a convenient suitcase.
OccluSense®
Electronic Pressure Sensor.BK 5025
60 microns thin flexible, color coated
The technologically advanced OccluSense® pressure sensors allow 
the recording of the masticatory forces in 256 pressure levels. The 
thin and flexible material permits the recording of both the static 
and the dynamic occlusion. Additionally, the red color coated sen-
sor marks the occlusal contacts on the patient's teeth.

OMNICHROMA
 OMNICHROMA هــو أول مركــب  كومبــوزت عــام  يف العــامل يطابــق جامليــا جميــع 
اســنان املــرىض ، مــن A1 إىل D4 ،و لــه  لــون  واحــد . تســمح الحشــوات الكرويــة فائقــة 
النانــو)SiO2-ZrO2( ذات الحجــم املوحــد )260( نانومرتمبطابقــة 16  لــون مــن تدرجــات  

دليــل    VITAاللــوين الكاســيكية ، و هــو مــا  يســمى  تقنيــة Chromatic الذكيــة. 
ــل مــن اســتهاك  املــادة وتوفــر  ــوان تقل إن قــدرة  املركــب  الواســعة عــى مطابقــة األل

ــاء الوقــت واملــال. عــى األطب
يؤمــن جامليــات مذهلــة  و مطابقــة ألــوان غــري مســبوقة و يتطابــق اللــون  مــع الســن 

قبــل وبعــد التبييــض
• قابلية عالية للصقل 

ــآكل و قــوة ضغــط  ــازة  مقاومــة  أعــى للت ــة املمت ــة امليكانيكي  مــن خصائصــه الفيزيائي
ــةو معالجــة اســتثنائية. عالي

One-Shade Universal Composite
Every Shade, One Choice
OMNICHROMA is the world’s first universal composite that esthetically 
matches every patient, from A1 to D4, with a single shade. Its uniformly 
sized supra-nano spherical fillers )260nm spherical SiO2-ZrO2( allow OM-
NICHROMA to match every one of the 16 VITA classical shades, a science 
that we call Smart Chromatic Technology. Its wide color-matching ability 
eliminates the shade-taking procedure, reducing composite inventory and 
saving doctors time and money.
Universal Use
•Every shade
•Every class
Stunning Esthetics
•Unprecedented color matching
•Shade matches both before and after bleaching
•High polishability
Excellent Physical-Mechanical Properties
•Highest wear resistance
•High compressive strength
•Exceptional handling
https://www.tokuyama-us.com/omnichroma-dental-composite/

fastmill.io™ In-Office Mill
لصناعة ترميامت  الزيركون الدقيقة  يف  املخرب :

ــة   ــامت دقيق ــع ترمي ــدة بتصني ــات املتح ــت  وحــدة fastmill.io ™ In-Office يف الوالي  قام
ــطة  ــا بواس ــم فيه ــم التحك ــة يت ــن مطحن ــارة ع ــي عب ــة Glidewell Dental  ، وه يف رشك
الكومبيوتــر  تتألــف مــن 4 محــاور طــورت يف األصــل لاســتخدام  يف املختــرب بشــكل يناســب 
ــع وتســليم ترميــامت  ــح وحــدة fastmill.io صن ــح. تتي مامرســة طــب األســنان بشــكل مري
ــرب أســنان.تعد   ــد أو مخت ــرن تلبي ــاج ف ــض - ال تحت ــارة املري ــون يف  نفــس  موعــد  زي الزيرك
رشكــة Glidewell Dental مؤهلــة بشــكل فريــد لتقديــم وحــدة fastmill.io ، تعمــل عــى 
ــامت  ــن الرتمي ــني م ــاج املاي ــيط إنت ــرة لتبس ــات مبتك ــربي بتقني ــل املخت ــري العم ــني س تحس
ــب  االســنان  ــني طببي ــز  روت ــم وحــدة fastmill.io لتســاعد عــى تعزي ــم تصمي ــة . ت الكامل
اليومــي   وهــي ســهلة االســتخدام وتتميــز مبغــزل رسيــع يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة وتشــغيل 
هــادئ. عــاوة عــى ذلــك ، ال تتطلــب الوحــدة ضاغــط هــواء النظــام مبأخــذ طاقــة ذي ثاثــة 

محــاور وتكــون جاهــزًة للعمــل.
Create in-office restorations from sintered BruxZir® zirconia and other pop-
ular materials.
Produce Precision-Fitting Restorations
Manufactured in the United States by Glidewell Dental, the fastmill.io™ In-Of-
fice Unit is a 4-axis computer-controlled mill that encapsulates technologies 
originally developed for the laboratory production floor in a form that fits 
comfortably in the dental practice.
Offer Single-Appointment BruxZir® Crowns
The fastmill.io Unit makes it possible to prescribe and deliver same-appoint-
ment BruxZir Solid Zirconia restorations — no sintering oven or dental lab-
oratory required. Glidewell Dental is uniquely qualified to offer the fastmill.
io Unit, being both the developer of BruxZir Solid Zirconia and a company 
that’s enhanced countless laboratory workflows with innovative technologies 
to streamline the production of millions of full-contours restorations.
Enhance Your Everyday Routine
Designed to empower — not disrupt — your everyday restorative routine, the 
fastmill.io Unit is simple to use and features a quick, electric-powered spindle 
and quiet operation. Moreover, the unit doesn’t require an external air com-
pressor; simply plug the system into a three-pronged, grounded power outlet 
and you’re ready for action.
https://glidewell.io/fastmillio-in-office-unit/
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ثورة الذكاء الصنعي
فــي طــب األســنان و توجههــا نحــو 
مجــال  صناعة األســنان في المســتقبل 

ــور المنظ

 ما هو الذكاء الصنعي وكيف يعمل؟
  AI ــام ــا  نظ ــون بتطويره ــوم الباحث ــي يق ــي الت ــذكاء الصنع ــة  ال ــن  أنظم م
Artificial Intelligent  الــذي يقــوم بتحليــل مجموعــة كبــرية مــن البيانــات 
و تخزينهــا؛ عــى ســبيل املثــال  قــد يضــم آالف الصــور الشــعاعية. مــن خــال 
مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب ، يتــم تدريــب خوارزميــة الــذكاء الصنعــي 
ــامل  ــة  يف ع ــرية املطبق ــات الكب ــات البيان ــاط مجموع ــى أمن ــرف ع ــى التع ع

الحوســبة.
 مــا مييــز الــذكاء الصنعــي هــو أن الخوارزميــة تطــور برنامجهــا لتكــون قــادرة  
عــى تحليــل  مزيــد مــن البيانــات وتســتمر يف التحســني يف مهمتهــا املحــددة. 
ــرارات أكــر ذكاًء  ــة ق ــذكاء الصنعــي فكــرة أن تتخــذ اآلل يتضمــن تعريــف  ال
ــم غــري  ــن ث ــًدا مبنطــق اذا و م ــا مقي ــس برنامًج ــه لي ــن أي وقــت مــى. إن م

.  ) if  / then"  (  املــرن
ملاذا يعد الذكاء الصنعي مستقبل طب األسنان؟

أدت قــدرة أجهــزة الكمبيوترعــى تــويل مهــام البــرش إىل تحســني الكفــاءة 
الصناعيــة بشــكل كبــري  بــدءاً مــن تصنيــع  املنتــج إىل النقــل والتوزيــع ,  ويف 
الوقــت الراهــن دخــل الطــب عــامل  الــذكاء الصنعــي و ســيتوجب عــى  طــب 

ــه .  األســنان أن  يتبع
ــن  ــث ميك ــرية ,حي ــة  كث ــاً تنبؤي ــرى مهام ــنان ، ن ــب األس ــر إىل ط ــا ننظ عندم
للــذكاء الصنعــي املســاعدة يف صنــع القــرار واتخــاذه. نــرى أيًضــا العديــد مــن 
املهــام املتكــررة حيــث يعمــل الــذكاء الصنعــي عــى تحســني اإلنتاجيــة. عــى 
ــون  ــن يراجع ــخاص الذي ــريض لاش ــخ امل ــج التاري ــاعد دم ــال ، يس ــبيل املث س
عيــادات  طــب األســنان مــع الخوارزميــات و الصــور الشــعاعية وصــور األشــعة 

ــط العاجــي. ــة يف التشــخيص والتخطي املخروطي
يحتــاج تحليــل  صــور األشــعة الســينية والصــور ثاثيــة األبعــاد بشــكل صحيــح 
إىل الكثــري مــن الخــربة واملقــدرة الفنيــة. و ميكــن تصــور وجــود  الــذكاء الصنعي 
كمســاعد يف العيــادة يكــون شــاهد واقعيــاً  وتعلــم مــن مايــني الصــور. ميكــن 
ــك  ــام ,  لذل ــة العظ ــاً كثاف ــل مث ــع ويحل ــر يف الواق ــي أن ينظ ــذكاء الصنع لل
نشــاهد تطبيقــات تشــخيصية للــذكاء الصنعــي يف عــاج اللثــة وزراعــة األســنان 
ــدو  ــنان  يب ــر البحــث الحــايل أن كشــف نخــور األس ــنان. و يظه ــم األس وتقوي

تطبيًقــا ضخــام للــذكاء الصنعــي.
ما هي مشاكل طب األسنان؟

ــاكل  ــن املش ــد م ــاك العدي ــن  ، هن ــت الراه ــنان يف الوق ــب األس ــامل  ط يف ع
ــي  ــنان الت ــور األس ــا نخ ــا للطبيب.أحده ــا حقيقيً ــل تحديً ــي متث ــائدة الت الس

ــب و هــام : تفــرض مشــكلتني رئيســيتني عــى الطبي
1.    تشــخيص النخــر األويل  .2.  الوصــول إىل مــكان النخــر يف  الســن  وتحديــد 

ــاج املطلوب. الع
ــل  ــاج مث ــط الع ــخيص وتخطي ــرى يف التش ــات  أخ ــود صعوب ــة إىل وج إضاف
الكســور املتعــددة يف منطقــة الوجــه وعظــام تجويــف الفــم ، أي الفــك العلــوي 

والفــك الســفيل.  
:  AI كشف  نخور األسنان  من خال  نظام

ــي تعــد مشــكلة  ــاء الت ــة بعــض املناطــق العمي ــم إجراءالبحــث بعــد تجرب  ت
ــة للكشــف عــن  ــم العمــل عــى خوارزمي ــث ت ــاء االســنان ، حي بالنســبة ألطب
النخــر النموذجــي , و  أثبــت هــذا التطبيــق أنــه أكــر تحديـًـا مــن أي تطبيقــات 
أخــرى متــت تجربتهــا. حيــث اتضــح أن قــراءة صــور األشــعة الســينية والكشــف 
ــة. يف الواقــع  ــة التقني الدقيــق واملتســق عــن النخــور أمــر صعــب مــن الناحي
ــم   ــد  فه ــة عن ــد مدهش ــة  تع ــة للغاي ــنان الفعال ــاء األس ــدرة  أطب ــإن ق ، ف

التعقيــدات التــي ينطــوي عليهــا.
قــام الباحثــون بتطويــر و تدريــب خوارزميــة الكشــف عــن النخــور عــى آالف 
صــور األشــعة عــى مــدى العامــني املاضيــني ، وقد وصــل الربنامج  إىل مســتويات 
عاليــة مــن الدقــة يف توقــع موقــع النخــر . يتــم اآلن اختبــار هــذا النظــام مــن 
قبــل أطبــاء األســنان يف عياداتهــم يف دراســة عــى الجهــاز االســتقصايئ. يحــدد 
النظــام مناطــق  معينــة يف صــور األشــعة الســينية حيــث "يتوقــع وجــود النخــر 
ــاركه  ــون تش ــن العي ــة م ــة إضافي ــنان مجموع ــب األس ــر لطبي ــام يوف ــا، م فيه
ــن  ــاء األســنان الذي ــن أطب ــد م ــذا ، يســتخدم العدي يف البحــث عــن النخــر ..ل
يحرصــون عــى املســاهمة يف ثــورة الــذكاء الصنعــي ) نظــام AI (  مــن خــال 

التعــرف عــى الــذكاء الصنعــي واالســتفادة منــه.
أهمية  نظام AI  يف عيادة طبيب األسنان :

قــام الباحثــون ببنــاء منصــة ذكيــة تعتمــد عــى الــذكاء الصنعــي الذي يكتشــف  
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ــة  .  ــينية  املجنح ــعة الس ــل صوراألش ــال تحلي ــن خ ــنان م ــا نخوراألس تلقائيً
وهــي تســاعد أطبــاء األســنان عــى إيجــاد نخــور ســنية يصعبــب اكتشــافها  . 
مــام يوفــر الوقــت عــى أطبــاء األســنان مــن خــال تركيــز انتباههــم عــى الفــور 
عــى مناطــق االحتــامالت العاليــة للتنخــر. ميكــن تثبيــت املنصــة الذكيــة يف أي 
عيــادة أســنان.  و تتميــز بأنهــا تعمــل بساســة مــع جميــع أجهــزة استشــعار 

األشــعة الســينية وأنظمــة التصويــر.
ــاف 20-40٪  ــى اكتش ــنان ع ــاء األس ــاعدة أطب ــو  مس ــث ه ــدف البح إن  ه
ــا  ــا يف العيــادة. يقــوم الربنامــج تلقائيً مــن النخــور التــي ال يتــم اكتشــافها حاليً
ــذكاء الصنعــي ويحــدد عــى  ــل األشــعة الســينية لألســنان باســتخدام ال بتحلي
ــاء  ــك  أطب ــايل  ميتل ــة . و بالت ــع عالي ــامالت  توق ــور باحت ــق النخ ــور مناط الف
األســنان أداة تســاعدهم  يف الفحــص الرسيــري. ميكــن للــذكاء الصنعــي بالفعــل 
ــن  ــى اآلالف م ــب ع ــة والتدري ــم اآليل العميق ــات التعل ــتناًدا إىل خوارزمي اس

ــة. صــور األشــعة املجنحــة، كشــف النخــور بدقــة عالي
مستقبل الذكاء الصنعي يف طب األسنان :

تخيــل وجــود تطبيــق يحتــوي عــى خــادم بيانــات كبــري ويقــوم أطبــاء األســنان 
ــك  ــق العــاج والتشــخيص, وكذل ــك توثي ــات مرضاهــم مبــا يف ذل ــن بيان بتخزي
تضمــني الربنامــج مزيــد اً مــن أدوات تحليــل الصــور فيــه ، حيــث يقــوم  نظــام 
AI  بتطويــر البيانــات . مــن خــال التعلــم العميــق والتنبــؤ بوقت حــدوث األمل 
و امتــداد االلتهــاب لــدى املــرىض. يســاعد ذلــك أطبــاء األســنان عــى تحديــد 
موعــد مناســب للمريــض و تجنــب األمل واملعانــاة  التــي قــد تصيــب املــرىض. 
ــر  ــة إىل كومبيوت ــة  كاتب ــن آل ــة م ــرش بداي ــات الب ــش تطــور  تقني ــن املده م
 iPad ــزة ــول إىل أجه ــر املحم ــزة كومبيوت ــر شــخيص إىل أجه ــري إىل كومبيوت كب
ــة عقــود فقــط.  بينــام حاولــت صناعــة التشــخيص  و أجهــزة iPhone يف ثاث
الطبــي التطــور  إال أنهــا مل تســتطع اللحــاق بهــا بنفــس الرسعــة التــي ينبغــي 
أن تكــون . مــام يجعــل "اآلن"   أفضــل وقــت لتنفيــذ الــذكاء الصنعــي يف 

التشــخيص الطبــي  . 
ــن  ــال  ع ــدواء  كمث ــب و ال ــال الط ــي يف مج ــذكاء الصنع ــق  ال ــورد تطبي  ن
ــة ، يجــب  ــواع  املضــادات الحيوي ــه : )مــع عــدم  اســتخدام بعــض أن تطبيقات
مراقبــة  مســتوى صعــود األدويــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وفقــاً لربنامــج 

الــذكاء الصنعــي  ملعهــد أســن لعــام 2016 (، و بالتــايل  يتوقــع زيــادة اســتخدام 
الــذكاء الصنعــي يف الطــب عــرشة أضعــاف خــال الســنوات الخمــس القادمــة".

 مستقبل الذكاء الصنعي يف طب األسنان
 ألــن يكــون رائًعــا وجــود برنامــج ألطبــاء األســنان يعتمــد عــى الــذكاء 
الصنعــي مــع جميــع األدوات و امللحقــات  للتصويــر والتشــخيص والعــاج؟  إن 
التوقعــات الدقيقــة حاســمة يف النمــوذج املســتقبيل لطــب األســنان. كــام تــم 
ــة  ــر أبحــاث الســوق ، حيــث تقدرميزاني ــد مــن تقاري نــرشه بالفعــل يف العدي
ــام  ــول ع ــار دوالر بحل ــوايل 36 ملي ــة بح ــنان العاملي ــب األس ــة ط ــوق صناع س
2021. وبالتــايل فهــذه فرصــة رائعــة لتقديــم التطبيقــات القامئــة عــى تشــخيص 
ــون يف  ــة  لتك ــف الذكي ــى الهوات ــا ع ــن تحميله ــي ميك ــنان و الت ــراض األس أم
متنــاول أيــدي املــرىض مثــل اختبــارات مــرض الســكري. سيســاعد هــذا صناعــة 
األســنان بأكملهــا عــى النمــو مبعــدل أرسع بكثــري مــام تنبــأت بــه التوقعــات 
ــاك حاجــة  إىل تغيــري يف صناعــة عــاج األســنان والتشــخيص ،  ــذا هن الحالية.ل
وتحويلهــا إىل فئــة تطبيقيــة مــن صناعــة الصحــة الرقميــة املتناميــة. هــذا ليــس 
اســتبدال الــذكاء الصنعــي عوضــا عــن البــرش يف مجــاالت العمــل العامــة ولكــن 
لتعزيــز  عمــل أطبــاء األســنان  و متكينهــم بــأدوات أكــر قــوة وتطبيقيــًة للعناية 

بأســنان املــرىض أفضــل مــام ســبق. 
 www.5gmantra.com ميكن مراجعة  البحث عىل املوقع
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treatment. There are certain other areas also which imposes 
difficulties in diagnosis and treatment planning like multiple 
fractures in the facial region and bones of oral cavity i.e. max-
illa and mandible.

How caries effect different components of tooth?

Our Research in caries detection with AI
After experiencing some blind spots for dentists .we went to 
work on a prototype caries detection algorithm. It has proven 
to be more challenging than any other AI application we have 
ever attempted.  It turns out that reading X-ray images and 
accurately and consistently detecting caries is technically very 
difficult. In fact, it’s amazing that dentists are so highly effec-
tive when you understand the complexities involved.
We trained our caries detection AI algorithm on thousands 
of bitewing X-rays over the last couple of years and we have 
reached reasonably high levels of accuracy in predicting the 
location of caries. Our system is now being tested by dentists 
in their clinics in an investigational device study. The system 
pinpoints the areas in the X-ray where it “thinks” the caries 
may be, providing the dentist with an extra set of eyes as to 
where to look.
So, in truth many dentists eager to contribute to the AI revo-
lution are already utilizing our system for learning about and 
benefiting from AI.

What we are doing
We are building a intelligent platform based on artificial intel-
ligence that automatically detects dental cavities by analyzing 
bitewings x-rays. It assists dentists to find caries that might 
otherwise remain undetected. It saves dentists time by im-
mediately focusing their attention on high probability areas 
of caries. Our platform can be installed at any dental clinic. It 
works seamlessly with all x-ray sensors and imaging systems.
Our goal is to help dentists to detect the 20-40% of caries that 
currently go undetected in the clinic. Our software automat-
ically analyzes dental x-rays using artificial intelligence and 
instantly identifies high probability areas of caries. This gives 
dentists a tool for deciding where to focus more attention in 
their clinical examination. 
The future of artificial intelligence in dentistry
Imagine if there is an application that has a big data based 
server and dentists store their patient’s data including treat-

يمكــن للــذكاء االصطناعــي بالفعــل اكتشــاف نخــور األســنان اســتناًدا إلــى خوارزميــات 
التعلــم اآللــي العميقــة والتدريــب علــى آالف الصــور الشــعاعية المجنحــة ، بمســتوى 
عــاٍل مــن الدقــة. تظهــر المســتطيالت الزرقــاء المناطــق التــي يحتمــل وجــود النخــور 

فيهــا . 
Based on deep machine learning algorithms and training on 
thousands of bitewing images, artificial intelligence can already 
detect caries with a high level of accuracy. Blue rectangles high-

light predicted areas of carious lesions.

The AI revolution that's 
coming to dentistry will 
be hitting the dental 
industry soon

What is AI and how does it work?
We start by feeding an AI system a large data set; for exam-
ple thousands of radiographic images. Through a variety of 
methods, the AI algorithm is trained to recognize patterns 
from these large data sets which is nothing new in the world 
of computing. What differentiates AI is that the algorithm 
refines itself with exposure to more data and keeps getting 
better at its specific task. Our personal definition of AI in-
cludes the idea of the machine making ever more intelligent 
decisions. It’s not a “rules-based” program that is limited by 
inflexible “if-then” logic
Why artificial intelligence is the future of dentistry?
The ability of computers to assume tasks for humans has dra-
matically improved efficiency in every industry from manu-
facturing to transportation. Medicine is getting into the game 
big time. Dentistry will be obliged to follow.  
When we look at dentistry we see a lot of predictive tasks 
where AI can assist with decision making. We also see many 
repetitive tasks where AI will improve productivity. For ex-
ample, algorithmically integrating a patient’s dental and med-
ical history with radiographic and cone beam images will as-
sist with diagnosis and treatment planning. 
Correctly interpreting X-ray and 3D images requires both a 
lot of experience and an element of art. Envision having an AI 
assistant that has literally viewed and learned from millions 
of images. AI can actually look at and analyze bone density so 
we see diagnostic applications in periodontics, implants, and 
orthodontics. Our current research shows that caries detec-
tion appears to be a great application for AI.
What are the problems with dentistry?
In todays world of dentistry many problems are prevalent 
which are really challenging for the clinician.
One of the disease entity is dental decay or dental caries 
which imposes two major problems for the dentists:-
1. To diagnose incipient caries
2. To access the extent of dental caries and the required 

Credits Abhishek Saxena Data Sc entist – Healthcare Yashi Khare Saxena 

ment therapy and diagnosis. What if further Image analysis 
tools are also included in it while AI does its role there by 
deep learning and predicting pain times and severity of an 
internal infection. This will not only help dentists to give a 
right date appointment but also avoid pain and suffering in 
patients.
“We, humans, have evolved from typewriter to big computer 
to PC to laptops to Ipads to iPhones in three decades only. 
While medical diagnostics industry has tried to evolve but 
couldn’t maintain its race in innovation as fast as it should be. 
The best time of AI implementation in medical diagnostics 
is now. With extinct of certain antibiotics, level to the rise of 
pharmaceuticals in the USA are some very simple examples 
to watch”. According to the 2016 Aspen Institute Roundtable 
on Artificial Intelligence, “AI use in medicine will increase 
tenfold within the next five years.”
The future of artificial intelligence in dentistry
Won’t it be awesome when we will have AI encrypted Den-
tists software with all AI-based tools for imaging, diagnosing 
and treatment? Accurate predictions are critical in the future 
model of dentistry. As already published in various market 
research reports, the estimated global dental market will 
be approximately $36 billion by 2021. Hence this is a great 
opportunity to bring dental diagnosis based applications in 
POC and smartphone-based in patients hands just like dia-
betes tests. This will help the entire dental industry to grow 
at a much faster rate than what its predicted with current 
scenarios.
We need a change in the dental treatment and diagnostics 
industry, transforming it into an applied category of growing 
digital health industry. This is not to replace humans with AI 
in general work areas but to boost dentists with extra power-
ful and applied tools to take care of our teeth in a better way.
Our website: www.5gmantra.com
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المــواد الحديثــة والتكنولوجيــا الرقميــة:  مفاتيح 
ســير العمــل الرقمــي للدمــج بيــن التعويضــات 

الثابتــة و الــزرع و توقــع نتائــج المعالجــة :

منــذ دخــول مبــدأ تعويضــات األســنان املزروعــة إىل عــامل طــب األســنان  
ــواع مــن  ــاء حــول هــذه األن يف عــام 2004 ، ازداد وعــي املــرىض و األطب
اإلجــراءات. أظهــرت الدراســات أن هــذا الربوتوكــول هــو خيــار ترميمــي 
ــا  ــت كفاءته ــك ، تعرض ــع ذل ــل  ؛ وم ــدى الطوي ــى امل ــة ع ــح للغاي ناج
ــاص  ــكل خ ــة ،. و بش ــة املاضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــاءلة ع للمس
تطبيقــات القــوس العلــوي حيــث لوحــظ حــدوث حــاالت مــن التهــاب  
ــم   ــواف التصمي ــل ح ــزي إىل فش ــذي ع ــات و ال ــة بالزرع ــج املحيط النس

ــل . ــات املحتم ــايل فشــل الزرع ــع و بالت املصن
تتنــاول العديــد مــن املقــاالت القيمــة الرتميميــة للخطــط الجراحيــة التــي 
ــا  ــة. و لتكــون  نتائجه ــة بالجراحــة املوجه ــع  مقرتن تعتمــد عــى التصني
متوقعــة النجــاح , يتــم دمــج هذيــن النوعــني مــن اإلجــراءات العاجيــة  
ــؤدي إىل  ــرىض وت ــع امل ــن جمي ــة م ــي مقبول ــة  و ه ــد للغاي ــكل جي بش
طلــب  املــرىض العاجــات الرتميميــة  املدمجــة أي الهجينــة التــي تجمــع 

ــا . بــني الــزرع و التعويــض املصنــع مخربي
ــامد  ــع و كان االعت ــري متوق ــكل غ ــق  بش ــري بالتدف ــل الرسي ــدأ العم ب
ــد  ــب  5 مواعي ــاقة و يتطل ــة ش ــني  مهم ــن العاج ــج اإلجراءي ــى دم ع
لــدى طبيــب األســنان أو أكــر عــى األغلــب  . غــريت التكنولوجيــا طريقــة 
العمــل املعتــادة لهــذا الدمــج  مــام جعــل هــذا الربوتوكــول واحــًدا مــن 

ــا . أكــر العاجــات التــي ميكــن  للطبيــب التوقــع نجاحه
ــة   ــنان اإلكريليكي ــى األس ــر ع ــواد تقت ــارات امل ــت خي ــايض ، كان يف امل
املدعومــة  فــوق إطــار مــن التيتانيــوم.  اال أنــه نظــراً لضعــف األكريليــك ، 
متــت معالجتــه مبــواد إضافيــة لتقويتــه، و لكنــه أدى إىل صعوبــة تنظيــف 
ــك  ــل  األكريلي ــن فش ــدة م ــاالت عدي ــرت ح ــوى. و ظه ــض املق التعوي

ــا . املقــوى ، و بالتــايل عــدم كفاءتــه رسيري
ــه  ــزرع كون ــوم و ال ــي بالزركوني ــاج التعوي ــامد الع ــك اعت ــد ذل ــم بع ت
الحــل الرتميمــي النهــايئ ، لكــن معظــم مــواد الزركونيــوم عاليــة القــوة مل 

تبــد ناحيــة جامليــة طبيعيــة مطلوبــة. 
شــهدت التقنيــات واملــواد الرتميميــة  الهجينــة ذات القــوس الكامــل 
تطــوراً كبــرياً خــال العقــد املــايض. وتوضــع تحــت تــرف الطبيــب الــذي 
ــا  ــؤ به ــة وميكــن التنب ــة الســهلة والفعال ــات  الحديث يعتمــد عــى التقني
للمســاعدة  يف ترميــم  الحــاالت الصعبــة  .إن الجمــع بــني  طريقــة العمــل 
هــذه وأحــدث مــواد الزركونيــا الشــفافة عاليــة القــوة يســمح بالحصــول 
عــى تعويــض هجــني ذو دقــة عاليــة وجامليــات رائعــة ، وإطبــاق جيــد 

و متانــة جيــدة . 
ســتناقش هــذه املقالــة بعــض هــذه الخيــارات وتبــني كيفيــة صنــع 
ــة . ــج املعالج ــع نتائ ــة ( و توق ــزرع ) الهجين ــع ال ــة م ــامت  الثابت الرتمي

جمع  البيانات املطلوبة للعمل :
ــا  ــريه جراحيً ــم تحض ــذي يت ــي ال ــض االصطناع ــايض التعوي ــرب يف امل اعت
كجهــاز مريــح للمريــض . تتيــح التكنولوجيــا اآلن لألطبــاء اســتخدام هــذا 
التعويــض االصطناعــي كأداة للجمــع بــني عــدة إجــراءات يف موعــد واحــد 

و بشــكل ميكــن توقــع نتائجــه . الخطــوات الرسيريــة لاســتفادة الفعالــة 
مــن التعويــض االصطناعــي املحــول هــي كــام يــيل:

- إزالة التعويض.
- وضــع محــددات عنــد إجــراء املســح ، ورقمنــة التعويــض الهجــني 

.)1 )الشــكل 
- االستبدال ومسح القوس السنية املقابلة و تسجيل العضة. 

- التقاط صور االبتسامة وتقديم املاحظات التشخيصية.
ــف( STL الشــكل 2( إىل  ــات مل ــم نقــل  بيان ــات ، يت بعــد  جمــع البيان
مختــرب األســنان مــع املاحظــات التشــخيصية وصــور املــرىض.  يســتخدم 
ــا  ــض رقمي ــم  التعوي ــات لتصمي ــذه البيان ــك ه ــد ذل ــرب بع ــق املخت فري
ــايك  ــكل يح ــكل 3(  بش ــاز PMMA )لش ــه  يف جه ــكل 2( وطباعت )الش
الرتميــم الهجــني األصــيل بشــكل وثيــق مــع إضافــة التغيــريات التشــخيصية 
ــم تقســيم النســخة  ــا ، ويت ــزرع رقميً ــات ال ــم وضــع واجه ــة. يت املطلوب
الهجينــة  املامثلــة و تحديــد مواضعهــا  الدقيقــة بــني الغرســات و تصنيــع 
ــا  ــم إرســال النســخة  املصنعــة مخربي ــوب  )الشــكل 4( يت ــب املطل القال
إىل الطبيــب املعالــج  ألخــذ الطبعــات و التجربــة ، وتســجيل العضــة ، يف 

موعــد رسيــري واحــد.
تسجيل البيانات :

يقــوم الطبيــب أوال  بإزالــة التعويــض  واســتبداله بالنســخة الهجينــة. يتــم 
نقــل النســخة املامثلــة باســتخدام القالــب املرافــق املصنــع . بعــد وضــع 
ــات.  ــتوى الدعام ــق مس ــا وف ــب بتثبيته ــوم الطبي ــة ، يق ــخة املامثل النس
ــزم  ــح ، إذا ل ــدة  رشائ ــدة أو ع ــة واح ــل كقطع ــذا النق ــراء ه ــن إج ميك
األمــر )الشــكل 5(. يتــم التأكــد مــن أن القطــع الفرديــة ال تتصــل ببعضهــا 
ــع ،  ــاذاة القط ــد مح ــة. بع ــات حســب الحاج ــرى التعدي ــض ، وتج البع
ــون األســنان أو أكريليــك  ــوزت بل ــم لصــق الوحــدات باســتخدام كومب يت
ــا  ــات مًع ــط الزرع ــى رب ــوة ع ــذه الخط ــل ه ــكل 6(. تعم ــت )الش مؤق
ــك التأكــد مــن  ــم بعــد ذل بشــكل فعــال ، و التحقــق مــن الطبعــة  . يت
اإلطبــاق  ، و العضــة و الحــواف القاطعــة  ، و إجــراء جميــع التعديــات 
الوظيفيــة والجامليــة األخــرى املطلوبــة للنســخة املامثلــة الهجينــة 
)الشــكل 7(. عقــب ذلــك يجــرى التقــاط صــور االبتســامة و تدويــن أي 
ماحظــات تشــخيصية يف حــال وجودهــا . إلكــامل موعــد جمــع البيانــات 
، يقــوم الطبيــب بوضــع طبلقــة مــن مــادة بــويل سيلوكســان مــن الفينيــل 
ــخة  ــطح النس ــى س ــر ع ــويل إي ــن ب ــع م ــادة طب ــف )VPS( أو م الخفي
الهجينــة املقابلــة للنســج )الشــكل 8(. و بالتــايل تســجيل  طبعــة لســطح 
األنســجة . تســمح تقنيــة الطبــع  هــذه بتســجيل موضــع األنســجة 
املحايــدة ، وهــو أمــر مهــم جــًدا للتكيــف الدقيــق بــني النســج الرخــوة يف 
فــم املريــض و الرتميــم االصطناعــي النهــايئ. بعــد هــذا املوعــد ، ســيكون 

عــى الطبيــب القيــام مبــا يــيل :
  - التحقق من الطبعة .

-   تجربة التعويض و موافقة املريض عليه .  
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combination with a fully digital workflow.
Multiple materials exhibit these requirements, rang-
ing from polymer-reinforced nanoceramics )Crystal 
Ultra [Digital Dental]( supported by carbon acetal 
substructures )TriLor95 [Harvest Dental]( to high-
strength, translucent monolithic zirconia materials 
)Argen HT+ [Argen Corporation](. It is highly rec-
ommended that only zirconia materials with a 1,000-
MPa or greater flexural strength be used for mono-
lithic zirconia hybrids.
To achieve a predictable and fully digital workflow 
with a high-strength result, this hybrid was processed 
with Argen HT+ zirconia. Although this material is 
not a multilayer or transitional material, the inherent 
translucency, combined with its high strength, allows 
the modern-day technician to produce an extremely 
aesthetic result exhibiting a very natural appearance 
)Figure 14(.
High-strength, highly translucent zirconia materi-
als in this category includes Argen Corporation’s 
Argen HT+ )1,250 MPa(, Dentsply Sirona’s Cercon 
HT )1,200 MPa(, Ivoclar Vivadent’s e.max ZirCAD 
Prime )1,200 MPa(, Kuraray America’s KATANA 
Zirconia HT )1,125 MPa(, and Aidite’s SuperfectZir 
HT )900 MPa(.
Layering ceramics to achieve aesthetics is labor in-
tensive, negates the accuracy of the digital workflow, 
and reduces the strength of a monolithic material. 
Furthermore, it adds unnecessary additional costs 
and brings unpredictability to the hybrid workflow.
CLOSING COMMENTS
The patient shown in this article was introduced to 
the team after multiple implant failures. These fail-
ures were caused by many years of surgical mistakes 
compounded with multiple attempted corrective sur-
geries. This case emphasizes the importance and ef-
fectiveness of prosthetically driven surgical planning 
and guided surgery combined with a digital work-
flow.
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الشكل 13. إضافة التغييرات الفنية إلى البيانات المسجلة .
Figure 13. Artistic changes were added to the 

captured data.

الشكل .14 الشكل االنتقالي الشفاف عند استخدام مواد الزيركون 
المطورة و عالية المتانة . 

Figure 14. Translucent transition exhibited by ad-
vanced, high-strength zirconia materials.

- التحقق من العضة .
 - عمل صور لابتسامة مع عرض النتائج الجاملية املتوقعة للمريض .

العملية املعملية: النموذج األويل
يضــع فريــق العمــل النظائــر املصنعــة يف  املخــرب يف النســخة املامثلــة  ، 
ــة. بعــد الصــب ،  ــة الهجين ويتــم صــب النمــوذج وفــق  النســخة املامثل
ــل باســتخدام تســجيل  ــة مــع القــوس املقاب ــم تثبيــت النســخة املامثل يت
العضــة. و مــن ثــم  يســتخدم املاســح الضــويئ  لتصبــح النســخة املامثلــة  
ــى  ــم ع ــريات التصمي ــراء تغي ــد إج ــة  . بع ــة رقمي ــخيصية املطلوب التش
الوســائط الرقميــة ، يتــم تصنيــع النمــوذج األويل. إذا كان ســيتم اســتخدام 
ــض  ــع و تعوي ــب طب ــتخدام ) كقال ــزدوج االس ــاز م ــوذج األويل كجه النم
احتياطــي للمريــض( يصنــع عندهــا الجهــاز ليكــون  أكــر جامليــة و متانــة 
)PMMA(. أمــا يف حــال عــدم الحاجــة للنمــوذج األويل بعــد تجربتــه  ، 
فســيتم طباعتــه مبــواد بوليمــر ضــويئ ملونــة قليلــة التكلفــة  و اقتصاديــة 
 Temp   مثــل PMMA  يقــوم املخــربي باجــراء الطحــن باســتخدام .
Esthetic  وصنــع منــوذج أويل جــاميل للغايــة ميكــن تســليمه إىل املريــض 
ــو إذا كان  ــاف ه ــه االخت ــوارئ. أي  أن ــة للط ــة هجين ــخة احتياطي كنس
ــات  ــة توقع ــل بدق ــة متث ــة الهجين ــخة املامثل ــن أن النس ــا م ــرب واثًق املخ
املريــض والعضــة وإطبــاق األســنان ، وعندهــا  يتــم التســليم يف  موعــد 
ــا  ــون ناجًح ــن أن يك ــن أن الجهازميك ــم م ــى الرغ ــايئ.  ع ــليم النه التس
بــدون منــوذج أويل ، يُقــرتح عــدم حــذف هــذه الخطــوة املهمــة جــًدا .

تجربة النموذج األويل
يف موعــد تجربــة النمــوذج األويل ، يقــوم الطبيــب بإخــراج النســخة 
الهجينــة  واســتبدالها  بالنمــوذج األويل لتقييم املريــض وتحديد التعديات 
النهائيــة ، إذا لــزم األمــر. يف حالــة عــدم التأكــد مــن الجهازمبدئيــا ، ميكــن 
ــايل.  ــاز انتق ــوع PMMA  )الشــكل 9( كجه ــن ن ــع منــوذج هجــني م صن
يتيــح ذلــك للمريــض واألطبــاء الوقــت لضبــط أي تعديــات و / أو حــل 

أي قضايــا جامليــة قبــل االنتقــال إىل التعويــض النهــايئ.
النموذج األويل للتعويضات النهائية

ــوذج  ــتخدام النم ــم اس ــوذج األويل ، يت ــى النم ــض ع ــة املري ــد موافق بع
ــايئ . ــاز  النه ــع الجه ــن و صن األويل لطح

تقــدم تقنيــات العمــل الرقميــة الحديثــة ، املدمجــة مــع مــواد الزركونيــا 
الشــفافة املتطــورة عاليــة القــوة ، يســمح ســري العمــل هــذا بعــدم فقــدان 
ــايل  تكــون التعويضــات النهائيــة متوقعــة النتائــج عنــد  ــات ، وبالت البيان
ــات  ــدة طبق ــايض عــى وضــع ع ــة العمــل يف امل التســليم. اعتمــد طريق
مــن الخــزف فــوق هيــكل مــن الزيركــون , مــع مــواد الزيركــون املطــورة 
ــرياميك ،  ــات الس ــة  إىل طبق ــاك حاج ــد هن ــوم ، و مل يع ــتخدمة الي املس
مــام أدى إىل عمــل نســخة خاليــة مــن العيــوب عنــد موافقــة املريــض و 

الطبيــب .
ــرب ،  ــه إىل املخت ــة النمــوذج األويل وإعادت ــب بإزال ــار 1: يقــوم الطبي الخي

ــة ، مــن أجــل التصنيــع النهــايئ للتعويــض. مــع النــامذج األصلي
ــكل 10(  ــل )الش ــن الداخ ــني م ــة الهج ــب برقمن ــوم الطبي ــار 2: يق الخي
ــع  ــدل م ــني املع ــوذج الهج ــة من ــرب ملطابق ــف STL إىل املخت ــل مل ويرس
ملفــات التصميــم األصليــة. و يقــوم املخــرب بتعديــل ملف التصميــم األويل 
رقميــاً ليتناســب مــع امللــف داخــل الفــم قبــل طحــن الهجــني النهــايئ. يتم 
 Absolute Dental Services، تحقيــق هــذه العمليــة )اململوكــة لرشكــة
ــاً بعامــات  Durham، NC   ( مــن خــال فهرســة النمــوذج األويل رقمي
محــددة  عنــد تجربــة النمــوذج األويل. تســمح هــذه العمليــة للمريــض 
باســتخدام  النمــوذج األويل أثنــاء عمليــة التصنيــع النهائيــة وتزيــد بشــكل 

كبــري مــن قبــول املريــض وراحتــه أثنــاء عمليــة التصنيــع.
يتــم تســليم نســخة طبــق األصــل مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا 
ــايئ )الشــكان 11  ــض النه ــض يف التعوي ــل املري ــا مــن قب ــة عليه واملوافق
و 12(. يتــم إيــاء اهتــامم لحفــظ ســامة البيانــات التــي تــم جمعهــا ، و 

تعديلهــا فقــط وفــق التغيــريات التشــخيصية الفنيــة الصغــرية عــى النحــو 
ــكل 13( . ــوب )الش املطل

تعتمــد  نتيجــة  النســخة الهجينــة التــي ميكــن التنبــؤ بهــا  بشــكل كبــري 
عــى املعالجــة باســتخدام إحــدى املــواد الحديثــة اليــوم إىل جانــب ســري 

العمــل الرقمــي بالكامــل.
تتوافــر عــدة مــواد تؤمــن الكفــاءة املطلوبــة عنــد التصنيــع  ، بــدًءا مــن 
 )[Crystal Ultra [Digital Dental( الخــزف النانــوي املعــزز بالبوليمــر
TriLor95 [Harvest Den- ــون  ــيتال الكرب ــات أس ــن تركيب ــوم م )املدع

 Argen HT(  إىل مــواد الزيركــون املتجانســة الشــفافة عاليــة القــوة )[tal
.    .)[+ [Argen Corporation

  يــوىص بشــدة باســتخدام مــواد الزيركــون فقــط ذات قــوة 1000 ميجــا 
باســكال أو أكــرب مــن قــوة االنحنــاء لحفــظ تجانــس الزيركــون .

لتحقيــق ســري عمــل رقمــي الناجــح كامــاً ويحقــق نتيجــة عاليــة القــوة 
، تتــم معالجــة هــذا الهجــني باســتخدام Argen HT + zirconia. عــى 
ــادة متعــددة الطبقــات أو مــادة  الرغــم مــن أن هــذه املــادة ليســت م
ــمح  ــة ، تس ــا العالي ــب قوته ــادة  ، إىل جان ــفافية امل ــإن ش ــة ، ف انتقالي
ــة  ــاً للغاي ــة تعطــي مظهــراً طبيعي ــة للغاي للفنــي بتحقيــق نتيجــة جاملي

ــكل 14(  . )الش
تشــتمل مــواد الزيركــون عاليــة القــوة والشــفافة للغايــة يف هــذه الفئــة 
باســكال(  عــى Argen Corporation Argen HT + )1،250 ميجــا 
Ivo- ميجــا باســكال( و Dentsply Sirona's Cercon HT )1،200  و

 Kuraray و )clar Vivadent's e.max ZirCAD Prime )1،200 MPa
Su- ميجــا باســكال( و) America's KATANA Zirconia HT )1،125

..  Aidite ــن ــكال( م ــا باس periteZir HT   900( ميج
يتطلــب التعامــل مــع الخــزف لتحقيــق الجامليــات عاملــة مكثفــة ، 
وينفــي دقــة ســري العمــل الرقمــي ، ويقلــل مــن قــوة  و تجانــس املــادة 
املســتخدمة . عــاوة عــى ذلــك ، يضيــف تكاليــف إضافيــة غــري رضوريــة 

ــؤ بســري العمــل املختلــط )الهجــني(. ــب  التنب و يُصّع
مالحظات ختامية

ــض  ــة التعوي ــة أىل طريق ــج يف هــذه الحال ــض املعال ــل  املري  متــك تحوي
ــذه  ــت ه ــد نجم ــددة. وق ــزرع املتع ــات ال ــل عملي ــد فش ــني  بع الهج
ــة  ــة ، باإلضاف ــاء الجراحي ــن األخط ــدة م ــنوات عدي ــن س ــات ع اإلخفاق
ــة  ــة. تؤكــد هــذه الحال ــة التصحيحي ــات الجراحي ــد مــن العملي إىل العدي
ــا والجراحــة  عــى أهميــة وفعاليــة التخطيــط الجراحــي املدعــوم  صناعيً

ــي. ــل الرقم ــري العم ــع س ــب م ــا إىل جن ــة جنبً املوجه
شكر وتقدير:

قــام بتصنيــع التعويضــات املوضحــة يف هــذه املقالــة الفنــي جــاك مارانو ، 
مديــر التعويضــات  االصطناعيــة يف مختــرب أبســولوت لألســنان ، بالتعــاون 

.)Absolute ART( مــع فريقــه الرتميمــي املتقــدم
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fied impression, diagnostic try-in, and bite registration, 
all in one clinical appointment.
Data Capture Appointment
The clinician will remove the conversion hybrid and re-
place it with the hybrid replica. Transferring the replica 
is accomplished using the supplied delivery tray. After 
positioning the replica, the clinician will secure it to 
the abutment level. This transfer can be done in one 
piece or in segments, if required )Figure 5(. Care is tak-
en to ensure that individual pieces are not contacting 
each other, and adjustments are made as needed. After 
aligning the pieces, the units are luted together with a 
tooth-colored composite or a temporary acrylic )Fig-
ure 6(. This step effectively ties the implants together 
and, by doing so, verifies the impression. After luting 
is completed, bite, incisal edge, and all other required 
functional and aesthetic adjustments are made to the 
hybrid replica )Figure 7(. Then smile pictures are taken 
along with any relevant diagnostic notes. To complete 
the data capture appointment, the clinician will flow a 
light-body vinyl polysiloxane )VPS( or polyether im-
pression material into the intaglio surface of the replica 
)Figure 8(. This will index a horseshoe impression of 
the tissue surface in relation to the hybrid replica. This 
impression technique allows for a neutral tissue posi-
tion indexing, which is very important for an accurate 
pontic-to-tissue adaptation in the final prosthesis.
After this appointment, the clinician will have:
- A verified impression
- A patient-approved tooth try-in
- A verified bite
- Smile images with documented patient aesthetic ex-
pectations
Lab Process: Prototype
The laboratory team now places lab analogs into the 
replica, injects soft tissue, and pours a model into the 
hybrid replica. After pouring, the replica is mounted 
with the opposing arch using the supplied bite regis-
tration. The replica is now digitized using a bench-type 
scanner. The data is then imported into digital design 
software, and all requested diagnostic changes are made 
to the replica in digital format. After design changes are 
made to the digital media, the prototype is fabricated. 
If the prototype is to be used as a dual-use device )try-
in and long-term emergency denture(, the file is milled 
with a more aesthetic and durable double-cross-linked 
PMMA material. If the prototype will be discarded 
after the try-in, it is printed with a more economical 
tooth-colored photo-polymer material. Milling with a 
double-cross-linked PMMA material, such as Temp Es-
thetic 95 )Harvest Dental(, allows the lab team to fabri-
cate a highly aesthetic prototype that can be delivered to 
the patient as an emergency hybrid backup. )A variation 

is if the restorative team is confident that the hybrid 
replica accurately represents the patient expectations, 
bite, and tooth setup, the prototype appointment can be 
eliminated in lieu of a final delivery appointment. Al-
though delivery can be successful without a prototype, 
it is suggested to not omit this very important step.(
Prototype Try-in
At the prototype try-in appointment, the clinician will 
remove the converted hybrid and replace it with the 
prototype for patient evaluation and final adjustments, 
if required. In case of any uncertainty, a double-cross-
linked PMMA prototype hybrid )Figure 9( can be de-
livered as a transitional device. This allows the patient 
and clinician time to fine-tune any adjustments and/or 
resolve any aesthetic questions before transitioning to 
the final prosthesis.
Prototype to Final Prosthesis
Once patient approval with the prototype is acquired, 
the prototype will be used to copy-mill the final pros-
thesis.
Modern-day digital workflows, incorporated with ad-
vanced, high-strength translucent zirconia materials, 
offer a huge advantage to the restorative team. This 
workflow allows for no data loss and, thus, extremely 
predictable final deliveries. In the past, data gathering 
was negated by layering ceramics over zirconia frames. 
With today’s advanced zirconia materials, the need for 
layering ceramics has been eradicated, producing a 
flawless copy process of what the patient and clinician 
have approved.
Option 1: The clinician removes the prototype and re-
turns it to the lab, with the original models, for the final 
fabrication of the hybrid.
Option 2: The clinician digitizes the hybrid intraorally 
)Figure 10( and sends the STL file to the lab for model 
matching of the adjusted hybrid with the original de-
sign files. The laboratory will digitally adjust the initial 
design file to match the intraoral file before milling of 
the final hybrid. This process )proprietary to Absolute 
Dental Services, Durham, NC( is achieved by digitally 
indexing the final prototype with fiduciary markers be-
fore delivery for prototype try-in. This process allows 
the patient to remain in the prototype during the final 
fabrication process and greatly increases patient accep-
tance and comfort during the fabrication process.
An exact copy of the patient-approved captured data 
is now delivered in the final prosthesis )Figures 11 and 
12(. Close attention is paid to maintaining the integrity 
of the captured data, and it is only altered to accommo-
date artistic and small diagnostic changes as requested 
)Figure 13(.
A predictable hybrid outcome is very dependent on 
processing with one of today’s modern materials in 

الشكل 7.  فحص العضة  ، و إجراء التعديالت المطلوبة  .
Figure 7. The bite was checked, and the required adjust-

ments were made.

الشكل 8. وضع المواد الطابعة  في النسخة المماثلة . 
Figure 8. Impression material was flowed into the inta-

glio of the replica.

 . الشكل 9. تجربة النموذج األولي
Figure 9. The double-cross-linked PMMA prototype was 

tried in.

الرقم 10. المسح الرقمي للنموذج األولي لطحن  النسخة الهجينة النهائية . 
Figure 10. Digital scan of the prototype for the copy-mill of 

the final.

الشــكل 11.تطبيــق ســيراميك MiYO الســائل )Jensen Dental( علــى البنيــة 
األساســية لتشــكيل بنيــة شــبيهة باللثــة . 

Figure 11. MiYO Liquid Ceramic (Jensen Dental) was applied 
to the base structure to create gingival architecture.

الشكل12 . شكل الهجين النهائي العلوي و السفلي .  
Figure 12. Final delivery of the upper and lower 

zirconia hybrid.
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Modern Materials and Digital 
Technology: 
The Keys to a Predictable 
Hybrid Workflow

INTRODUCTION
Since the introduction of the implant-retained denture prin-
ciple in 2004, there has been an exponential increase in pa-
tient awareness and demand for these types of procedures. 
Studies have shown this protocol to be a very successful long-
term restorative option1; however, over the last few years, its 
predictability has come under scrutiny. This is especially true 
in upper-arch applications where peri-implantitis, caused by 
ridge-lapped designs, has been identified as the probable cause 
of implant failures. Many articles address the restorative value 
of prosthetically driven surgical plans combined with guid-
ed surgery.2 When planned, used in the correct application, 
and processed without an overlap, restoring a patient with a 
hybrid implant-retained prosthesis, even in the maxilla, has 
proven to be predictable. These hybrids are extremely well 
received by patients and ultimately lead to word-of-mouth 
referrals to the restoring clinician.
Initial workflows were unpredictable, and restoring a hybrid 
was a daunting task, often requiring 5 or more appointments. 
Technology has transformed the way we restore these hy-
brids, making this protocol one of the most predictable in 
a clinician’s arsenal. In the past, material options were lim-
ited to denture teeth wrapped with acrylic over a titanium 
frame. Because of the inherent weakness in acrylic, these hy-
brids were processed with additional bulk to strengthen them, 
and this ultimately leads to complications with cleanability.3 
The interaction between the rigid titanium frame and flexi-
ble acrylic causes accelerated material fatigue and, ultimately, 
prosthetic failure. Today, these acrylic hybrids are notorious 
for failures, and this, in turn, is causing doubt in patients and 
concerns within the restorative community.4
Initially, zirconia hybrids were touted to be the ultimate re-
storative solution, but most high-strength zirconia materials 
exhibited bright and unnatural aesthetics.5 These aesthetic 
challenges forced technicians to layer ceramics over the sub-

structures, thus negating the predictability of the digital work-
flow and reducing the strength monolithic materials offer.
Hybrid full-arch restorative techniques and materials have 
undergone a substantial evolution over the last decade. The 
modern-day restorative clinician has efficient and predict-
able workflows at his or her disposal to help restore these 
once-daunting cases. Combining these workflows with the 
latest high-strength and translucent zirconia materials6 final-
ly allows the team to restore hybrids with exceptional accura-
cy, superb aesthetics, and a high-strength monolithic occlu-
sion. This article will discuss some of these options and show 
how to predictably restore an implant-retained fixed hybrid.
Data Gathering Appointment
In the past, a surgically converted prosthesis was mostly seen 
as a comfort device for the patient. Technology now allows 
the clinician to use this prosthesis as a tool to predictably 
combine multiple clinical appointments. The clinical steps to 
effectively utilize the converted prosthesis are as follows:
- Remove the conversion denture
- Place scan flags and digitize the hybrid )Figure 1(
- Replace and scan the opposing arch and bite
- Capture smile pictures and make diagnostic notes
After data capture, the STL file )Figure 2( is transferred to the 
dental laboratory with diagnostic notes and patient pictures. 
The laboratory team will then use this data to digitally de-
sign )Figure 2( and print a device in PMMA )Figure 3( that 
closely mimics the original hybrid but also has any requested 
diagnostic changes. Implant interfaces are digitally placed, the 
hybrid replica is split between implants, and a loading tray is 
fabricated )Figure 4(.
The replica is now shipped to the clinician to capture a veri- . الشكل 1. تصوير المحددات بالماسح الضوئي  ورقمنة الهجين

Figure 1. Scan flags were placed, and the hybrid was 
digitized.

الشــكل 2. ملفــات  STL الرقميــة للقــوس الفكيــة المقابلــة  بعــد مســحها 
ضوئيــا و تســجيل العضــة . 

Figure 2. Digital STL file of the scanned opposing arch 
and bite.

الشكل 3. طباعة النسخة الهجينة . 
Figure 3. PMMA-printed hybrid replica.

الشــكل 4. تــم تقســيم النســخة  الهجينــة المطابقــة لألصــل بيــن 
الغرســات ، وُصنــع قوالــب الطباعــة . 

Figure 4. The replica was split between im-
plants, and a transfer tray was fabricated.

الشكل 5. تم وضع النسخة المماثلة في مقاطع سهمية. 
Figure 5. The replica was placed in segments.

الشكل 6. إلصاق الوحدات معا . 
Figure 6. The units were luted together.

Mr. Conrad Rensburg
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NIH Streamlines 
Gene Therapy Oversight 
and Charts a Course for 
Considering Emerging 
Technology

يتــم حقــن الجيــن الجديــد فــي ناقــل الفيــروس الغدانــي ، والــذي يســتخدم إلدخــال الحمــض النــووي المعــدل إلــى الخليــة البشــرية. 
إذا كان العــالج ناجًحــا ، فــإن الجيــن الجديــد ســيصنع بروتيًنــا وظيفًيا.)المكتبــة الطبيــة الوطنيــة االمريكيــة(  

In this expandable image, a new gene is injected into an adenovirus vector, which is used to 
introduce the modified DNA into a human cell. If the treatment is successful, the new gene 

will make a functional protein.NIH U.S. National Library of Medicine.

In August 2018, the National Institutes of 
Health and the Food and Drug Adminis-
tration )FDA( announced a joint proposal 
to streamline duplicative and burdensome 
oversight over gene therapy. As part of this 
effort and following public input, NIH to-
day released the amended NIH Guidelines 
for Research Involving Recombinant or Syn-
thetic Nucleic Acid Molecules )link is exter-
nal(. The amendments remove the require-
ment to register and report on human gene 
therapy protocols under the NIH Guidelines 
to the NIH.  Robust oversight continues un-
der the FDA, which has regulatory oversight 
of all human gene therapy clinical trials. In 
addition, NIH-funded human gene therapy 
research remains subject to the usual NIH 
oversight that applies to all NIH-funded 
research, and oversight by local authorities 
such as Institutional Review Boards and In-
stitutional Biosafety Committees.   
Because of the changing landscape, NIH is 

refocusing the NIH Recombinant DNA Advisory Committee 
)RAC( into a role closer to its original mandate, which was to 
follow and provide advice on safety and ethical issues asso-
ciated with emerging biotechnologies. Today, these emerging 
areas of research include, but are not restricted to, technolo-
gies surrounding advances in recombinant or synthetic nu-
cleic acid research. Accordingly, the Committee has been re-
named the Novel and Exceptional Technology and Research 
Advisory Committee )NExTRAC( to reflect this broader 
outlook.  I look forward to working with the NExTRAC to 
evaluate new biotechnologies and emerging applications that 
represent both great scientific opportunities and significant 
ethical and safety challenges. The advice NIH receives from 
the NExTRAC will be essential to the agency in appropriate 
stewardship of its investment in cutting-edge science and the 
revised Committee will hold its first meeting in late 2019. 
I would also like to take a moment to express my deep ap-
preciation for the role the RAC played in the advancement 
of recombinant DNA technology and gene therapy, and the 
multitude of members who have served on this Committee 
throughout the decades.  The steady and guiding hand of the 
RAC helped the field through some of its most challenging 
years.  Without their expertise provided over the years, the 
field of gene therapy would not have advanced to where it is 
now.

Francis S. Collins, M.D., Ph.D.
Director, NIH

 المعاهد الوطنية للصحة تبسط اإلشراف
 على العالج الجيني وتعد دورة لدراسة

التكنولوجيا الناشئة

يف أغســطس 2018 ، أعلنــت املعاهــد الوطنيــة للصحــة وإدارة الغــذاء والــدواء 
)FDA( عــن اقــرتاح مشــرتك لتبســيط الرقابــة املضاعفــة واملرهقــة عــى العــاج 
الجينــي. كجــزء مــن هــذا الجهــد وبعــد املدخــات العامــة ، أصــدرت املعاهــد 
الوطنيــة للصحــة اليــوم املبــادئ التوجيهيــة املعدلــة للمعاهــد الوطنيــة 
للصحــة للبحــوث التــي تنطــوي عــى جزيئــات الحمــض النــووي املؤتلــف أو 
الصنعيــة )االرتبــاط خارجــي(. تزيــل التعديــات رشط التســجيل واإلبــاغ عــن 
ــة  ــد الوطني ــادات املعاه ــب إرش ــة مبوج ــات البرشي ــاج الجين ــوالت ع بروتوك
ــت إدارة  ــة تح ــة القوي ــتمر الرقاب ــة. تس ــة للصح ــد الوطني ــة إىل املعاه للصح
األغذيــة واألدويــة FDA ، التــي لديهــا إرشاف تنظيمــي عــى جميــع التجــارب 
الرسيريــة للعــاج الجينــي البــرشي. باإلضافــة إىل ذلــك ، ال تــزال أبحــاث العــاج 
ــإرشاف  ــة ل ــة خاضع ــة للصح ــد الوطني ــن املعاه ــة م ــرشي املمول ــي الب الجين
املعتــاد عــى املعاهــد الوطنيــة للصحــة والتــي تنطبــق عــى جميــع البحــوث 
املمولــة مــن املعاهــد الوطنيــة للصحــة ، والرقابــة مــن قبــل الســلطات املحليــة 

مثــل مجالــس املراجعــة املؤسســية ولجــان الســامة األحيائيــة املؤسســية.
 NIH إعــادة تركيــز اللجنــة االستشــارية NIH بســبب املشــهد املتغــري ، تعيــد
Recombinant DNA(RAC( إىل دور أقــرب إىل واليتهــا األصليــة ، والتــي 
ــة املرتبطــة  ــا األخاقي ــم املشــورة بشــأن الســامة والقضاي ــع وتقدي ــت تتب كان
ــن  ــئة م ــاالت الناش ــذه املج ــوم  ه ــمل الي ــئة. تش ــة الناش ــات الحيوي بالتقني
األبحــاث ، عــى ســبيل املثــال ال الحــر ، التقنيــات التــي تحيــط بالتطــورات 
يف أبحــاث الحمــض النــووي املؤتلــف أو املركــب. وفًقــا لذلــك ، تــم تغيــري اســم 
ــتجدة  ــدة واملس ــة الجدي ــة والبحثي ــارات التكنولوجي ــة االستش ــة إىل لجن اللجن
)NExTRAC( لتعكــس هــذه النظــرة األوســع. إننــي أتطلــع إىل العمــل مــع 
NExTRAC لتقييــم التكنولوجيــات الحيويــة الجديــدة والتطبيقــات الناشــئة 
التــي متثــل كل مــن الفــرص العلميــة الكبــرية والتحديــات األخاقيــة والســامة 
NEx-  الهامــة. ســتكون النصيحــة التــي تتلقاهــا املعاهــد الوطنيــة للصحــة مــن

ــوم  ــتثامراتها يف العل ــى اس ــب ع ــة يف اإلرشاف املناس ــة للوكال TRAC رضوري
املتطــورة وقــد عقــدت اللجنــة املراجعــة اجتامعهــا األول يف أواخــر عــام 2019.

أود أيًضــا أن أتوقــف لحظــة للتعبــري عــن تقديــري العميــق للــدور الــذي لعبتــه 
ــدد  ــي ، وع ــاج الجين ــف والع ــووي املؤتل ــض الن ــة الحم ــدم تقني RAC يف تق
كبــري مــن األعضــاء الذيــن خدمــوا يف هــذه اللجنــة عــى مــدار عقــود. ســاعدت 
اليــد الثابتــة واملوجهــة مــن مركــز األنشــطة اإلقليميــة )RAC( يف هــذا املجــال 
ــر  ــى م ــة ع ــم املقدم ــوال خربته ــا. ل ــر تحدي ــنواته األك ــض س ــال بع ــن خ م

الســنني ، فــإن مجــال العــاج الجينــي مل يتقــدم إىل مــا هــو عليــه اآلن.

Francis S. Collins, 
M.D., Ph.D.
Director, NIH
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