
محلياتاالحد   9  مايو  2010   16
حلقة نقاشية لـ»ميديك ايد« كشفت أسرار »ابتسامة هوليوود« وكيفية منح  األسنان شكالً جذاباً يستمر سنوات بأحدث التقنيات

العالج الفّعال لمشاكل اصفرار وتباعد األسنان
»اللومينيرز«

بعض حاالت اللومينيرز التي مت عرضها خالل احللقة

 أيهم عسكرد.محمد حزانةد.طوني فضول

كتيبات ارشادية ومواد تتناول كل ما يختص بـ»اللومينيرز« د.علي جمال متحدثا للزميلة حنان عبداملعبود

)متين غوزال(م.محمد صفر متوسطا د.علي جمال ود.محمد دشتي

حنان عبدالمعبود
ايد  أقامت ش���ركة ميدي���ك 
للخدمات الطبية حلقة نقاشية 
لبحث آخر مستجدات العدسات 
الالصقة لألس���نان أو ما يعرف 
ب�»اللومينيرز« والرد على جميع 
االستفسارات اخلاصة به وأقيمت 
احللقة بحضور نخبة من أطباء 
األسنان احلاصلني على شهادة 

تركيب اللومينيرز.
العام  املدير  وباملناسبة قال 
لشركة ميديك ايد م.محمد صفر 
انه حرصا من الشركة على مواكبة 
التطور في مجال جتميل األسنان 
بشكل عام واللومينيرز بشكل 
خاص، استضفنا كال من د.علي 
جمال ود.محمد دشتي وهما من 
أجنح أطباء تركيب اللومينيرز، 
للتحدث عن بعض حاالتهما والرد 
على أس���ئلة األطب���اء املرتبطة 

بكيفية تركيبه.
وكش���ف صف���ر ع���ن طرح 
اللومينيرز 2 خالل الفترة املقبلة 
حتى يساعد على احلصول على 
»ابتس���امة هوليوود« وقال ان 
أقل سمكا  اللومينيرز 2 يعتبر 
اللومينيرز  وأكثر صالبة م���ن 
العادي، مبين���ا انه من املتوقع 
طرحه في األسواق قريبا بعد ان 
يجتاز جميع األبحاث التي جترى 
عليه للتأكد من جودة املنتج كما 
هو احلال مع اللومينيرز. واضاف 
ان جودة اللومينيرز تعود الى 
انه يصنع يدويا في مختبر واحد 
فقط في العالم، بوالية كاليفورنيا 
في الواليات املتحدة األميركية، 
ويعتبر اللومينيرز احلل الوحيد 
لتجميل االبتسامة واحلصول على 
بياض دائم من دون استخدام إبرة 
البنج، ودون برد بنية األسنان 
احلساس���ة، واآلالم املصاحب���ة 
اللومينيرز  لهما، كما يستخدم 
كع���الج دائم حل���االت اصفرار 
األسنان، ولتحسني شكلها عن 
طريق التغلب على مشكلة تباعد 
املس���افات بني األسنان بإضافة 
شكل جذاب يضفي على األسنان 

ابتسامة مشرقة وجذابة.

انحناءات تتعاط���ى مع انحناء 
السن حتى تعطي املظهر الطبيعي 
لالسنان، بحيث ال تظهر السن 
االصلية، وال ميكن رصد أي تغير 
في اللون بني الس���ن االصلية و 
اللومينيرز، وكذلك فإنه يكون 
بالدرجة التي يرغبها أي شخص 
اضافة الى كون اللون دائما وال 
ميكن ان يصيب���ه التصبغ من 
الشاي أو القهوة، أو أي من االلوان 
الداخلة في االطعمة واملشروبات 
التي نتناولها، ألن اللومينيرز ال 

يؤثر فيه أي شيء.

أفضل التقنيات

من جانب���ه، اكد اختصاصي 
طب االسنان د.علي جمال ان طب 
االسنان سريع التطور، لهذا فإن 
على كل طبيب اس���نان مسايرة 
العصر في مواكب���ة كل جديد، 
واش���ار الى تقنية اللومينيرز، 
مبينا انها م���ن افضل التقنيات 
التجميلية املعاجلة لالس���نان، 
مستدركا بان س���وء استعمال 
امل���ادة، واملتمث���ل ف���ي اختيار 
احلالة والذي ان كان هناك سوء 
في اختيارها فإن هذا يؤثر على 
النتيج���ة، وبالتالي يؤثر ايضا 

على الثقة في املنتج.
واوض���ح د.جم���ال ان عالج 
الواليات املتحدة  االس���نان في 
مرتفع الس���عر مقارنة مبنطقة 
اخلليج وقد يصل الى 3 اضعاف 
الس���عر، ولك���ن وج���ود وكيل 
الكويت قلل من  للومينيرز في 
الكبيرة للتركيب، حيث  املبالغ 
كان هناك اكثر من وسيط بيننا 
وبني الشركة االميركية مما يكلف 
اكثر، واالسعار تتراوح بني 300 
و400 دينار للحالة، وان حوالي 
60% ممن يطلبون عمل اللومينيرز 
ال ينالونه كونهم غير مالئمني، اال 
انه ميكن عمل عالجات تؤهلهم 
للتركيب، واضاف ان هناك بعض 
املشاكل التقنية قد حتدث في امور 
مثل التركيب او التجربة واختيار 
اللون وكذلك اخذ القياس وهذا 

كله مطروح للنقاش.

واوض���ح صفر ان ش���ركة 
التي تعد  الدينمات االميركي���ة 
أكبر الشركات املنتجة لألسنان 
تقدم مواد األسنان التي ميكن من 
خاللها احلفاظ على بنية األسنان، 
حيث أثبتت الدراسات العاملية ان 
بنية األسنان ال ميكن استبدالها 
مب���ادة اصطناعي���ة مهما كانت 
جودته���ا، ومن هنا جاءت فكرة 
اللومينيرز التي تهدف الى جتميل 
األسنان مع احملافظة على بنيتها 
حيث يتم اختبار جميع منتجات 

الشركة على هذا األساس.
واضاف ان من منتجات شركة 
الدينمات املتطورة جهاز السفاير 
لتبييض األس���نان وهو اجلهاز 
الوحي���د القادر عل���ى تبييض 
األسنان دون تعريضها لألشعة 
حتت البنفسجية املسببة للخاليا 
الس���رطانية خالل وقت قياسي 
وهو 30 دقيقة فقط، وتكمن قدرة 
هذا اجلهاز العالية على التبييض 
في اس���تخدام األش���عة الزرقاء 
املتطورة الباردة على البش���رة 
والتي ال تس���بب أي حساسية 
لألس���نان، وتعتبر نتائج جهاز 
السفاير للتبييض األفضل في 
السوق واألسرع انتشارا وطلبا 

منتجات التجميل التي تستخدم 
لتجميل االسنان االمامية غالبا 
ما تكون هش���ة، ألن االس���نان 
االمامية أسنان رقيقة جدا، وما 
كانوا يستطيعون وضع غالف أو 
غطاء ذي سمك كبير، واالشياء 
التي كان يت���م تركيبها لم تكن 
تصمد  كثيرا، وقد متت معاجلة 
هذه املشكلة مع اللومينيرز، فهو 
منتج قوي، صلب، ولم يصادف 
اي تكسير لها، وقد تكون هناك 
حاالت نادرة يتحرك اللومينيرز، 
ويكون هذا عائدا الى كون الطبيب 
استخدم مواد غير التي تستخدم 
معه، وعل���ى العكس فإن هناك 
صعوبة في ازالته فهو ميس���ك 

باالسنان بشكل قوي.
اللومينيرز  وتابع: يعتم���د 
على مادة أساسية واحدة وهي 
»الكومبازيت«، ولكن من املمكن 
في املستقبل ان تدخل مواد اخرى 
جديدة على التغليف الذي ميسك 
باملواد، وهناك أبحاث متواصلة، 
وم���ع التق���دم اذا دخل���ت مادة 
افضل من الكومبازيت، فستحل 
محلها. واضاف صفر: ان تقنية 
اللومينيرز تغطي اجلانب االمامي 
الظاهر للسن فقط، ولكنه يأخذ 

مع قصر عمرها في الكويت، ولكن 
النتائج املبهرة ساهمت في هذا 
االنتشار السريع.وبني صفر ان 
هذا اللقاء يعتبر االول من نوعه 
ملتابعة اطباء االسنان احلاصلني 
على شهادة تركيب اللومينيرز 

من خالل اول دورة للومينيرز في 
الكويت عن طريق شركة ميديك 
ايد الوكيل احلصري بالكويت.

وأضاف صفر ان اللومينيرز 
منتج رائع، وهو طفرة رائدة في 
جتميل االسنان، ففي السابق كانت 

صفر: جـودة »اللومينيرز« تعود لصنعه يدويًا في مختبر واحد فقط فـي العالم بوالية كاليفورنيا
جمال: 300 – 400 دينـار تكلفة تركيب »اللومينيرز« وفي أميركا تبلغ الـ 3 أضعاف

العيادات المشاركة 
في دورة تركيب اللومينيرز

العيادات املشاركة في الدورة للحصول على شهادة تركيب 
اللومينيرز هي: عيادة امليدان، برفكت دنتل كير، العناية االملاني، 
عيادة العائلة، بوشهري التخصصي، فرجينيا كلينك، مركز نيو ابها، 
مركز الثريا، مركز اللؤلؤة، الصالح كلينك، شـيخة انترناشونال ، 

مركز عالية، مركز 32 لطب االسنان  ومركز وايت .

ما هو  »اللومينيرز«  ؟
هو عبارة عن قش����رة من البورس����الن التجميلية التي 
تبلغ سماكتها 0.2 ملم اي بسماكة عدسات العيون الالصقة، 
واجلديد منها يتوقع ان يكون أقل س����ماكة، تركب من دون 
ابرة او حتضير او برد األسنان، والهدف منها اعطاء بياض 
دائم ملن هم بحاجة له كاملدخنني ومدمني الش����اي والقهوة 

أو من يريد تغيير لون أسنانه.
أما مدة ثباته على األس����نان فوصلت حتى اآلن الى 20 
عاما اي منذ ابتكاره في الواليات املتحدة األميركية لنجوم 
الس����ينما »هوليوود س����مايل«، والتي دخلت قبل سنتني 
الى أوروبا والشرق األوس����ط. أما عن فترة العالج فخالل 
جلسة واحدة أو جلستني فقط تتراوح الواحدة منهما بني 
الساعة والساعة والنصف تتم العملية فضال عن انه العالج 
التجميل����ي الوحيد الذي من املمكن ازالته في حالة الرغبة 
في العودة الى الشكل األصلي لألسنان. واجلدير بالذكر انه 
في السابق كان من الصعب تقليص حجم البورسالن لذلك 
كانت الضرورة برد األسنان اال انه مع التطور التكنولوجي 

تقلص حجمها ولم تعد احلاجة للبرد أساسية.

دشتي: التركيب عليه كفالة 5 سنوات 
لكنه يمكن أن يبقى ألكثر من 20 عامًا 

دون تغيير الشكل أو اللون

عدد اخصائي جراحة االسنان د.محمد دشتي مميزات 
اللومينيرز، ذاكرا أنه يعالج مشاكل عديدة مثل الفراغات 
بني االسنان وتغيير اللون او وجود اصطفاف لالسنان 

بشكل غير معتدل ايضا.
وقال د.دش���تي ان اللومينيرز تقنية ناجحة جدا اذا 
ما مت استخدامها بطريقة صحيحة، واالساس هنا انها ال 
تصلح لكل حالة، هناك مشكلة نواجهها ان بعض االطباء 
يري���دون العمل على اللومينيرز حس���ب رغبة احلالة، 
وليس على حس���ب املالئمة لها، فيجب على الطبيب ان 
وجد ان احلالة ال يصلح لها تركيب اللومينيرز اال يقوم 
بالتركي���ب. واضاف ان اللومينيرز هو آخر ما توصلت 
اليه التكنولوجيا احلديثة، وفيها تتم تغطية االس���نان 
لتغيير اللون والش���كل، ورغم ان عليه كفالة 5 سنوات 
اال انه يظل اكثر من 20 عاما دون تغيير في الش���كل او 
اللون، واجليد ان الش���كل يكون طبيعيا ما دعا الطالق 
»ابتسامة هوليوود« على هذه التقنية. وحول تكلفته، 
قال د.دشتي: من قبل كانت االسعار مرتفعة جدا بسبب 
اننا كنا نرس���ل الطلب الى امي���ركا، وبدورهم يردون، 
لكن االمر تغير اآلن مع وجود شركة ميديك ايد الوكيل 
للومينيرز بالكويت، والتي ايضا ترس���ل الميركا لكن 
التعامل معها افضل واسرع من قبل. واشار د.دشتي الى 
ان الشركة طرحت ايضا حال آخر ملشكلة تلون االسنان 
عبر جهاز جديد وهو السفاير، فاحلاالت التي ال يصلح 
لها اللومينيرز ميكن استخدام هذه التقنية للتبييض، 
وقد كان التبييض من قبل ميثل مشكلة فيما ينتج عنه 
من اصابة االس���نان بحساسية، لكن اجلديد في اجلهاز 
الذي اطلقته الش���ركة انه ال ينتج عنه اصابة االسنان 

باحلساسية، كما انه يستخدم للومينيرز ايضا.

د.محمد دشتي


