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ميسا هي شركة متخصصة في إنتاج سبائك لقطاع طب األسنان والقطاع الصناعي ألكثر من 45 عام    
تحولت الشركة المنتجة لسبائك 

المنشأة الحديثة الحالية، مع الحفاظ على وضع الشركة ذات اإلدارة العائلية
تتميز ميسا بمرونتها التي تتيح لها االستجابة بكفاءة وسرعة الحتياجات السوق المتغيرة باستمرار

 وتمثل راحة المريض وصحته من أهم أولويات الشركة دائًما. ومن خالل ثقتها بمعارفها ومهارات البحث والتصميم الخاصة بها، تقوم
.ميسا حصرًيا بتصنيع السبائك التي تلبي أعلى معايير الجودة والسالمة والموثوقية

 تنتج حالًيا أكثر من 50 نوًعا مختلًفا من السبائك لقطاع األسنان ، مقسمة إلى: سبائك للسيراميك
.وسبائك ألطقم األسنان الجزئية المتحركة وسبائك للحام وأقراص وقضبان من أجل المعالجة بتقنية الكاد كام ودعامات حسب الطلب

المعروفة في جميع أنحاء العالم بشكل تدريجي، حيث تطورت من مختبر صغير إلى ماجنوم 
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.حصلت ميسا كشركة مصنعة لألجهزة الطبية على شهادة       لتصنيعها السبائك منذ التسعينيات  
 عالوة على ذلك، شرعت الشركة في إخضاعها الختبارات طبية وميكانيكية صارمة )مثل التوافق الحيوي ومقاومة التآكل( قبل

 طرحها في السوق. يبدأ تصميم المنتج النهائي الممتاز بالفعل في مرحلة اختيار وشراء صارمة للمواد الخام: يتم أخذ األفضل في
.االعتبار فقط

.وهذا يتيح ضمان الغياب التام للبريليوم والكادميوم في كل منتج، كما يضمن خلو جميع السبائك القائمة على الكوبالت من النيكل
.ُتعتبر البرمجة والتحسين هي األهداف التي تسعى لها ميسا باستمرار

 في هذا الصدد، من المهم التأكيد على أنه قد تم بالفعل إجراء استثمارات كبيرة والتخطيط لكثير منها في المستقبل القريب، بحيث
.يمكن لشركة ميسا دائًما ضمان التوافق السريع مع كل اللوائح التي تتطلبها األسواق العالمية المختلفة

 “CE”



سبائك السیرامیك لألسنان

تنتج ميسا سبائكها للسيراميك وفقا للمعايير االيزو
.هذه السبائك خالية تماًما من العناصر السامة، وفي حالة السبائك القائمة على الكوبالت، فهي خالية تماًما من النيكل

.تتميز بمقاومة عالية للتآكل والحرارة
.لديهم ُمعامل مرونة، يساوي حوالي ضعف عدد المعادن النبيلة وتدفق جيد، والذي يسمح بالحصول على االنصهار بُسمك صغير جًدا

.عالوة على ذلك، بفضل تمددها الحراري، فهي مثالية لالستخدام مع أحدث جيل من السيراميك بالكامل
.نجد أن شركة ميسا التي تعمل في السوق منذ أكثر من٤٥عام 

.تتمتع بموافقة مؤكدة من فنيين طب األسنان . ميسا  قادرة على توفير سبائك السيراميك لألسنان القائمة على الكوبالت والنيكل
.من بين السبائك القائمة على الكوبالت. نجد ماجنوم سيرامك كو 

.تتميز أحدث سبائك لدينا سبلنديدوم و سوالرهو لوشنس نيتنس و كلهاتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وضعف تكون لألكاسيد بها
. يوجد بين السبائك للسيراميك مجموعة من السبائك النبيلة القائمة على الكوبالت كروم

.الماجنوم فولجنز  وسوافي ، التي تحتوي على البالتين والبالديوم على التوالي
.إن وجود هذه العناصر يقوي مقاومة وقابلية المعالجة ولمعان السبيكتين، مما يضمن لهما توافًقا حيوًيا استثنائًيا

ISO 9693-1:2012 / ISO 22674:2016
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كوبالت كروم

MAGNUM LUCENS

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

MAGNUM CERAMIC CO

درجة مئوية 1304 ÷ 1253
)25 ÷ 500°( 14,1 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,5 x 10-6 K-1

1360 °C
 جم/ سم م 8,4
324 HV10

3 %
ميجا باسكال 475
جيجا باسكال 194

0,08 μg/cm2 
950°C

ابيض

)الكوبالت 63 - الكروم 28 - النيوبيوم 4 - التنجستن 3 - آخرون )المنجنيز، الحديد(    التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

لماذا استخدامها؟  

 سيولة ممتازة، والتي تمنح فني األسنان الفرصة إلذابة كمية كبيرة من السبائك وتمكن من
.الوصول بدقة قصوى لكل جزء من المنتج اليدوي

 درجة حرارة االنصهار ودرجة حرارة المواد الصلبة -السائلة منخفضة جًدا مقارنًة بسبائك  
.الكوبالت كروم القياسية

 أكسدة واضحة، قابلية جيدة للمعالجة، تلميع بسيط. يمكن أن ُتستخدم أيًضا إلنشاء القضبان 
والحواجز

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1417 ÷ 1309
)25 ÷ 500°( 14,1 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,6 x 10-6 K-1

1470 °C
 جم/ سم م 8,8
386 HV10

10 %
ميجا باسكال 570
جيجا باسكال 194

0,06 μg/cm2 
935°C

 ابيض

)الكوبالت 64 - الكروم 21 - الموليبدنوم 6 - التنجستن 6 -  )السيليكون، المنجنيز، الحديد(  التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 قابلية جيدة للمعالجة ومظهر جمالي ممتازة والتصاق مثالي مع السيراميك وصالبةلماذا استخدامها؟  
.مثالية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ
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درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1384 ÷ 1308
)25 ÷ 500°( 14,2 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C
 جم/ سم م 8,5
273 HV10

16%
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 183

1,75 μg/cm2 
980°C

 ابيض

الكوبالت 60 - الكروم 28 - التنجستن 9 - سيليكون 1,5 - )المنجنيز، الحديد(   

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1471 ÷ 1369
)25 ÷ 500°( 14,5 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,7 x 10-6 K-1

1530 °C
 جم/ سم م 8,2
302 HV10

5 %
ميجا باسكال 535
جيجا باسكال 195

0,08 μg/cm2 
950°C

 ابيض

الكوبالت 62,5 - الكروم 28,5- موليبدن  4 - التنجستن 3 - آخرون )ح-ن(   

  الكوبالت 65 - الكروم 21 - الموليبدنوم 5,5 - التنجستن 5,5  - البالتين 2 

كوبالت كروم

MAGNUM SPLENDIDUM
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM NITENS
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية
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درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

درجة مئوية 1414 ÷ 1346
)25 ÷ 500°( 14,4 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,7 x 10-6 K-1

1470 °C
 جم/ سم م 8,8
274 HV10

9 %
ميجا باسكال 590
جيجا باسكال 218

0,6 μg/cm2 
 ابيض

  الكوبالت 65 - الكروم 21 - الموليبدنوم 5,5 - التنجستن 5,5  - البالتين 2 

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1290 ÷ 1232
)25 ÷ 500°( 14,4 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,9 x 10-6 K-1

1340 °C
 جم/ سم م 8,9
288 HV10

9 %
ميجا باسكال 575
جيجا باسكال 181

80 μg/cm2 
980 °C

 ابيض

كوبالت كروم

MAGNUM FULGENS
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM SUAVE
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية
الكوبالت 40 -  باالديو 25 - الكروم 22 - موليبدن 12 - )المنجنيز(   

9   

النوع 5

النوع 5



درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1303 ÷ 1190
)25 ÷ 500°( 13,8 x 10-6 K-1 

1360 °C
 جم/ سم م 8,2
173 HV10

37 %
ميجا باسكال 300
جيجا باسكال 197

2,7 μg/cm2 
950°C

 ابيض

 الكوبالت 63 - الكروم 26- موليبدن  9 - سيليكون 1,5   

كوبالت كروم

MAGNUM SOLARE
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM SATURNO
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 الكوبالت 66 - الكروم 27 -  موليبدن  6 - آخرون   

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اقصي درجة حرارة للطهي
اللون

درجة مئوية 1417 ÷ 1307
)25 ÷ 500°( 14,3 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C
 جم/ سم م 8,4
255 HV10

11 %
ميجا باسكال 395
جيجا باسكال 233

980°C
 ابيض
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درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1369 ÷ 1312
)25 ÷ 500°( 13,7 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,1 x 10-6 K-1 

1420 °C
 جم/ سم م 8,4
188 HV10

9 %
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 190

1,6 μg/cm2 
900°C

 ابيض

كوبالت كروم

MAGNUM CLARUM
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM CERAMIC S
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

  النيكل 63 - الكروم 25 -  موليبدن 9 - سيليكون - 2

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1344 ÷ 1298
)25 ÷ 500°( 13,7 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,0 x 10-6 K-1 

1400 °C
 جم/ سم م 8,3
180 HV10

26 %
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 191

1,8 μg/cm2 
950°C

 ابيض

آخرون النيكل 65 - الكروم 24 -  موليبدن 10 -     
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سبائك تركیبات األسنان

 ُتعتبر أطقم األسنان تركيبات جزئية متحركة ويمكن ربطها باألسنان الطبيعية من خالل الخطافات المصبوبة وذلك باستغالل مرونة
.السبائك

 في حالة وجود أسنان متجاورة معها على كال الجانبين فحينئذ ُتسمى “التركيبة بين السّنية”؛ أما في حالة عدم وجود السن الطرفي لتثبيت
.“التركيبة فحينئذ ُتسمى “تركيبات الجسور الناتئة

 تتميز سبائك تركيبات األسنان الجزئية المتحركة التي تنتجها ميسا  بقوة الشد العالية وقابلية المعالجة الممتازة، مما يجعل من الممكن
.الحصول على أسطح ناعمة ومدمجة بتكوين أكاسيد منخفض

 تنتج شركة ميسا أكثر من ٢٠ نوع من سبائك تركيبات األسنان الجزئية المتحركة، والتي تتراوح بين األكثر نعومة إلى متوسطة النعومة
.والصلبة المتوسطة إلى شديدة الصالبة

 تتميز هذه السبائك بوزن خاص منخفض وخصائص ميكانيكية ممتازة، والتي تسمح حتى للفنيين األكثر تطلًبا بتنفيذ تركيبات فريدة بأقل
.قدر ممكن من السماكة

12
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درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1400 ÷ 1340
)25 ÷ 500°( 14,0 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,4 x 10-6 K-1 

1450 °C
 جم/ سم م 8,3
389 HV10

6 %
ميجا باسكال 610
جيجا باسكال 200

0,49 μg/cm2 
980°C

 ابيض

كوبالت كروم

MAGNUM VIP-A
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM HBA
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

درجة مئوية 1406 ÷ 1350
)25 ÷ 500°( 14,7 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 15,0 x 10-6 K-1

1460 °C
 جم/ سم م 8,4
386 HV10

6 %
ميجا باسكال 580
جيجا باسكال 211

1,1 μg/cm2 
 ابيض

الكوبالت 62 - الكروم 31 -  موليبدن  5 - آخرون 

 الكوبالت 64 - الكروم 29 -  موليبدن  6 - آخرون   

النوع 5
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درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
نقطة االنصهار

الكثافة
اختبار فيكرز للصالدة

نسبة االستطالة عند الكسر
قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

درجة مئوية 1405 ÷ 1334
1460 °C

 جم/ سم م 8,3
374 HV10

6 %
ميجا باسكال 525
جيجا باسكال 207

0,6 μg/cm2 
 ابيض

الكوبالت 64 - الكروم 29 -  موليبدن  6,5 - آخرون   

كوبالت كروم

MAGNUM H75
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM H50
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 الكوبالت 63 - الكروم 29 -  موليبدن  6,5 - آخرون    

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
نقطة االنصهار

الكثافة
اختبار فيكرز للصالدة

نسبة االستطالة عند الكسر
قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

درجة مئوية 1400 ÷ 1322
1450 °C

 جم/ سم م 8,3
406 HV10

4 %
ميجا باسكال 690
جيجا باسكال 210

0,8 μg/cm2 
 ابيض

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
نقطة االنصهار

الكثافة
اختبار فيكرز للصالدة

نسبة االستطالة عند الكسر
قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

الكوبالت 63 - الكروم 29 -  موليبدن  6,5 - آخرون   

MAGNUM H60
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجة مئوية 1407 ÷ 1321

1460 °C
 جم/ سم م 8,3
394 HV10

6 %
ميجا باسكال 545
جيجا باسكال 209

0,6 μg/cm2 
 ابيض

14

النوع 5

النوع 5

النوع 5
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3016

سبائك األسنان للجسور والتیجان

16

 الجسر في تقنية طب األسنان هو أحد تركيبات األسنان الثابتة والذي يسمح باستبدال األسنان المفقودة. تشتمل الجسور على اثنين من األسنان

 على األقل، وُتسمى أيًضا “األسنان الدعامية” والتي تتواجد عادة على جانبي مكان السن المفقود. يرتكز الجسر على هذه األسنان )التيجان

 عادة( وبهذا يتم تثبيت األسنان المفقودة )ما ُيسمى العناصر الوسطية(. يتكون الجسر عادة من أداة تثبيت وعنصر وسطي واحد أو أكثر. تتمتع

 السبائك الخاصة بالجسور والتيجان التي تنتجها شركة ميسا بمقاومة عالية للتآكل وتوافق حيوي جيد، وذلك كما يتضح من   االختبارات الطبية

التي أجريت وفًقا للمعيارين

                    تتوفر سبيكة للجسور والتيجان:   سبيكة  قائمة على الحديد والنيكل ُتسمى

وتتميز أيًضا بصالبة أقل وتكلفة منخفضة 

 ”Magnum Ni-Cr-Fe“  
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كوبالت كروم

MAGNUM Ni-Cr-Fe
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية

ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
نقطة االنصهار

الكثافة
اختبار فيكرز للصالدة

نسبة االستطالة عند الكسر
قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اللون

درجة مئوية 1380 ÷ 1333
1430 °C

 جم/ سم م 7,8
168 HV10

25 %
ميجا باسكال 250
جيجا باسكال 205

137 μg/cm2 
 ابيض

  الحديد 42 - النيكل 27 - الكروم  22 - السيليكون 4 - آخرون    

الحديد -النيكل -الكروم

النوع 2



سبائك سنيّة للحام

الطول القطر النوع

75 مم 1,7 مم شكل خام

.ISO 9333: 2016 تتميز اللحامات التي تنتجها ميسا بأنها متوافقة حيويًا وُتنتج وفًقا لمعيار األيزو 

 تقدم ميسا مجموعة كبيرة من اللحامات ذات تركيبات كيميائية مختلفة، واستخدامات مختلفة، وبالتالي قدرة جيدة

 .على التكيف مع جميع أنواع السبائك

سبائك اللحام متوفرة في:

18



كوبالت كروم
النيكل-الكروم

 ISO 93330123       وفًقا لـ:             األيزو

19

درجة مئوية 1260 ÷ 1071
)25 ÷ 500°( 15,5 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 15,8 x 10-6 K-1 

1310 °C
جم/ سم م 8,2

 ابيض

الكوبالت 62 - الكروم 29 -  موليبدن 4 - سيليكون 3 ) آخرون( 

MAGNUM SALDATURA Co
التركيبة بالنسبة المئوية

الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة
اللون

درجة مئوية 1185 ÷ 992
1240 °C

جم/ سم م 8,1
 ابيض

الكوبالت 52 - النيكل 21 - الكروم 20 -  ) آخرون( 
MAGNUM SALDATURA A

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

نقطة االنصهار
الكثافة
اللون

درجة مئوية 1210 ÷ 1033
1260 °C

جم/ سم م 8,2
 ابيض

النيكل 39 - الكوبالت 31 -  الكروم 21 - موليبدن 6 
MAGNUM SALDATURA B

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

نقطة االنصهار
الكثافة
اللون

) آخرون (  



 قضبان من الكوبالت كروم للمعالجة بتقنية الكاد كام أقراص من الكوبالت كروم للمعالجة بتقنية الكاد كام

االرتفاعالقُطر

 ُتعد تقنية التصميم والتصنيع بالكمبيوتر الكاد كام هي نتاج تقنية المسح الضوئي ثالثية األبعاد الجديدة التي تتيح اقتناء

.الموديل بدقة تصل إلى 20 ميكرومتر

 في مجال طب األسنان، تتيح تكنولوجيا تقنية الكاد كام التي تستعين بماسح ضوئي ثالثي األبعاد قراءة نموذج الجذع

 الطبيعي، الذي تم الحصول عليه من طبعات األسنان التي يقدمها طبيب األسنان. تضمن هذه التقنية إنتاًجا آلًيا للتركيبات

 بدرجة عالية وبأكبر قدر ممكن من توفير الوقت وعدم الحاجة إلجراء أي تصحيحات. وبالتالي فإن بنية التركيبات تصبح

.خالية من اإلجهاد والمسامية

.وهناك ميزة أخرى مضمونة من خالل عدم وجود االنصهار تتمثل في عدم تكوين أكاسيد على التركيبات السّنية

:تنتج ميسا “أقراص ألنظمة المعالجة بتقنية الكاد كام  منذ أكثر من ١٠ سنوات وحتى اآلن

.قامت الشركة خالل هذه المرحلة بتوريد األقراص المصنعة من خامات مختلفة لتلبي التغير المستمر في احتياجات السوق

 في الوقت الحالي، يتم توفير أقراص الكاد كام في بمواد السبائك التالية:  ماجنم سوالرة وماجنم سبلنديدوم ، وجميعها قائمة

.على الكوبالت

.تتيح ميسا أيًضا إمكانية توريد أقراص مصنوعة من تركيبات أخرى حسب احتياجات العميل الخاصة عند الطلب

فيما يلي االرتفاعات واألقطار المتاحة

8
10
12

13,5
14
15
16
18
20
22

24,5
25

ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم

98,5
100

ملم
ملم

20



 قضبان من الكوبالت كروم للمعالجة بتقنية الكاد كام

القُطر        الطول

 طرحت ميسا مؤخرًا قضبان للمعالجة بتقنية الكاد كام  ضمن مجموعة منتجاتها. وقد ُصممت هذه القضبان خصيًصا لتقليل

.تكاليف المعالجة ولضمان انخفاض استهالك المواد

تتوفر القضبان بخامات مختلفة قائمة على الكوبالت-الكروم بأقطار وأطوال مختلفة كما هو موضح في الجدول أدناه

5
6

6,35
8
10
12
14
16
18
20

ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم

1000
3000

ملم
ملم

21
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كوبالت كروم

MAGNUM SOLARE
ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

MAGNUM SPLENDIDUM

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 الكوبالت 66 - الكروم 27 -  موليبدن  6 - آخرون   

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اقصي درجة حرارة للطهي
اللون

درجة مئوية 1417 ÷ 1307
)25 ÷ 500°( 14,3 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C
 جم/ سم م 8,4
255 HV10

11 %
ميجا باسكال 395
جيجا باسكال 233

980°C
 ابيض

النوع 4

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1384 ÷ 1308
)25 ÷ 500°( 14,2 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C
 جم/ سم م 8,5
273 HV10

16%
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 183

1,75 μg/cm2 
980°C

 ابيض

الكوبالت 60 - الكروم 28 - التنجستن 9 - سيليكون 1,5 - )المنجنيز، الحديد(    التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

النوع 3

لماذا استخدامها؟  
 قرص فريد من نوعه يتميز بخصائص مثالية حتى في مرحلة ما بعد الطحن. صالبة 255

 لجعل الطحن أسهل ودقة ممتازة على التركيبة. استهالك أقل ألالت الطحن مما يضمن التوفير
.االقتصادي. خفض جهد المغزل وأكسدة واضحة

لماذا استخدامها؟  
 قابلية للمعان فائقة. صالبة 273 لجعل الطحن أسهل ودقة ممتازة على التركيبة. استهالك أقل

 ألالت الطحن مما يضمن التوفير االقتصادي وخفض جهد المغزل. ُمعامل التمدد الحراري مناسب
.للسيراميك األكثر انتشاًرا في السوق
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24

قضيب من الكوبالت كروم والتيتانيوم
بتقنية الكاد كام

. يسر شركة ميسا تقديم المنتج الجديد من قضيب من التيتانيوم و الكروم كوبالت

 هذه هي قضيب كروم - كوبالت وتيتانيوم ذات خصائص فريدة ، مخصصة إلنتاج األطراف االصطناعية ذات التحميل

.الفوري

 بفضل تنوعها الشديد ، يتمتعون بالقدرة على التكيف والتخصيص الممتازة. في الواقع ، يمكن تصنيع منتجات متعددة من

.جهاز واحد

 عالوة على ذلك ، نظًرا لتشكيله الفطري ، فمن الممكن تكييف الجهاز وفًقا لالحتياجات األكثر تنوًعا. كوبالت و التيتانيوم .

االرتفاعات والسمك المتاح

االرتفاعات    السماكة     
  ملم  2     ملم  3   
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MAGNUM SPLENDIDUM
ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

كوبلت -كروم

MAGNUM HYPERONE4 النوع

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اللون

درجة مئوية 1660 ÷ 1605
1710 °C

 جم/ سم م 4.426
312 HV10

14 %
ميجا باسكال 880
جيجا باسكال 114

 ابيض

تيتانيوم 90 - الومنيوم 6 -  فاناديوم  4 - آخرون 

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1384 ÷ 1308
)25 ÷ 500°( 14,2 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C
 جم/ سم م 8,5
273 HV10

16%
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 183

1,75 μg/cm2 
980°C

 ابيض

الكوبالت 60 - الكروم 28 - التنجستن 9 - سيليكون 1,5 - )المنجنيز، الحديد(    التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

النوع 3

وفًقا لـ      ASTM F136 :المادة وفًقا لـ  0123



 

 يسر ميسا أن تقدم ، في مجموعة منتجاتها ، مادة مبتكرة من التيتانيوم من الدرجة 23. إنها مادة متوافقة حيويًا للغاية مع

 خصائص فريدة وخصائص طحن ممتازة. مادة الصف 23 لها وزن محدد مخفض مع معامل مرونة مثالي ؛ وبالتالي فإن

.العمل النهائي أكثر ثباًتا ومقاومة للكسر والعائد والتآكل

.تأخذ السبيكة اسم هيبروان ، مستوحى من الشخصية األسطورية اليونانية  ، عمالق الترقب التاريخي

ملم 8
ملم 10
ملم 12
ملم 13,5
ملم 14
ملم 15
ملم 16
ملم 18
ملم 20
ملم 22
ملم 24,5
ملم 25

ملم  98,5
ملم   100

  

االرتفاعات المتاحة و

:يشار إلى األقطار جانبا

26

تقنية الكاد كامأقراص وقضبان من التيتانيوم لـمعالجة 

القُطر االرتفاع
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MAGNUM HYPERONE
وفًقا لـ      ASTM F136 :المادة وفًقا لـ  0123

تيتانيوم

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اللون

درجة مئوية 1660 ÷ 1605
1710 °C

 جم/ سم م 4.426
312 HV10

14 %
ميجا باسكال 880
جيجا باسكال 114

 ابيض

تيتانيوم 90 - الومنيوم 6 -  فاناديوم  4 - آخرون 

النوع 4



 

القُطر االرتفاع
 ملم  98,5  

 
 ملم  16  
  ملم  20  

    

.يسر شركة ميسا ان تقدم اقراص جديدة من ارجيل

.نظرا الدائها الممتاز في الطحن و تعتبر هذة السبيكة ممتازة لتصنيع التركيبات السنية لالختبار

.اضافة الي ذلك انها تضمن دقة عاليه للغاية و في نفس الوقت اقصي سهولة في التصنيع

.في الواقع تسمح االريجل بتنفيذ التركيبات السنية بسهولة و سرعة و بشكل اقتصادي

.فيما يلي االرتفاعات و االقطار المتاحة لالقراص

28

اقراص من ارجيل لتقنية الكاد كاماقراص من الشمع بتقنية الكاد كام
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اقراص من الشمع بتقنية الكاد كام

ملم   98,5   ملم    20  

 تتكون األقراص من مركب خاص في شمع النمذجة يمكن طحنه من أنظمة كاد/كام ، وكذلك باستخدام استراتيجيات ب م م

ا ، للحصول على أسطح ناعمة وتفاصيل دقيقة

 إن خصوصية شمع النمذجة تجعل القرص فريًدا من نوعه ، حيث يمكن تصميمه وتعديله بمساعدة أي شمع معمل آخر

مناسب لهذا الغرض ، باإلضافة إلى طحنه دون مشاكل

 االرتفاعات المتاحة واألقطار موضحة

القُطر االرتفاع



 

 دعائم سنيّة حسب الطلب

 يسر شركة ميسا تقديم دعائم سنّية جديدة حسب الطلب من سبيكة ماجنوم سبلنديدوم تتيح هذه األجهزة الجديدة والتي قدمت

.الشركة طلب براءة اختراع لها الحصول على اتصال دقيق وآمن بالتركيبة من خالل الصب المباشر

 يمكن استخدام الدعائم السّنية المخصصة والمصنوعة من ماجنوم سبلنديدوم مع تقنية خالية من الصبات الشمعية، من

.خالل النمذجة الرقمية أو الملحومة

 تتوفر أيًضا دعائم سنّية مصنوعة حسب الطلب من سبائك التيتانيوم ماجنوم هايبرون تتيح هذه المجموعة الجديدة من

.المنتجات امتثااًل مثالًيا من ناحية التوافق الحيوي واألداء الميكانيكي وزيادة دقة التثبيت واالشتباك

30
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MAGNUM SPLENDIDUM
ISO 9693-1، ISO 22674  0123      وفًقا لـ

كوبلت -كروم

MAGNUM HYPERONE4 النوع

التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية
درجات حرارة المواد الصلب - السائلة

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اللون

درجة مئوية 1660 ÷ 1605
1710 °C

 جم/ سم م 4.426
312 HV10

14 %
ميجا باسكال 880
جيجا باسكال 114

 ابيض

تيتانيوم 90 - الومنيوم 6 -  فاناديوم  4 - آخرون 

درجات حرارة المواد الصلب - السائلة
معامل التمدد الحرارى

نقطة االنصهار
الكثافة

اختبار فيكرز للصالدة
نسبة االستطالة عند الكسر

قوة عائد الوحدة
معامل المرونة

اطالق ايونات بعد ٧ ايام
اقصي درجة حرارة للطهي

اللون

درجة مئوية 1384 ÷ 1308
)25 ÷ 500°( 14,2 x 10-6 K-1 

)25 ÷ 600°( 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C
 جم/ سم م 8,5
273 HV10

16%
ميجا باسكال 360
جيجا باسكال 183

1,75 μg/cm2 
980°C

 ابيض

الكوبالت 60 - الكروم 28 - التنجستن 9 - سيليكون 1,5 - )المنجنيز، الحديد(    التركيبة بالنسبة المئوية
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

النوع 3

وفًقا لـ      ASTM F136 :المادة وفًقا لـ  0123



“ADRIANO RICHELLI”

“SIMONE FEDI”

فني األسنان أدريانو ريتشيلي

فني األسنان سيمون فيدي
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 حصل على شهادة في تكنولوجيا طب األسنان في عام ١٩٧٧بدرجة ٦٠/٦٠ في مدرسة ي ب.س.ي.ا . بمدينة جنوة وذلك بعد
 التحاقه حتى السنة الثالثة بمدرسة ف. باسيني الثانوية العلمية التجريبية للرعاية الصحية الطبية في مدينة بستويا . بعد  ٥ سنوات

.من العمل كموظف في مختبر في بستويا، انضم في عام ٢٠٠٣ إلى الشركة في مختبره الحالي
.تخصص أوالً في التركيبات السّنية الكاملة بعد التحاقه بدورات متعلقة طريقة جربروباسامونتي في العمل

 وتخصص في وقت الحق في تقنية الطبقات العكسية في التركيبات السّنية عبر التحاقه بدورات في  االنصهار والدمج باستخدام
 التقنيات التقليدية. في أكتوبر ٢٠١٥، فاز بالمسابقة التي نظمها نظام ترانسفورمر مع بروتوكول حول التركيبات السّنية بالحقن.

.خبير في تقنيات الكاد كام في حلول التركيبات السّنية الثابتة والقابلة لإلزالة
 المحاضر الرسمي باسم ريهين ٨٣ ويتعاون بنشاط أيًضا مع ميسا

:المطبوعات
حوار الطيف المجلد ١٥ رقم ٨ للواليات المتحدة وكندا 

 ببروتوكول األسنان المبسط لبناء الزرع السني/ دعم الغشاء المخاطي للتركيبات القابلة لإلزالة
طب األسنان التجميلي السنة ٥ المجلد. أكتوبر٢٠١٦ 

.التركيبات السّنية القابلة لإلزالة: نظافة، عملية، مظهر جمالي
حوار حول األسنان السنة الرابعة والعشرين ٢٠١٧ رقم ١ 

 بروتوكول فني مبسط لطب األسنان لتنفيذ تركيبات سّنية قابلة لإلزالة مع دعم الزرع السني  الغشاء المخاطي.إيطاليا الذي يتبنى
.الطريقة

 تخرج في عام ١٩٨٧في معهد  مدينة بريشيا وتخصص في التركيبات السّنية الثابتة منذ عام ١٩٨٨. في سبتمبر١٩٩٤ ،
.أنشأ مختبره حيث يتعامل هو ومعاونوه مع جميع أنواع التركيبات السّنية

.ابتداًء من عام ٢٠٠٦، بدأ في تكريس نفسه للتقنيات الجديدة، مثل أنظمة الكاد كام والطباعة ثالثية األبعاد
:كما أنه يتابع العديد من الدورات التي تدّرسها أسماء مهمة، من ضمنها

دورة التشكل باإلطباق لفني األسنان انريكو ستيجر 
  دورات طحن القضبان واالنصهار والدمج لفني األسنان انريكو ستيجر 
  دورة المعالجة بالسيراميك لفني األسنان انريكو ستيجر 
تقنية النمذجة ببرنامج الكاد  لفني األسنان كارلو باولتي 
 دورة النمذجة والمعالجة بالسيراميك لفني األسنان جوكن بيتر 
 دورة علم التشكيل والمعالجة بالسيراميك لفني األسنان أوليفر بريكس 
 دورة علم التشكيل والمعالجة بالسيراميك ويقدمها أوسكار رفينير 
 دورة الجراحات التجميلية المتقدمة لفني األسنان دانيل روندوني 
 دورة علم المعادن لألستاذ الطبيب د. كريستين سوز 
 تقنية التقسيم إلى طبقات لفني األسنان جيوفاني أرتيولي 
  تكنولوجيا األسنان الرقمية في أكاديمية  سيرتينا لألستاذ دير زيل 
 التركيبات السّنية بأسلوب ب وب ت  لألستاذ إجنازيو لوي  يقدمها فني األسنان أنتونيلو دي فيليتشي 



فنيون األسنان لدينا

“CARLO BORROMEO”

“DANILO CARULLI”

فني األسنان كارلو بروميو

فني األسنان دانيلو كارولي
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 ُولد في لنيانو )ميالنو( بتاريخ ١٩٦٧، وتخرج بتخصص فني أسنان من معهد م. بولو  بمدينة بريشا في عام ١٩٨٥، ومنذ
.١٩٩٠ يمتلك مختبر فني أسنان، ثم أصبح عام ٢٠٠٥ صاحب مكتب  شركة تضامن، ثم شركة توصية بسيطة

 التحق في التسعينيات بالعديد من الدورات التدريبية في إيطاليا وأوروبا مع أفضل المحاضرين وأصبح شغوًفا بتكنولوجيا طب
.األسنان الدقيقة التي تخصص بها

 تتبع طريقة الهندسة الوظيفية التشريحية بداية من التقارير األولى أللبرتو باتيستيلي  )مخترع هذه التقنية( وبداية من عام ٢٠٠٦
 أصبح المسئول عن مختبر التدريب الخاص بالهندسة الوظيفية التشريحية  محاضر وطني ودولي يعقد دورات ومؤتمرات حول

 الهندسة الوظيفية التشريحية  والتقنيات الدقيقة لطب األسنان. مؤلف كتاب  تقنية نمذجة طب األسنان باستخدام الهندسة الوظيفية
 التشريحية

 تعاون بداية من عام ٢٠١٠ مع العديد من مدارس فنيي طب األسنان في إيطاليا لنشر طريقة الهندسة الوظيفية التشريحية  في
 التعليم األساسي لفنيي طب األسنان في المستقبل، وتمكن من إدراج وحدة النمذجة في معهد  في بريشيا، وهو المعهد األول في

.إيطاليا الذي يتبنى الطريقة

 أنهى دراساته كفني لألسنان في عام١٩٨٣. وفي عام ١٩٨٨، بدأ نشاطه كمالك لمختبر بوروميو  لطب األسنان حيث تخصص
 في بناء أطقم األسنان على التركيبات المزروعة، وكذلك العمل بأنظمة الكاد كام ، كما شارك بنشاط في النظام مع شركة  نوبل

.ويعمل حالًيا باستخدام  اكسوكاد و سينرجي و غيرها من األنظمة
 أتيحت له الفرصة خالل هذه السنوات للتعرف على بعض الشركات العاملة في القطاع ومن خاللها تعرف على المواد التي تنتجها

.وأبرم اتفاقيات مهنية معها، مما يجعله خبيرًا في المنتجات والسيراميك وبنية التركيبات المزروعة
.شارك وتابع العديد من المؤتمرات والدورات التخصصية

.لقد كان متحدًثا في العديد من المؤتمرات في إيطاليا والخارج ومؤلًفا لمنشورات على المستويين المحلي والدولي
 يعمل حالًيا مع بعض الجامعات اإليطالية ويشارك في األبحاث المتعلقة بتقنيات الكاد كام

. المحاضر الرسمي باسم ريهن٨٣ ويتعاون بنشاط أيًضا مع ميسا



“ALBERTO BATTISTELLI”
فني األسنان آلبرتو باتيستيلي

فنيون األسنان لدينا
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DANIELE RONDONI

ولد في سافونا عام ١٩٦١، المدينة التي ال يزال يعيش ويعمل فيها
 درس في مدرسة “ب . جاسليني”في جنوة ، وفي عام ١٩٨١

 بناًء على طلب د. د رشي، يساهم في إنشاء مدرسة فنيي طب األسنان في سافونا. شاًبا جًدا ، في عام ١٩٨٢ ،
 ، افتتح مختبره في سافونا ، حيث يتعاون اليوم مع فريقه مع أطباء األسنان في إيطاليا والخارج ، ويجمع بين
 المعالجة التناظرية التقليدية والتقنيات الرقمية الجديدة. حدثت نقطة تحوله االحترافية الرائعة في عام ١٩٨٨ ،

 بعد تجربته كتلميذ للمايسترو أوليفييرو اوريالزي في بريشيا. لديه أيًضا فرصة لزيادة خلفيته المهنية مع الخبرات
 في سويسرا وألمانيا واليابان ، حيث من خالل حضور األستاذ هيتوشي أوشيما ، يعمق تقنيات طبقات السيراميك.
 يهتم بشكل خاص بدراسة علم التشكل وجماليات األسنان ، فهو يتعاون باستمرار في تطوير مواد للترميم ويتعامل

 مع التعليم حول هذا الموضوع من خالل عقد دورات لفنيي األسنان وأطباء األسنان في مختبره وفي مدرسة
 اس ي سي ا د ي  في بريشيا. من خالل دوراتها ومؤتمراتها ، كانت تمثل فني األسنان “صنع في إيطاليا” في

 الخارج لسنوات عديدة. بفضل تفانيه العميق في التدريس ، فهو منشئ كلية المجتمع  اا ت عندما تلتقي الجمالية
 بالفن والتقنية” ، وهو مشروع للتعليم والتدريب واالجتماعات. في عام ١٩٧٩ قام بتأليف نص “تقنية السيراميك
 متعدد الطبقات” ، الذي يوضح بروتوكوالت العمل للسيراميك ومعالجة سبائك األسنان. في عام ٢٠٠٢ ، أنشأ
 دلياًل معملًيا حول استخدام المواد المركبة ، وتحديد بروتوكوالت العمل للتقنية غير المباشرة وتقنية الكومبوسيت

 على المركب على هياكل السبائك في الحلول المعقدة على الغرسات ، حيث وصف “نظام التقسيم الطبقي
 العكسي” تندر” الذي صممه. تم نشر حاالته السريرية في نصوص تجميل األسنان ، بما في ذلك كتاب د.

 لورينزو فانيني “الترميم المحافظ لألسنان األمامية” ، “طب األسنان الترميمي: إجراءات العالج وآفاق المستقبل” ،
 د. والتر ديفوتو و “الطبقات” للدكتور. .ج.مانوتا منذ عام ٢٠٢٠ ، يتعاون كمستشار فني أسنان في شركة ميسا

للسبائك السنية في بريشيا. ايطاليا

 من مواليد ٢٩ أغسطس  ١٩٦٠ في سينيجاليا ، في محافظة أنكونا، حصل في عام ١٩٧٨ على شهادة في تكنولوجيا طب
.)األسنان من معهد ج. ايستمان   في روما، كما حصل بعد ذلك على دبلوم من  )المؤتمر الدولي لزراعة األسنان بالفم

.تخصص فيما بعد في تكنولوجيا طب األسنان الدقيقة
 الرئيس السابق والمؤسس للعديد من المؤسسات الدولية مثل المعهد اإليطالي لطب األسنان ، و  -المدير الوطني لـ )األكاديمية
.الدولية لنمذجة األسنان(، يتولى الطبيب باتيستيلي عضوية اللجنة العلمية للعديد من المجالت المتخصصة منذ عام ١٩٨٤

.عقد على مر السنين عدة دورات ومؤتمرات ونشر العديد من المقاالت في المجالت المتخصصة في كل من إيطاليا والخارج
.قام بداية من عام ١٩٨٧ بتدريس دورات حول استخدام المجهر التشريحي في مجال طب األسنان

.وهو مؤلف مشارك في المجلد   مع روميو باشتا  والطبيب د. ماسيروني ومؤلف للدراسة ذاتها
أجرى أبحاث وفحوصات للوصول إلى الدقة في تنفيذ التركيبات السّنية الثابتة

 الهندسة الوظيفية التشريحية( هي تقنية الكتساب نمذجة تشريح األسنان، وهي نتيجة للبحث الذي بدأه فني األسنان باتيستيلي  في( 
 .عام ١٩٩١ بهدف اكتشاف واختراع شكل األسنان في جوانب تصميمه، أو الشكل الرياضي الهندسي

 كان ينوي إنشاء مدرسة تقدم ألي شخص القدرة على فهم وبناء أسنان جميلة وطبيعية وعملية، ناشئة من التهيئة التي أوجدتها الكتب
.أو المدارس الكالسيكية في علم األمراض، والتي تركز على أشكال غير طبيعية لم تجد استجابة في أفواه البشر

 بعد حوالي ٢٠ عاًما من العمل، تم إصدار كتاب  ، الذي كتبه الطبيب داريو سيفيرينو والطبيب أوتو ال مانا ، ووصلت ترجماته
.الرئيسية إلى ١٣ لغة

 في يوليو مع االحتفال الرسمي، كانت تقنية  هي األولى في التاريخ التي نالت “التميز اإليطالي في العالم” من قبل المكتب الرئاسي
لمجلس الشيوخ للجمهورية اإليطالية

فني األسنان    دانيلي روندوني

Health Canada
Licences N°:  101164
            99138
            99139
           105521

FDA Registered Facility
Owner/Operator
Number 10044677
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أأطباء األسنان لديناا

“LUCA ORTENSI”“LUCA ORTENSI”

“MATTIA MABELLINI”“MATTIA MABELLINI”
دكتور ماتيا مابيليني

.تخرج في كلية طب األسنان والتركيبات السّنية في عام 1993 في جامعة بولونيا
.حصل على درجة الماجستير في االلتصاق الحيوي في جامعة سيينا عام 2001

.أستاذ مساعد بكلية طب األسنان بجامعة كاتانيا، في تخصص التركيبات السّنية في األعوام 2016\2018
.وهو عضو في الجمعية الطبية في بولونيا

.يحضر دورات تنشيطية مع أشهر أطباء األسنان اإليطاليين واألجانب
 نشر بعض المقاالت العلمية المتعلقة بالتركيبات السّنية الثابتة في المجالت الوطنية والدولية كما شارك كمحاضر في

سبانيا والواليات المتحدة األمريكية .العديد من الدورات والمؤتمرات في إيطاليا وألمانيا والبرازيل واإ
.يعقد منذ عام 2003 دورة تنشيطية حول التركيبات السّنية ُمعتمدة من قبل وزارة الصحة

 يمارس عمله المستقل في بولونيا ويقتصر على التركيبات السنية وطب األسنان الترميمي، وذلك بالتعاون مع زمالء
آخرين

دكتور لوكا اورتنسي

.ُولد ماتيا مابيليني عام ١٩٨٦ ويعمل في بريشيا
 درس المزمار في المعهد العالي للموسيقي واألدب لوكا مارينسيو

 في سن ١٧ حصل على منحة دراسية من كلية الصليب األحمر النوردية المتحدة العالمية في النرويج وتخرج من
.المدرسة الثانوية الدولية

 استكمل دراسته كزميل في كلية هود -مريالند -الواليات المتحدة، وحصل على درجة البكالوريوس في علم األحياء،
.ودرس نقل الجينات عبر دورة الجينات الوراثية بين الكائنات الحية

.عاد إلى أوروبا وحصل على شهادته الثانية في طب األسنان
 افتتح العيادة الخاصة به في عام٢٠١٥ أمام المستشفى المدني في بريشيا حيث يمارس الجراحة وطب األسنان

التجميلي
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