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 است ٍ ًبم دیگز آى لَهبیَ هتَد است. stenverseهطببِ ًوبی  cهتَد استکْلن  :ًکتِ 

 :استخَاى پتزٍس

 :  towneهتَد  AP axialًوبی 

  
ٍارد هیطَد ٍ خزٍج  nasionسبًتی هتز ببالی  4.6ایٌچ یب  5.2، اضعِ ی هزکشی اس towneدر ًوبی 

استخَاى پتزٍس در دٍ طزف سلَل ّبی َّایی هبستَئیذ ٍ ّب است. EAM بیي اضعِ ًیش اس

eminence  .آى دیذُ هی ضَد 
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درجِ اضعِ بِ سوت سز هی  52بب  hass (PA axial)بگیزین هتَد  AP axialدر صَرتی کِ ًتَاًین 

 6درجِ بِ سوت سز اس  52عوَد بزتخت ٍ اضعِ ی هزکشی بب ساٍیِ ی  PA-AXIAL  ،OMBLیب  HAAS)هتذ  گیزین.

 خبرج ضَد.(  NASIONسبًتی هتز ببالتز اس  6د ٍ اس ٍارد ضَ ()بزجستگی پس سزی خبرجی INIONسبًتی هتز پبییي تز اس 

 

 

ّن جَاة دّذ اهب آى ًوب ضَلز  submentovertexاستخَاى پتزٍس کف جوجوِ است پس ببیذ 

بِ هَاسات  OMBLدر ایي ًوب  SMVاست. هطببِ  HIRTZ (HIRTZ modification)ٍ ایي ًوب 

 کبست در هی آیذ.
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 HIRTZ )در ًوبی حذ ٍاسط دٍ سَراخ گَش در صَرت ًیبس OMBLاضعِ هزکشی عوَد بز  

(MODIFICATION سوت صَرت ساٍیِ دادُ هی ضَد. درجِ بِ  2 اضعِ هزکشی 

 

 

 

 هجبری ًین دایزُ ٍ کل سبختوبى گَش در ایي ًوب دیذُ هی ضَد. ،سلَل ّبی َّایی هبستَئیذ
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  Aلیطَلن ًوبی استکْلن  ًکتِ:

 (. axiolateralاست )

اضعِ ی هزکشی بِ گًَِ ای تببیذُ 

ًشدیک بِ کبست  EAMهیطَد کِ اس 

 یب تخت خبرج ضَد.

 

استبیلَئیذ یکی اس عضالت هْن ًبحیِ سزٍ گزدى استزًَکلئیذٍ هبستَئیذ است. ایي عضَ بِ سایذُ 

  هی چسبذ.

اضعِ هزکشی بب ساٍیِ  PA( : سز در ٍضعیت CAHOON پزتًَگبری اس سایذُ استبیلَئیذ )هتَد کبَّى

درجِ بِ سوت سز تببیذُ هی ضَد بِ  52

 خبرج ضَد. nasionًحَی کِ اضعِ اس ًقطِ 
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)فلص ّب ی سیبُ رًگ، سائذُ ی استبیلَئیذ را   در ایي ًوب ساٍیِ استبیلَئیذ دٍ طزف بِ خَبی دیذُ هی ضَد.

  ًطبى هیذّذ(

 

 

 

 

 

 

 

درجِ بِ سوت صَرت در حذ  01ٍ اضعِ بب ساٍیِ  lateralٍضعیت ًوبی فَچس یک طزفِ : سز در 

 ساٍیِ هبستَئیذ تببیذُ هی ضَد.

بِ هٌظَر بزرسی سبختوبى گَش داخلی ٍ هیبًی سز در ٍضعیت  PAًوبی تزاًس اٍربیت : پزتًَگبری 

PA  بِ ًحَی کِ اهتذاد سبختوبى گَش اس ٍسط اٍربیت بگذرد. اضعِ هزکشی حذ ٍسط گَضِ خبرجی

 طن.چ

( : ایي پزتًَگبری بِ هٌظَر بزرسی سبختوبى گَش هیبًی هی ببضذ. سز 3)ضَس  chousse 3ًوبی 

درجِ بِ سوت  01بِ سوت هخبلف هی چزخذ. اضعِ هزکشی بب ساٍیِ  درجِ 02حذٍد  APاس ٍضعیت 

گَضِ خبرجی چطن هی تببذ. در ایي ًوب سبختوبى گَش هیبًی کِ ضبهل هجبری ًین دایزُ است , پب

 ّن دیذُ هی ضَد.  ؟(اتیتَس اتیک) بِ خَبی دیذُ هی ضَد. ًکتِ هْن ایي کِ


