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  -الملخص: 

قد يتعرض  لسطر و للسانر ال لست ضي يرح س الرض لسليرضي س عديرد ارر لستسييرضلت نطرنل لستعرض  س عديرد ارر  للار  لسترد لض 

 ذه لسدضلطح  ل لساف ظ   ى لساع سم لألثضيح  ر  لسفيزي ئل للسايك ايكل للستل تاث  تهديًدل ستضلثا  لسثق فل، سذل ك ر لسهدف ار

 ضيق تقليح لسالرض لسليرضي نارللد لاضكنر ت  لستقليرح لسا ت فرح ستقيريم كفر  ا  ا يرح لساع سلرح، ففرل  رذه لسدضلطرح لطرت داا  

( ل رل اارت   SILRES® BS OH 100،  ) (NANO RESTORE) لطريا ت ا اليرح ارر  يدضلكطريد لسك سطريلم

أطررت دات ستاطررير لس ررلل   )ضنرر  ل ثيثلكطيطرري ر (TEOS) نرردلر ت فيررف اررر طرري يك ت ل يثيرر لرر  ز ستطررت دلم 

قر ئم   رى اارت  لر  ز ستطرت دلم نردلر ت فيرف   (Remmers KSE 300 E) لسفيزي ئيح للسايك ايكيح س ا دا لسالضيرح، 

ل ذل ن ارضا اترتضكح ل ر Silicic acid of Ethyl (KSE) ،Paraloid B72 أطرتضلت ل يثير  ساار  لسطي طري   

ل رل ارر ضلتالر ت لألكضي ير  ذلت Paraloid B44  %،70:30يتكلر ار ل يثي  ايث  أكضي ت لايثي  أكضي ت ناطنح 

لأيثر   (PMMA)، نلسل ايثي  ايث  أكضي يرت  (PEA)ليتكلر ار نلسل أيثي  أكضي يت  Copolymerلسن اضا لساتتضكح 

ثسرى كلنرلسياض ارر  (NANO RESTORE) سلطيا ت لسا اليح سهيدضلكطيد لسك سطريلم( ، لقد تم ثض فح  لEAأكضي يت )

، لقد تم تقييم لساع سلر ت  رر  ضيرق لسايكضلطركلل ل سكتضلارل لسا طرو ،   طريح لس رضد لساير ه ، 1: 1لألكضي ي  نتضكيز 

 .لساظهض لسع م ، ثله د لسضس  ، لاتط   لسا   ، لساط ايح للسكث فح

  : المفتاحيةالكلمات 

 لسالض لسليضي، لستقليح، لطيا ت  يدضلكطيد لسك سطيلم لسا اليح، لساضكن ت لسا اليح، لال تضلق، ايضلفطكل،  ضيقح لسساض.

mailto:hebakamal912@gmail.com

