
 
 

 

 ی دندان یها جیعدم نشست روکش و بر   لیدل ۱۲

 
 دالیل عدم نشست روکش و بریج

 .ها داخل دهان بیمار استها و بریج های دندانپزشکان و دندانسازان عدم نشست روکشیکی از چالش

 .ابتدا باید تعریف درستی از نشست داشته باشیم

گونه فشاری داخل دهان بیمار بنشیند و  باشد؛ یعنی فریم یا بریج بدون هیچ passive fit  شود باید اصطالحًا گفته می 
 .گونه گپی وجود نداشته باشد خورده، هیچ ی مارجین، بین فریم و دندان تراش در لبه 

که    خواهم در مورد آن دالیل و راهکارهاییاین نشست یا عدم نشست روکش و بریج دالیلی دارد، در این مقاله می

 .وجود دارد، صحبت کنم. با ویدیو در انتهای مقاله همراه باشید

 parallel: ل او
 .خورده یکی از دالیل عدم نشست روکش و بریج هاستهای تراشموازی نبودن دندان 

 .باشند  parallel  باشند یا اصطالحاً  موازی  خورده باید کامًال با هم های دندان تراش دیواره 

ها، حتمًا آن های دندان تراش خورده موازی نیستند، مخصوصًا در بریج گچی را تهیه کردید و دیوارهاگر شما کست  

 .را به دکتر منتقل کنید و به دکتر ارجاع بدهید تا اصالح تراش و قالب مجدد انجام بشود

  



 
 

 

 

 های موقتدوم: روکش
خصوصا در کارهای بریج  های موقتروکش ساختن است،ای که در نشست یا عدم نشست روکش و بریج موثر دومین نکته 

 .است

خورده  های تراشخورده ساخته شود. چون دندانهای تراشهای موقت برای دندانبهترین حالت این است که روکش

کشد یا بیمار دیرتر  شود، کار البراتوار طول میان هم اندکی طوالنی میبسیار مستعد حرکت هستند. گاهی اوقات درم

جایی یا شود، احتمال دارد جابهکند. در این مدت زمان که فاصله ایجاد میبرای تحویل پروتز به کلینیک مراجعه می

 .درستی اتفاق نیوفتدها اتفاق بیفتد و نشست بهحرکت دندان

 .باشد؛ فرم کاملی داشته باشد   full contour شود اصطالحاً های موقتی که ساخته می ترجیحًا بهتر است که روکش 

 

 کردن  (ditch) سوم: دیچ
 .است  کردن   (ditch)دیچ  سومین عامل موثر در نشست یا عدم نشست روکش و بریج، 

   gingivalتر یاعمیق کمیی تراش را  های عزیزمان موقع دیچ کردن احتمال دارد خط خاتمه گاهی اوقات بعضی از تکنیسین
 .های ما بشودتواند باعث عدم نشست روکشدیچ بکنند. این می تر

 

 undercutکردن و گرفتن   reliefچهارم: 
 .هاست undercutن کردن و گرفت  reliefچهارمین عامل 

کردن به خاطر حالت االستیکی   up) -(Waxآپ آیند، شاید موقع وکس های بسیاری ریزی که در تراش به وجود می آندرکات 
راحتی دربیاید و سر جای خودش بنشیند. موقع فریم شاید مقداری از گچ را بتراشد و سر جای خودش  که موم دارد به 

 .مواجه خواهید شد  عدم نشست روکش و بریج  ولی در دهان این اتفاق نخواهد افتاد و شما با . بنشیند 

 

 )framework( هاورکمیفر   یپنجم: ضعف در طراح
 .تاس framework)(  هاورک ضعف در طراحی فریم  پنجمین عامل، 

در قسمت  نامناسبی که  ضخامت  یا جوینت  آن  داخل کوره  ا ه  connect jointها  را  فریم  دارد، وقتی که  ی پخت  وجود 
 .بشود  ت یا تغییر حال  distortion تواند باعث دهیم، می پرسلن قرار می 
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 ششم: نسبت آب و مایع و پودر در قسمت اینوست کردن
 .است ن نسبت آب و مایع و پودر در قسمت اینوست کرد ششمین عامل موثر در نشست یا عدم نشست،

 د. تواند باعث تنگ شدن فریم بشود و ما با عدم نشست روکش و بریج مواجه باشی می  ی تغییرات انبساط حرارت 

 

 هفتم: لحیم کردن نادرست
 .است تلحیم کردن نادرس هفتمین عامل، 

 .بشود   ndistortio و تتغییر حال گیرد، باعثی پرسلن قرار می وقتی که در کوره شود، شاید دوبارهقسمتی که لحیم می 

 

 .هشتم: آلیاژهایی است که اکسید زیادی دارند
 .ارند آلیاژهایی است که اکسید زیادی د شود،هشتمین عاملی که باعث عدم نشست روکش و بریج می 

 .تواند کمی باعث عدم نشست بشودی اکسید ضخیم مییه شود و آن الی اکسید ضخیم مییعنی داخل فریم الیه 

ا  بعد  که  است  این  حالت  فریم glaze ز بهترین  داخل  کنید،  ارسال  کلینیک  برای  را  کار  اینکه  از  قبل  ها  ، 
 .بشود    tsandblas حتماً 

 

گذارند یا پرسلن  ان اوپک میهای عزیزم نهم: موقعی است که تکنسین 
 .گذارندمی

 .دگذارناوپک یا پرسلن می  خواهندها می نهمین مورد، موقعی است که تکنسین

باید حتما حواسشان به این باشند که اوپک یا پرسلن به داخل فریم ورود نکند یا اگر ورود کرده، حتمًا قبل از ارسال آن  
 .قسمتی که اوپک یا پرسلن به داخل فریم رفته، حتمًا برداشته بشود و برای دکتر ارسال بشود 

 

 

 



 

 

 

 ها دهم: راک
 .ها هستنددهمین مورد، راک

 .ها توضیح خواهم دادتوانند باعث عدم نشست بشوند که در یک ویدئو جداگانه مفصل در مورد راک ها می خود راک 

 

 ها با نسج نرم یا لثهیازدهم: تداخل پونتیک 
 .باشد ه ها با نسج نرم یا لثتداخل پونتیک  تواندیازدهمین عامل عدم نشست روکش و بریج می

شود. پس باید کاربن بگذاریم  ها اصطالحًا بلندی گرفته می ی مهمی که باید به آن دقت کنیم این است که زیر پونتیک نکته 
 .ها نشود اعث راک یا بازی یا االکلنگی در بریج و پس از عالمت گذاری روی سرامیک، قسمت اضافی گرفته شود. که ب 

 

 گذاری های پروگزیمالی سنگین در موقع پرسلندوازدهم: تماس 
 :باشد که سه دلیل دارد یگذار های پروگزیمالی سنگین در موقع پرسلنتماس توانددوازدهمین عامل می 

 اره کردن اشتباه  .1

 .استفاده کنید دوبله پین  کنم حتمًا در کارهای بریج از توصیه می  .بی ثباتی دای .2

را اره می   .3 شود و آن گرفته می  سمت مزیال یا دیستال یا پروگزیمالی قی شما به دیواره کنید، اره موقعی است که شما کار 
تواند باعث عدم نشست روکش و بریج داخل  ن میای .شودتر می گذاری حجیم آن قسمت موقع پرسلن .کنیدقسمت را اره می

 .دهان شود

یا کست شاهد تهیه کنید. قبل از اینکه کارتان را گلیز کنید  solid cast اری که من برای این قضیه دارم این است که حتمًا یکراهک 
یا کست شاهدتان تست کنید که آن قسمت پروگزیمالی سنگین گرفته بشود و   solid cast و برای کلینیک ارسال کنید، حتمًا روی

 .در نهایت گلیز بشود

تک کارها در البراتوار چنین کاری را انجام دهیم که در کلینیک با مشلک عدم نشست کنیم که برای تک ما نهایت تالشمان را می 

 .روکش و بریج مواجه نباشند

های شما الزم است را بازگو کنم. امیدوارم که  ها و روکش آل و عالی برای بریج سعی کردم تمام مواردی که برای یک نشست ایده

 .مفید واقع شده باشد

 

 

 



 

 

 

 دلیل عدم نشست روکش و بریج های دندانی  ۱۲ویدیوی آموزشی 
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