
 

 

  

 آموزش قالبگیری پوتی واش       

 

 

 

 

 

 یاو دو مرحله یامرحله کی یهاواش به روش  یپوت یر یقالبگ 
 .شوددر قالبگیری پوتی واش از دو روش استفاده می

  (single stage putty wash)ایروش یک مرحله •

  (two stage putty wash)ایروش دو مرحله •

 یم. دهدر این مقاله ما هر دو روش و تکنیک قالبگیری پوتی واش را به شما آموزش می 

  

 

 

 

 

 

 

 :ایروش قالبگیری پوتی واش یک مرحله 
 .در این روش قالبگیری پوتی واش در یک مرحله صورت میگیرد

 .شوداستفاده می پروتزهای ثابت ایمپلنت این روش برای قالبگیری

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093633/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093633/
https://highdentlab.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa/


 
 

 

از   ای،تر بودن این روش به نسبت روش دو مرحله تر و آسان شود چون علی رغم سریعها این روش را توصیه نمی برای دندان 
 د.دقت کافی برخوردار نخواهد بو

 

 

 

 

 

 

 

 .است  فرد تری متناسب با قوس فکی    انتخاب  قدم اول در هر روش قالبگیری دندان 

تری ایجاد کند که پوتی    ها و سطح داخلی ها را در بربگیرد و همچنین فضایی را بین دندان تری انتخاب شده باید لک دندان
 .ها بچسبدتری نباید به قدری کوچک باشد که به دندان در واقع .داخل آن قرار بگیرد

 .را با یکدیگر مخلوط کنید  بیس و کاتالیست  سپس مقدار کافی 

های ادیشنال  از  می A-silicone اگر  بایداستفاده  مخلوط کردن  سیلیکون بدون دستکش کنید،  چون  بگیرد.  های انجام 

 .دهندافزایشی به التکس دستکش حساسیت نشان می 

 .دهیدتری قرار می پس از اینکه پوتی کامًال مخلوط شد، آن را داخل

 .تزریق کنید  اخل سالکوس و اطراف دندان تراش خورده د  نخ لثه را بردارید و واش را با سرنگ تزریق به 

 :تزریق واش فقط محدود به همین ناحیه نیست بلکه واش باید به 

 های کناری اطراف دندان  •

 ها لثه •

  هاسطح اکلوزال بقیه دندان •

 تری  و همچنین مقداری کمی روی سطح پوتی داخل •

 .تزریق شود

 .باشدبه عبارتی هرجا پوتی هست واش هم باید 

مجموعه رو با نیروی کافی داخل دهان بنشانید. ستینگ که انجام شد و پوتی داخل دهان سفت شد، با یک حرکت تری را  
 .ها خارج کنیداز روی دندان 

این روش قالبگیری پوتی واش دقت کافی نخواهد داشت و توصیه میطور که پیشهمان از روش دو  تر گفتیم  شود که 

 .دای استفاده شومرحله 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ایروش قالبگیری پوتی واش دو مرحله
 .شودها قالب گرفته می همانطور که از اسم این روش پیداست، دوبار از دندان 

 .دهدتر است و نتیجه مطلوبی به شما می ای بسیار دقیق قالبگیری پوتی واش دو مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 :مرحله اول
 .کنیدانتخاب میابتدا تری مناسب قوس فکی فرد را 

 .تری ایجاد کند ها، فضایی بین دندان و سطح داخلی طور که قبًال گفتیم تری باید عالوه بر در برگرفتن لک دندانهمان

 .را با یکدیگر مخلوط کنید  بیس و کاتالیست 

کنند. اما حتی این توصیه می های بدون پودر را  ای استفاده از دستکشعده .از دستکش استفاده نکنید  برای مخلوط کردن

 .توانند در مطالعات ما مشلک ایجاد کنندها هم می دستکش

 .تری قرار بدهید پوتی را داخل 

برای ایجاد فضا روی پوتی  اسپیسر یا فضاساز پالستیکی یا فویل به عنوان  ای از ورقهدر روش قالبگیری پوتی واش دو مرحله 
 .شود استفاده کردهای دیگری هم میفضا و اسپیس، از روش البته برای ایجاد .کنیماستفاده می 

  



 
 

 

 

تری را داخل دهان ببرید و با یک نیروی  . قرار دهید  روی سطح پوتی  قبل از اینکه تری را داخل دهان ببرید، اسپیسر را 
 .مناسب آن را بنشانید 

ببریدحتمًا وقتی که می  را داخل دهان  ی مقابل را با دست بیمار را با تری کنار بزنید و گوشه ی دهان  گوشه  خواهید تری 
 .تری را بچرخانید و سرجایش بگذارید ید.بیرون بکش

است  بهتر  پایین  فک  قالبگیری  برای  که  باشید  داشته  خاطر  بیمار  به  روی  به  باال رو  فک  قالبگیری  برای  سر  و  پشت 
 .بایستید بیمار

 .دارید تا ستینگ کامل شودتری را با یک نیروی متوسط در دهان نگه 

دارند تا پوتی سفت شود. ولی اینکار اصًال توصیه  ای عادت دارند که پس گذاشتن تری داخل دهان دست خود را برمی عده

 .شودشود و باعث خطا در نتیجه نهایی مینمی

 .پس از اتمام ستینگ، با یک حرکت تری را از دهان خارج کنید

 

 

 

 

 

 

 :مرحله دوم
 .شود ایجاد می  فضای کافی برای تزریق واش  اسپیسر را از روی تری بردارید. با برداشتن اسپیسر 

 .قبل از تزریق قالب را بشورید تا بزاق از روی قالب پاک شود و بعد واش را روی قالب تزریق کنید

به اطراف دندان  را  لثه  بهتر است که همزمان واش  اینکار نخ  برای  نیز تزریق کنید.  به را برمی ها  را  داخل   دارید و واش 
 .کنید تزریق می  ها ها و همچنین سطح اکلوزال بقیه دندان دندان   سالکوس، اطراف دندان تراش خورده و بقیه 

 .کنیدگذارید و ستینگ که کامل شد با یک حرکت از دهان خارج میتری را دوباره داخل دهان می 

 .نجام دادید، قالب شما آماده استبعد از این که همه این مراحل را به درستی ا


