
 

 

 

 از آلیاژ دندانی با بریلیوم استفاده کنیم یا بدون بریلیوم؟  

  

 

 

 

 

 

 آلیاژ دندانی با بریلیوم یا بدون بریلیوم؟ 
در این مقاله سعی کردیم به تفصیل توضیح دهیم که چه زمانی از آلیاژ دندانی با بریلیوم و چه زمانی از آلیاژ دندانی بدون 

 .استفاده کنیمبریلیوم 

 .برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید با بریلیوم و نقش آن در آلیاژهای دندانی آشنا شویم

 بریلیوم چیست و چه نقشی در آلیاژ دندانی ما دارد؟
 .هاای و حتی در موبایل شود؛ مثل صنعت هوافضا، هسته های مختلفی استفاده می بریلیوم در صنعت 

دندان اما   صنعت  در  می بریلیومی که  استفاده  نیلک کروم  آلیاژهای  در  آلیاژ  سازی  خواص  بخشیدن  بهبود  برای  شود، 
 .ماست 

 .گویمصورت خالصه خدمت شما می این را در دو نکته به  دهد؟ چه چیزی را بهبود می

 .گری بهتر استاولین نکته کنترل ضخامت الیۀ اکسید و دومین نکته، ریخته

 گری بهتر چیست؟منظور از ریختهاما 

تری دارند و به خاطر همین ی ذوب پاییندار نقطهتر باشد، در واقع آلیاژ دندانی بریلیومتواند دمای ذوب پاییناولین نکته می

 ت. شوند و دومین نکته، سّیالیت بهتر استر ذوب میراحت 

 سّیالیت بهتر به چه معناست؟

 )up-Wax (آپها بهتر است. شاید گاهی پیش بیاید که وقتی شما وکس یوم نسبت به بدون بریلیوم سّیالیت آلیاژ دندانی با بریل

شود و تزریق آن باشد. به خاطر آن سّیالیت، کامًال تزریق می  ۳/۰تا    ۲/۰ها  آپ هایی از این وکس دهید، ضخامت قسمتانجام می 

 .شودنقطه کامًال انجام می 

https://www.icoi.org/glossary/wax-up/


 

 

 

 چه زمانی از آلیاژ دندانی با بریلیوم استفاده کنیم؟
 .دهدی را بهبود م دیاکس  یۀکنترل ضخامت ال  ومیلیکه بر   م ی. گفتمیبرگرد   م،یکه گفت  یاّول  یبه آن نکته  دیاجازه بده

 ی اکسید بیشتر خواهد شد؟ چه مواقعی این ضخامت الیه 

 زمانی که حجم متال بیشتر باشد -۱

 .زمانی که وجود تعداد پخت ما بیشتر باشد -۲

 .هایی که حجم متال بیشتری داریم باید از آلیاژهای با بریلیوم استفاده کنیمدر واقع در کیس 

دارند کیس  بیشتری  متال  حجم  مخصوصًا کیس کیس  مثل  هایی که  ایمپلنت،  باید  های  و  دارند  لثه  تحلیل  هایی که 
 .شوند های بلندی که در پروتزهای ثابت استفاده می طراحی فریم بیشتر باشد و در بریج 

 .در این دو مورد حتما از آلیاژهای دندانی با بریلیوم استفاده کنید

 شود؟یاستفاده م  ومیلیبدون بر  یدندان اژ یاز آل یچه زمان
به  بیشتر  پخت  تعداد  احتمال  و  است  کمتر  متال  حجم  که  مثل  زمانی  باشید؛  نداشته  اصالحیه  های  کراون عنوان 

 .شود واحدی هم جزء این دسته می های تک توانیم بگوییم که ایمپلنت های کوتاه. البته با تخفیف می واحدی یا بریج تک 

 .گیرمکنم و نتایج بسیار خوبی میمن خودم شخصًا از این دو آلیاژ بسته به کاربردشان استفاده می

 .ی آلیاژتان در البراتوار کمک کنیدشدهدو آلیاژ به کاهش هزینۀ تمام توانید با استفاده از این در هر صورت، شما می

ویدیوی آموزشی از آلیاژهای با بریلیوم استفاده کنیم یا بدون 
 بریلیوم؟

 

https://highdentlab.com/wp-content/uploads/2022/09/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85.mp4

