
 

 

 

 آن متیو ق یانواع دندان مصنوع

 

 

 

 

 

 ی درباره دندان مصنوع زی همه چ 
انواع دنداندالیل زیادی می های مصنوعی یا همان پروتز متحرک تواند وجود داشته باشد که باعث شود افراد به سراغ 

 .بروند 

و … ممکن است باعث از دست   های گوناگون ها، ابتال به بیماری دندان باال رفتن سن، عدم مراقبت از   فاکتورهایی مانند 
هایی است که از دیرباز برای بی  یکی از طرح درمان  های مصنوعی دندان  ها شوند. در این شرایط، استفاده از رفتن دندان 

 .دندانی وجود داشته است 

رک و تمامی اطالعاتی که شما باید قبل از مراجعه به هر ما در این محتوا قصد داریم که در رابطه با بهترین نوع پروتز متح 

 .دندانساز یا دندانپزشکی درباره آن بدانید، صحبت کنیم

 .ایم ها پرداخته و … از مباحثی هستند که در این مقاله به آن  ها، مزایا و معایب بهترین دندان مصنوعی، قیمت ویژگی 

 مصنوعی باید از آن آگاه باشد ای که هر بیمار دندان رازهای پشت پرده

 حتما تا آخر این ویدیو را دنبال کنید

 

  

https://highdentlab.com/wp-content/uploads/2022/11/landin-denture.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 انواع پروتز متحرک چیست و هر کدام چه قیمتی دارد؟
 .دانم روند تهیه آن را با شما در میان بگذارمقبل از همه چیز الزم می 

 :توانید به دو روش دندان مصنوعی را تهیه کنیدشما می 

  پزشکمراجعه به دندان : روش اول

کند که شما به چه نوعی از دندان مصنوعی نیاز دارید و با انجام مراحل  شما تعیین می با بررسی شرایط دهانی  پزشکدندان

طور کامل    کند نیاز شما را به گیری با دندانساز خود هماهنگ می کند تا مراحل ساخت آن انجام شود و سعی می قالب 

 .برطرف نماید

 وم: مراجعه به دندانساز روش د 

دیدیم که جهت  با دندانساز ارتباط بگیرید. شاید اگر آماری وجود داشت می صورت مستقیمبه   توانیداز طرف دیگر شما می 

دهند. به این علت که نسبت به تمام فرآیند ساخت آن  تهیه پروتز متحرک مردم غالبًا مراجعه به دندانسازان را ترجیح می

 .تواند تمام نکات را در مراحل ساخت برای بیمار انجام دهدشخص دندانساز می تسلط دارند و  

می  ارائه  مصنوعی  دندان  خدمات  بیماران  به  کشور  سراسر  در  زیادی  دندانسازهای  این  خوشبختانه  از  یکی  دهند. 
 .است  البراتوار های دنت  البراتوارها، 

این مجموعه اطمینان حاصل    توانید با تحقیقی ساده از اعتبار های دنت بخش کلینیکی دندانپزشکی هم دارد، شما می  

کنید. این اعتبار حاصل همکاری اساتید ِخبره دندانسازی است که همراه با شخصیتی بااخالق و صداقت کاری به مردم 

 .اندخدمت کرده

شود تا شما بتوانید در خصوص دریافت خدمات پروتز متحرک با کیفیت و طبیعی خیالتان همین موضوع اعتبار باعث می
 .باشدراحت 

 ی مصنوع یهاانواع دندان یبررس
های مصنوعی بعد از صحبت درباره اقدامات مربوط به نحوه تهیه دندان مصنوعی حال بهتر است به انواع متفاوت دندان

 .بپردازیم
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 کامل   یدندان مصنوع
های خودشان  طور کامل دندان  بهشود، برای افرادی مناسب است که  این نوع پروتز متحرک که دست دندان هم نامیده می

 .انداز دست داده 

از  . کند ها را از لثه خارج می ها و ریشه آن پزشک تمامی دندان دندان  برای تهیه این نوع دندان مصنوعی معموالً  بعد 
 .توان شروع کرد گیری آن را می ، روند شروع قالب و التیام کامل لثه  دو الی سه ماه  گذشت حدود 

شود پس اکیدا توصیه می  شود،آن می تحلیل تر برای فک مناسب نیست و موجبداشته باشید گذشت زمان طوالنیبه یاد  

های باقیمانده نامناسبی داشت و اقدام به کشیدن آن کرد بعد از گذشت مدت زمان گفته شده  که وقتی بیماری دندان

 .گیری جهت ساخت دست دندان را شروع کند مراحل قالب 

هایشان قابل نگهداری کنند. اما افراد جوان هم به دالیلی که دیگر دندانافراد مسن از این نوع دندان استفاده می   معموالً 

ساخت دست دندان برای   ای که اینجا وجود دارد این است کهتوانند از دست دندان کامل استفاده کنند. نکتهنیست می 
 .ن جهت سعی کنید در انتخاب دندانساز خود دقت کافی را داشته باشیدبه همی کند افراد جوان مهارت باالیی را طلب می

باشد. مدت زمان ساخت آن توسط دندانسازان (های  ای و شستشوی آن راحت می استفاده از دندان مصنوعی حرفه 
 .است  روز   ۴۰یک ماه تا   دنت) تقریبا 

از قبل، برایشان مراحل ساخت پروتز متحرک برنامه  آورند که با هماهنگی  افراد زیادی از شهرهای مختلف ایران تشریف می 

 .شودریزی می

 ایدندان مصنوعی تکه
تکه  مصنوعی  تخصصی دندان  اصطالح  در  که  می  پارسیل  ای  دندان گفته  جایگزین  تنها  دست  شود،  از  رفته  های 

داده است و برای همان بخش  های خود را از دست  باشد. یعنی بیمار بخشی از دندان می  های خاصی از دهان بخش  در 
 .نیازمند جایگزین است 

شود که هر کدام عالوه بر تکنیک ساخت، از نظر قیمت نیز با  ساخته می  سه روش ای خود بهحال این دندان مصنوعی تکه

 ند.یکدیگر متفاوت هست

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 ای کروم کبالتدندان مصنوعی تکه
 .هستند  ای با ساختار فلزی تکه دندان مصنوعی   ها نوعی از کروم کبالت 

های باقیمانده  تواند گیر خوبی از دندان برد و از طرفی دیگر می ساختار فلزی کروم کبالت از طرفی استحکام پروتز را باال می 
 د. بگیر 

 .است بیشتر قیمت آن نسبت به دو مورد بعدی  

 .است که بعضی از بیماران از آن شکایت دارندهای این نوع پروتز متحرک از ضعف  های فلزینمایان شدن کروشه 

 

 

 

 

 

 ای آکریلی دندان مصنوعی تکه
ه دست دندان یا همان دندان مصنوعی کامل است. با  است که دقیقًا مشاب  ای آکریلی دندان مصنوعی تکه  اما گزینه دوم 

 . شود نه تمام آن این تفاوت که برای بخشی از فک استفاده می 

 

  

https://drdandan.com/4307/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://drdandan.com/4307/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://drdandan.com/4307/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


 

 

 

 

 

 

 

 ای فلکسیبل (انعطاف پذیر) دندان مصنوعی تکه
شود. این نوع دندان مصنوعی برای هر  شناخته می  ای ژله  یا انعطاف پذیر در جامعه به عنوان  دندان مصنوعی فلکسیبل 

 ت. شود کدام نوع برای هر شخص مناسب اس فردی مناسب نیست و بعد از ویزیت مشخص می 

شود شود و انتخاب صحیح باعث می انتخاب گزینه مناسب توسط دندانساز یا دندانپزشک مشخص می باید دقت داشت که   

 .که بعدا در روند جویدن و تکه کردن غذا مشکلی ایجاد نشود

 .شوند طراحی و ساخته می  های دنت  دندانسازی   البراتوار  ها معموًال با ظرافت و زیبایی بسیار باالیی در   این دندان 

 

 

 

 

 

 

 دندان مصنوعی ثابت 
دندان مصنوعی کامل   ترکیبی از کنند، در حقیقت  که عامه مردم تحت عنوان دندان مصنوعی ثابت از آن یاد می  ُاوردنچر 

 .است  با ایمپلنت 

بیماران دارد برای بعضی  پروتزهای متحرک معضالتی  قبًال هم توضیح دادیم  یکی از این معضل ها وجود . همانطور که 
در  کند و بیماران از لقی پروتز خود اغلب هاست که گیر خوبی را برای نگه داشتن دست دندان ایجاد نمی های ضعیف آنفک

 .فک پایین ناراحت هستند

  

https://pardisdental.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85/
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قوت گرفت  دندان  پروتز  حوزه  در  هم  اوردنچر  درمان  طرح  ایمپلنت  فراگیری  و  ساخت  رشد  چهار  . با  تا  دو  از  اوردنچر 
 .ها است که تحلیل و ضعف فک بیمار را جبران می کند و این ایمپلنت  ایمپلنت کمک می گیرد تا گیر پروتز را فراهم کند 

کنند این دندان مصنوعی ثابت است در صورتی که اگر  ها فکر می شود. خیلیها چفت میمصنوعی کامل در ایمپلنت دندان  

ها بردارد ها را از روی ایمپلنت تواند آنباشد چون شخص میدقت کنیم این نوع از پروتز دندان جزء پروتزهای متحرک می

 .کنندمتحرک را تامین می ها صرفًا گیر پروتزایمپلنت و از دهان خارج کند،

کنیم. برای انجام پروتز دندان ثابت  شاید سوال این باشد چرا وقتی ایمپلنت انجام دادیم باز از پروتز متحرک استفاده می 

می توانید از دندان مصنوعی  دو ایمپلنت برای یک فک است. حال شما با نیاز به شش تا هشت ایمپلنت ایمپلنت حداقل

 .ی گیر کافی است بهره مند شویداوردنچر که دارا

 .کندهمین دلیل، حس اضافی بودن را در دهان شما کم می اوردنچر در فک باال سقفی ندارد و به

 .بیشتر بخوانید بهترین ایمپلنت و خصوصیات آن از طریق دکمه زیر درباره                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاژله یدندان مصنوع 
ژله قبلدندان مصنوعی  تکهای که  نوعی دندان مصنوعی  عنوان  آن  تر تحت  درباره  یا فلکسیبل)  پذیر  (انعطاف  ای 

 .باشدپذیر و با کیفیت است و استفاده از آن نیز بسیار راحت می توضیح دادیم، محصولی بسیار انعطاف

به دندان زمان   در شرایط عادی، معموًال عادت کردن  زمانی، ممکن است  مصنوعی ممکن است که  بازه  این  باشد. در  بر 

مانند زیادی  بیاید های دهانیزخم  مشکالت  وجود  به  بیمار  این شرایط می. برای  از دندان مصنوعی  در  استفاده  با  توان 
 .های با کیفیت و راحت بهره بردگونه مشکلی از دندان ای، به راحتی و بدون هیچ ژله 

این نوع پروتز متحرک  . ها بسیار راحت است شکنند و همچنین استفاده از آن زا نیستند، نمی محصوالت حساسیت این  
 .شوند گیرند و در سر جایشان محکم می راحتی روی لثه بیمار قرار می به  

 

 

 بهترین ایمپلنت

https://highdentlab.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 
 

 

 

  ستفاده از این دندان روند جویدن یا تکه کردن غذا با ا اما به این موضوع توجه داشته باشید که به دلیل نرم بودن،
توانید با  ای، شما میاما با استفاده از بهترین مارک دندان مصنوعی ژله .برانگیز باشدها ممکن است که کمی چالش

 .تری از این محصول بهره ببریدخیال راحت

 .بیشتر بخوانید پروتز دندانانواع  توانید درباره از طریق دکمه زیر می                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت هر کدام از انواع متفاوت پروتزهای متحرک چقدر است؟
و فاکتورهای   ها شده، جنس دندان های استفاده  تعداد دندان  طور کلی قیمت بهترین دندان مصنوعی معموًال به   به 

 .گوناگونی بستگی دارد 

های مصنوعی ارائه  شده را بطور یکسان برای انواع متفاوت دندانتعیین  قیمت از پیش    توان یک نمیگاه  پس هیچ  

نیاز هست در ابتدا شخص ویزیت شود تا طرح درمان، حجم درمان و نوع کیفیت ساخت مشخص شود، سپس   .کرد
 .با در نظر گرفتن این موارد قیمت اعالم خواهد شد

تماس داشته باشید، کارشناسان ما سواالتی درباره شرایط فکی و   دندانسازی های دنت  سمت توانید با ق البته شما می 
پرسند تا نسبت به شرایط دندانی فعلی شما آگاهی پیدا کنند و متناسب با شرایط شما هزینه خدمات  دندانی شما می 

 .کنند مورد نظر را به شما اعالم می 

 

  

 انواع پروتز دندان 

https://highdentlab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1/


 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 یبند جمع
کند تا  ها به شما کمک می شوند. قاعدتًا مراقبت از دندانهای ما دچار تغییرات زیادی می گذشت زمان دندانطور کلی با   به

هر حال دیر یا زود شما  اما به  . های طبیعی خودتان را داشته باشیدداشتن دندانتری شانس نگه  زمان طوالنیبرای مدت  
 .دا خواهید کردبه استفاده از انواع متفاوت پروتز متحرک نیاز پی

ما در این محتوا تالش کردیم تا  . بسیار حیاتی و مهم است ترین دندان مصنوعیبهترین و با کیفیت ر این شرایط انتخابد

 .تری به نیاز خود بدهیدطور کامل به معرفی همه انواع آن بپردازیم و به شما کمک کنیم تا پاسخ مناسب به  

ه و صحبت با متخصصان کارکشته مانند دندانسازان مجموعه های دنت، بهترین شما نیز سعی کنید با تحقیقات گسترد

 .نوع پروتز متحرک را برای خودتان تهیه نمایید و از آن بهره ببرید

مصنوعی    انتخاب نوع مناسب دندان   اندازه ساز متبحر درست به  موضوع توجه داشته باشید که انتخاب یک دندان به این  
یا صحبت   تکلم  یعنی غذا خوردن، از نظر  عملکرد  باشد. چون یک دندان مصنوعی مناسب باید هم از نظر می پر اهمیت  

 .بتواند برای شخص کارآمد باشد  زیبایی  کردن و در نهایت از نظر 

د. تنها  را دارن تخصص کافی سعی کنید که به سراغ البراتوار، دندانپزشک و یا دندانسازی بروید که در زمینه کاری خودشان 
 .ترین خدمات بهره ببریدتوانید از بهترین و با کیفیتدر این صورت است که شما می

 


