
 

 

 

 زشک دالیل تغییر البراتوار توسط دندانپ

 
 

 

 

 

 

 دهند؟چرا دندانپزشکان البراتوار دندانسازی خود را تغییر می 

با هایکلینیک  و پزشکاندندان ساخت دندانسازی البراتوار دندانپزشکی  دندان برای  پروتز  ارتودنسی،  انواع  ثابت،   ،

 .ایمپلنت، زیبایی و … در ارتباط و تعامل هستند

از بسیاری  قطع دندانپزشکان اما  را  خود  ارتباط  مدتی  از  ادامه کنندمی بعد  به  تمایل  دیگر  البراتوار  و  با  همکاری 

 .مورد نظر را ندارند دندانسازی

 .کرد بندی دسته زیر هایگزینه آن را در عدم وجود توانمی اگر بخواهیم دالیل تغییر البراتوار را توضیح دهیم

 

 کیفیت باال -۱
 .ترین دالیل ادامه همکاری با البراتوار است از مهم  شده  ساخته  کیفیت خدمات و کیفیت فنی پروتزهای 

د و  دندانپزشکی  حیطه  و امروزه  دندانپزشکان  اغلب  است.  جدید  متریال  و  تکنولوژی  گسترش  شاهد  ندانسازی 

البراتواری واجد شرایط، متخصص و دارای  کنند بیشتر از قبل به داشتنای فعالیت میهایی که به صورت حرفهکلینیک 
 .نیاز دارند دانش و مهارت کافی

 .تواند به قطع همکاری بینجامدبسیار مشاهده شده است که یکی از دالیل تغییر البراتوار، ضعف در کیفیت است و می

با دندانپزشک می تواند باعث   ر کیفیت همفکری و خدمات البراتوا  و همچنین  ک فانکشن و استتی  کیفیت پروتز از لحاظ 
 .رضایت و اطمینان خاطر دندانپزشک و بیمار شود 

به روز و  تجهیزات البراتوار دندانسازی با کیفیت در ابتدا باید خدمات دندانسازی البته الزم به ذکر است که برای ارائه

 .کامل باشد

 

  

https://highdentlab.com/
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/
https://highdentlab.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://highdentlab.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://highdentlab.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://highdentlab.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://highdentlab.com/dental-services/
https://highdentlab.com/dental-laboratory-equipment/


 
 

 

 

 ارتباط خوب -۲
نبال دهد که بیش از نیمی از دندانپزشکان به د تحقیقاتی که در آمریکا و ایاالت مختلف آن انجام شده است نشان می

یک  پیدا کردن  تا  را  را  البراتوارهای مختلف  و  دندانسازی هستند  البراتوارهای  با  بلند مدت  البراتوار   رابطه همکاری 
 .کنندفنی که بتوان با آن ارتباط خوبی برقرار کنند امتحان می دندانسازی

های موجود در کار  تواند از استرسبه دندانپزشک می البراتوار الزم به ذکر است که ارتباط خوب و متعهد بودن یک 

 .خصوصًا در موارد خاص به شدت بکاهد

اری ابهاماتی دارد سریعًا باید به دندانپزشک تماس گرفته شود تا با گفتگو، روند انجام برای مثال در مواردی که ِکیس ک 

ای باشد که دکتر به آن توجهی نداشته و یا از آن  در مواردی نیز شاید نکته .کار مشخص شود و ابهامات برطرف شوند

 .مطلع نیست، که حتما باید به او اطالع داده شود

به البراتوار بسیار حائز اهمیت   ناعتماد کامل داشت  ک دندانپزش  صداقت و دوستی پایه این ارتباط خوب است و برای  
 .ست. به همین دلیل البراتوار دندانسازی باید از برون سپاری هرگونه کار بدون رضایت دندانپزشک جدًا خودداری کندا

تواند از دالیل تغییر البراتوار توسط دندانپزشک و قطع همکاری  عدم وجود ارتباط خوب بین دندانپزشک و البراتوار می

 .باشد

 قیمت مناسب-۳
و کاری   هر کسب  برای  بلکه  دندانسازی  البراتوار  یک  برای  فقط  نه  موفقیت،  میزان  در  موثر  عوامل  مهمترین  از  یکی 

 .بر روی محصوالت و خدمات است  ی فرآیند قیمت گذار  انجام 

می گذاری  قیمت  در  درست  یک تصمیمات  سود  میزان  در  زیادی  بسیار  تاثیر  اما   البراتوار تواند  باشد.  داشته 

 :باید ابتدا به چند سوال پاسخ دهد دندانساز یک 

 آیا مزایای خدمات با قیمت گذاشته شده همخوانی دارد؟ •

 عکس العمل دندانپزشکان و رقبا به قیمت گذاری چگونه است؟  •

 متریال استفاده شده، تکنولوژی و قیمت تمام شده چقدر است؟  •

 زمان الزم و کافی برای فرآیند ساخت پروتز که گذاشته می شود چقدر است؟ •

ای از دندانپزشکان که برای همکاری در نظر گرفته است صحیح است و یا برای هر دندانپزشک و کلینیک آیا طبقه •
 شود؟ قیمت متفاوت در نظر گرفته می

 دهد؟ ارائه می عالوه بر مواردی چون کیفیت و دقت چه خدماتی به دندانپزشکان •

 .کندو دیگر سواالتی که قیمت خدمات یک البراتوار را مشخص می •

 

  



 
 

 

 

از استراتژی های قیمت گذار  به علت یالبراتوارهای دندانساز  بسیاری  بازار  برای خدمات خود نمی ی نداشتن  توانند 

 .خوبی برای خود جذب کنند

می قیمت  را کاهش  راه  تنها  علت  همین  مواردی  به  خود،  سود  حاشیه  محقق کردن  علت  به  آن  پی  در  و  دانند 

 .آیددر کار پیش می تکاهش دق و تکاهش کیفی چون

با کاهش قیمت،   باشد، حتی  نداشته  با جایگاه دندانپزشک همخوانی  موارد  این  در صورتی که  اینجاست که  نکته 

تواند به یکی از دالیل تغییر البراتوار توسط دندانپزشک تبدیل کند و این مورد میدندانپزشک همکاری با آن را قطع می

 .شود

باید همخوانی   هقیمت اعالم شد شما با هارائه شد خدمات دندانسازی توان عنوان کرد کهدر نتیجه در این قسمت می

داشته باشد تا دندانپزشک بین این دو اختالفی احساس نکند و هرگونه اختالف باعث قطع همکاری بین دندانپزشک  

 .و البراتوار نشود

 :جهت مطالعه بیشتر درباره خصوصیات بهترین البراتوار دندانسازی کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع بندی
و معتبر ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت دندانپزشک باید سرلوحه   البراتوار دندانسازی خوش قول به عنوان یک 

 د. کار قرار گیر 

ترین دالیل تغییر  پایین بودن کیفیت کار، عدم ارتباط خوب با دندانپزشک و استراتژی قیمت گذاری نادرست از عمده 
 .شوندالبراتوار توسط دندانپزشک هستند که باعث قطع همکاری با البراتوار دندانسازی می

 

  

 ازی بهترین البراتوار دندانس

https://highdentlab.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%82%d9%88%d9%84-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://highdentlab.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 
 

 

 

شود  تالش در جهت ارتقا هر یک از این موارد منجر به ایجاد همکاری و تعامل بلند مدت بین دندانپزشک و البراتوار می

  .بخشدعتبار میو به مجموعه ا

 .امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد

توانید از طریق دکمه زیر مقاله  جهت کسب اطالعات بیشتر درباره دالیل تغییر البراتوار توسط دندانپزشک می
 .مطالعه کنید انگلیسی مربوطه را

 

Why Dentists Are Changing Laboratories 

https://www.dentistryiq.com/dentistry/restorative-cosmetic-and-whitening/article/16367174/why-dentists-are-changing-laboratories

