
 

 

 

 البراتوار دندانپزشکی چیست؟
 

 

 

 

 

 

 

 همه چیز درباره البراتوار دندانپزشکی
به   بیمار  هر  ویژۀ  دندانی  پروتزهای  انواع  است که  جایی  دندانی،  پروتزهای  البراتوار ساخت  یا  دندانپزشکی  البراتوار 

های دندانسازی، با توجه به نسخه دندانپزشک، اقدام به  تکنیسینشود.  پزشکان ساخته میسفارش و توصیه دندان

پروتزها می انواع  تیم ساخت  از  یک عضو  دارند،  فعالیت  دندانسازی  البراتوارهای  در  دندانسازها که  واقع،  در  کنند. 

میدندان محسوب  دندانپزشکی  بازسازی  به  یکدیگر  همکاری  با  که  ازدستشوند  دندانهای  اصالح  یا  های  رفته 

 .پردازنددیده میآسیب

ارسال و دندانساز، با توجه به طرح درماِن مربوط، اقدام  البراتوار دندانسازی پزشک، قالب را پس از ضدعفونی بهدندان
شود  پزشک مربوط بررسی و چک  در این میان، ممکن است چند بار کار توسط دندان کند؛به ساخِت پروتز موردنظر می

پزشک به  پزشک ارسال و توسط دندانتا کامًال مناسب با شرایط دهانی بیمار باشد؛ پس از آن، کار نهایی برای دندان

 .بیمار تحویل داده خواهد شد

 شود؟در البراتوار دندانپزشکی چه پروتزهایی ساخته می
 :در یک البراتوار دندانپزشکی خدماتی چون

انواع  کن،های نشانواع دندان با لثه نرم، مصنوعی  دندان های سرامیکی،لمینت نی،های دنداانواع متفاوت ایمپلنت
 .ارائه میشود و ثابت  رکلمینت متح و انواع مختلف کرم کبالت

باید خدمات پولیش دندان  عالوه این موضوع، یک البراتوار تخصصی  های قدیمی و همچنین ساخت بلیچینگ بر 

های دندانی  های ارتودنسی و همچنین انواع روکشها را نیز به مشتریان ارائه دهد. طراحی ساخت انواع پالکدندان

 .باشند ار دندانسازی مجهز مینیز جزو وظایف یک البراتو
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 .از طریق دکمه زیر درباره انواع پروتز و ساخت آن در البراتوار بیشتر بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهترین البراتوار دندانسازی چه ویژگی هایی دارد؟
ارتباط باشد و با پشتیبانی و تخصص پزشکان بهترین البراتوار دندانسازی البراتواری است که با پزشکان ماهری در  

 .با کیفیت پروتزهای مناسب را برای بیماران تهیه کند تجهیزات البراتوار دندانسازی و

 :از خصوصیات البراتوار دندانپزشکی خوب میتوان به موارد زیر اشاره کرد 

 ارائه خدمات آموزشی مناسب •

 استفاده از تجهیزات با کیفیت •

 ارائه خدمات کامل و جامع  •

 نیاز، ارتباط با بیمار ارتباط همیشگی با پزشک و در صورت  •

 

 .های بهترین البراتوار دندانسازی بیشتر بخوانیداز طریق دکمه زیر درباره ویژگی

 

 

 

  

 

 انواع پروتز دندان

 بهترین البراتوار دندانسازی 

https://highdentlab.com/dental-laboratory-equipment/
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/%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/


 
 

 

 

 انتظارات البراتوار دندانپزشکی از دندانپزشک چیست؟
 .  ویدیو زیر در ارتباط با انتظارات البراتوار از دندانپزشک است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیار شما به عنوان یک دندانپزشک برای انتخاب یک البراتور دندانپزشکی و همکاری موفق چیست؟

گویم ولی اگر مشکلی وجود دارد،  اگر ارتباط و همکاری که با البراتوار دندانپزشکی دارید موفق است به شما تبریک می

دادید ولی ندادید. ما هم ای ساخت رستوريشن انجام میاول از همه برگردید به خودتان و ببینید چه کاری را باید بر 

گردیم به قسمت البراتوار پروتز دندان ببینیم چه کاری  گردیم به کار خودمان، برمیبه عنوان البراتوار دندانپزشکی برمی

 .را باید برای ساخت رستوریشن انجام بدهیم

های انسیزالی دندان  شود در قسمت لیبیال لبهب تهیه میطبق تجربه خیلی اوقات در البراتوار، وقتی کست گچی از قال
اتفاق می را گم کرده است. دقیقا همین  تراشش  واقع در آن قسمت دکتر  زده است. در  تواند در البراتورهای  بیرون 

توانند موقع دیچ کردن خط خاتم تراش یا فینیشینگ الین را موقع دیچ کردن گم  ها میدندانسازی بیوفتد. تکنسین
 .کنند

توانیم دندانی که بیرون تراش خورده را داخل ببریم. تحت این شرایط از البراتوار ما به عنوان البراتوار دندانپزشکی نمی

خواهیم به چند تا از انتظارات تکنیسین از دندانپزشک در ساخت  توان انتظار معجزه داشت. در ادامه این مقاله مینمی

 .یک رستوریشن بپردازیم
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 :ها به شرح زیر استانتظارات تکنیسین
 تراش خوب  -۱

 ست؟ی منظور از تراش خوب چ

 ا ینشست مشخص شده باشد. خط خاتمه    ر یمس   ها ج ی باشد. و در بر  پر یبدون آندرکات باشد. ت  دیواقع تراش با  در 

  م یوجود داشته باشد تا بتوان  شنی ساخت رستور   یبرا   یکاف   یتراش منظم و مشخص باشد. فضا   نیال  نگیشینی همان ف

 .میاور یدر ب  یپرسلن خوب یموقع پرسلن گذار 

 ق ی قالب دق -۲

 ست؟ یچ   قیدق  قالب

که   یوجود نداشته باشد. قسمت   ی پارگ   ایوجود نداشته باشد. حباب    یدگ یواش کش  یپوت  یر یکه در انجام قالبگ نیا

ما داخل قالب مشخص باشد. با   نیال  نگینشیف   قاً ی جدا نشده باشد و دق  یاز تر   یدر تماس است پوت  یبا تر   یپوت

 را کامال مشخص کرد.  نیال نگیشی نی ف شودیم ترکشنیر  ایاستفاده از نخ لثه 

 ن ییقالب کامل از فک باال و پا  -۳

گرفتن اکلوژن بهتر به و در واقع در    یساز   نهیدر قر   نگیدر فرم کانتور   تواندیم  ن ییکردن قالب کامل از فک باال و پا  هیته

 .میها داشته باشفک  م یتمام فک نسبت به ن یهادر قالب یاکلوژن بهتر  میتوان یکمک کند. ما م  یل یما خ

 قی رکورد دق -۴

که معموًال   دهدیبه ما م   ی رابطه خط  کی. فقط  میداشته باش   یقیاکلوژن دق   میتوانیما هرگز نم  یاتکه  یها قالب  در 

  ی عنی هستند،    میکه فر   یی هاسیک   کنمیم  هی. توصستین   قیدق   شودیالبراتور ارسال م  یبرا  کین یکه از طرف کل   یتیآن با

و بعد تراش را    دیکن   هیقالب ته   کی   دیدندان را تراش ده   نکهیبعد از دندان تراش خورده دندان دارند، حتما قبل از ا

دارند و ممکن است   یدگ یساعت دهانش باز است. عضالت در آن لحظه کش   میموقع تراش ن  مار یب  رای . ز دیشروع کن

 را به ما بدهند.  قی نتوانند آن رابطه دق

 

 



 
 

 

 

 ی زمان کاف  -۵

به البراتوار فشار    ک ی نی اوقات از طرف کل  ی. گاهکندیفرق م  سی تا ک  سیالزم است ک  شنیساختن رستور   یکه برا  یزمان

تا کار درست و بادقت انجام شود، هر چند که ما به عنوان    می هست  نجایدهد. ما ا  لیکه کار را هرچه زودتر تحو  دی آ یم

 .میر یهماهنگ کرده است را حتما در نظر بگ  مارانشیبا ب  ک ین یکه کل   یزمان تیر یمد  دی البراتوار با ک ی

 فرم کامل سفارش کار  -۶

ا  کنم یم   هیتوص به طور کامل  نیحتما  را  ب  یما داستان  ی برا  دیخواهیاگر م  یو حت   دیپر کن  برگه   مار ی از مشخصات 

را   مارانیشما و ب   تیرضا  میو بتوان  میاور یبه دست ب  یشتر یاطالعات ب  مارانیاز ب  میمشتاق  یل ی. چرا که ما خ دیسیبنو

 . میجلب کن

 م،یببر   شیدرست پ  گر یکدیو کار را با کمک    میمتحد باش  گر یکدیبا    میاست که اگر بتوان  یو گروه   یمیکار ت  ک یکار    نیا

رضا خواهیم کرد.  را    مارانیب  تیمطمئنًا  ا  دوارمی امجلب  برا   نیکه  مد   یمقاله  دندانپزشک،  البراتوار   رانیهمکاران 

 باشد.  دهواقع ش دیمف زیعز   یهانیو تکنس یدندانپزشک 


