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مقدمه 

ید و کاربردي در زمینه دندانپزشـکی زیبـایی اسـت و    یکی از کتب بسیار مف» زیبایی در دندانپزشکی«کتاب 
این . شدحاوي مطالب ارزشمندي است که جاي خالی آن در کوریکولوم دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی حس می

هاي ورودي دستیاري، ارتقاء و بورد تخصصـی دندانپزشـکی ترمیمـی افـزوده     کتاب که به تازگی به منابع آزمون
زشکانی که عالقمند به فعالیت در زمینه زیبایی هسـتند فـراهم   پو جامعی را براي دندانتواند دید کاملشده می

. نماید
در نگارش خالصه این کتاب سعی شده، در عین پایبندي به متن کتاب، چکیده کاملی از فصول موجـود در  

یـز و دسـتیاران رشـته    ها، به همراه نکات مهم جداول و زیرنویس تصاویر در اختیـار دانشـجویان عز  منابع آزمون
بـودن بتوانـد مفـاهیم را بـراي     رغم خالصـه به عالوه تالش شده تا علی. و زیبایی قرار گیرددنداپزشکی ترمیمی
. خواننده بیان نماید

با آرزوي موفقیت براي کلیه خوانندگان عزیز
1400بهار 



4فصل ~

)DSD(طراحی لبخند دیجیتال 

بیمارmanagementیتال براي ارزیابی زیبایی و ارتباط بین تیمی و یک ابزار دیج-
نیازمند یک روش سیستماتیک ثابت براي تشخیص، ارتباطات، طرح درمان، اجرا -
اجراي موثر تمـام نکـات ضـروري، چـک     . ها براي کنترل کیفی و اداره اطالعاتها و چک لیستتلفیق پروتکل-

. کندتضمین میکردن مجدد و ارتباطات صحیح را
بینی، طراحی درمان رستوریتو در مراحل اولیه باید به وضـوح  براي دستیابی به نتایج درمانی ثابت و قابل پیش-

. مشخص شود
هاي بیمار و خصوصیات فانکشـنال،  ها باید فازهاي موفقیت در بازسازي، ادغام علمی نیازها و خواستهاین داده-

. د طرح درمان زیبایی نمایدساختاري و بیولوژیک را وار
. کندها براي درمان عمل میبه عنوان چارچوبی از رفرنس-
هاي اطالعاتی، اگر معناي واقعی آنها به درستی وارد طراحی رستوریشن نشود، ممکن است بسیاري از این تکه-

. در نظر گرفته نشوند

DSD : ابزار کلینکی چند کاره عملی
: مزایا

ایش توانایی تشخیصی زیبایی ـ افز
ـ بهبود ارتباطات بین اعضاء تیم 

بینی در طی فازهاي درمانی ـ ایجاد یک سیستم قابل پیش
ـ افزایش آموزش و انگیزه دادن به بیمار 

هاـ افزایش اثربخشی ارائه کیس
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: بیمار و طرح درمان پیشنهادي شاملبعدي از2با استفاده از تصاویر کلینیکی و البراتواري 
هاي مرجع ـ پلن

ـ میدالین دندانی و صورت 
هاي انسیزال ـ موقعیت لبه
(lip dynamics)ـ حرکات لب 

ـ نظم دندانی اولیه 
ـ پلن انسیزال 

سبب ارزیابی بهتـر  ) شدهتوسط مراحل از پیش تعیین(هاي رفرنس روي عکس بیمار کشیدن خطوط و شکل-
.ها، لثه، لبخند و صورت میشودرابطه زیبایی بین دندان

�DSD :العاده براي درك، تصویر سازي و پیاده سازي طرح درمان ابزار چند منظوره خارق
تر، حفظ زمـان و مـاده، کـاهش    تر و سرراستتر، توالی درمانی منطقیتشخیص مؤثرتر، طرح درمان ثابت: باعث
نه درمان هزی

�: DSDمزایاي 
: آنالیز دقیق زیبایی®
-DSD آنالیز دقیق زیبایی در اجزاء صورتی و دندانی بیمار -باعث

هاي تشخیصی، فتوگرافی و کلینیکیکشف تدریجی فاکتورهاي ضروري که حین ارزیابی مدل-
. نادیده گرفته شده است

افزایش دید تشخیصی fکشیدن خطوط و اشکال رفرنس روي تصاویر دیجیتالی داخل و خارج دهانی -
Keynoteو Powerpoint: مثلf(Presentection)توسط نرم افزارهاي ارائه 

ها و ریسک فاکتورها کمک به ارزیابی و درك محدودیت-:      باعث  -
ها و موارد نقض کننده اصول زیبایی ها، عدم هماهنگیآسیمتري: مثل

هاي ضروري به پروسه طرح درمان افزودن داده-

. شودتر میها تصویر سازي شود، انتخاب تکنیک مناسب سادههنگامی که مشکالت شناسایی شده و راه حل-

Pاي تیمتهافزایش ارتباطات بین رش :
ساده سازي ارتباطات، انتقال اطالعات کلیدي از صورت بیمار به کست و به ترمیم: DSDهدف اصلی پروتکل -

نهایی 
اي بین اعضاء تیم از جمله تکنسین دندانی ایجاد ارتباطات مؤثر بین رشته-

ها در مورفولوژي بافت نرم و سخت یی و مشخص کردن دیسکرپانسیشناسا
بحث بر روي بهترین راه حل درمانی 
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و  ) تشخیص یا در طرح درمان(تواند اطالعاتی را به صورت نوشتاري اصولی به اسالیدها بیفزاید هر فرد می
. به اطالعات دسترسی داشته باشد”in the Cloud“صورت ضرورت از طریق در 

. کندترمیمی پیاده میwax-upبه طور سنتی تکنسین طراحی لبخند را به -
هایی که توسط دندانپزشک به صورت نوشتاري یا ها و گایدالینبا توجه به اطالعات محدود از دستورالعمل

. تواند استفاده کندحداکثر مهارت خود نمیاغلب به دلیل نداشتن اطالعات کافی از تلفنی 
هنگامی که درمانگر یا عضو دیگري از تیم ترمیمی که ارتباط فردي با بیمار دارد مسئولیت طراحـی لبخنـد را   -

.برعهده بگیرد، نتایج بهتر خواهد بود
ک با البراتوار هاي فردي بیمار و یا خصوصیات مورفولوژیتوانایی برقراري ارتباط بین رفرنس

افزایش کیفیت ترمیم از حالت کافی به حالت استثنایی 

. تواند وکس آپ سه بعدي را موثرتر انجام دهدبعدي تکنسین میDSD2با این اطالعات و از طریق -
نسیزال، حرکات لب، نظمها، محل پیشنهادي لبه اپلن مرجع، میدالین: توسط پارامترهاي ارائه شده مثل

دندانها و پلن انسیزال اولیه 

”test-drive“به فاز waxupانتقال اطالعات از �
			توسط		
ترمیم موقتی / ماك آپ ⎯⎯⎯

. بایست در اولین زمان ممکن ایجاد و امتحان شودمیطراحی ترمیم زیبایی نهایی، �
باعث راهنمایی توالی درمان به سمت نتایج زیبایی از پیش تعیین شده 

: دریافت فیدبک در هر فاز درمان®
�DSDf اجازه ارزیابی مجدد نتایج هر فاز از درمان
هـا  هـا و نقاشـی  ها، ویدیوها، گزارشات، گرافیـک ها بر روي اسالیدها توسط عکسمشخص کردن توالی درمان�

		باعث		
تر و مؤثرتر آنالیز ساده⎯⎯
fتواند به اسالیدها دسترسی یافته و چک کند که تا آن زمان چه کاري انجـام  در هر زمان هر یک از اعضاء می

. شده است
fهـاي  توان مقایسـه می) شوندها و خطوط رفرنس ایجاد میبا آنچه که نقاشی(کش دیجیتال با استفاده از خط

و بعد انجام داده و مشخص کرد که آیا با طرح اصلی منطبق هست؟ یا آیـا اقـدام جـانبی    ساده بین تصاویر قبل 
براي بهبود نتایج ضروري هست؟ 

اصـالحات نهـایی را   fها را دریافت کـرده   تواند بازخوردهاي وابسته به شکل، نظم و رنگ دندانتکنسین می�
. انجام دهد

اي باالتر و ابزار آموزشی عالی بین رشتهباعث نتیجه با کیفیت fاین دبل چک کردن �
هاي قدیمی و فهم دیداري این که چگونه فرایند درمان انجام شده برگشت به اطالعات کیس: کاربرد دیگر�
f یک تجربه آموزشی مؤثر
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: ابزار بازاریابی و درك بیمار®
�DSD هاي درمانی براي بیمار، مقایسـه  ل و گزینهانگیزه دادن به بیمار، ایجاد درك از مراح: یک ابزار مهم در

. شودتصاویر قبل و بعد و ارزش یافتن تمام کارهایی که انجام می
هاي کلینیکی براي به اشتراك گذاشتن با بیماران و همکاران دیگرایجاد یک کتابخانۀ شخصی براي کیس�

: ارائه دادن طرح درمان دینامیک و مؤثر®
�DSDرح درمان ارائه واضح ط

.تواند فاکتورهاي متعدد مؤثر صورتی ـ دهانی مربوط به خود را ببینید و درك کندبیمار می
کیس پرزنت، هنگامی که لیست مشکالت بیمار بر روي تصاویر فتوگرافی او سوپراایمپوز شود �

. شودتر میباعث       مؤثرتر و دینامیک
افزایش درك، اعتماد و پذیرش طرح درمان 

هاي درمان را معرفی کند، راجـع بـه پروگنـوز بحـث     تواند سختی کیس را بیان کند، استراتژيکلینیسین می�
. هایی در مورد اداره بیمار ارائه کندکند، و توصیه

یک از تصمیمات گرفته شـده  هاي بدست آمده و دالیل هرتواند براي اهداف پزشکی قانونی، ثبت پیشرفتمی�
. حین درمان کاربرد داشته باشد

: ابزار آموزش®
�DSD    به دلیل افزودن اجزاء دیداري به اسالیدها اثرگذاري پررنگ تر و جنبه آموزشـی سـخنرانی را افـزایش

. دهدمی
سـتفاده از پـوینتر لیـزري    فهمند و سخنران کمتر نیـاز بـه ا  شنوندگان مواردي که قبالً هایالیت شده را بهتر می

. خواهد داشت

®DSD Work Flow :
): مورد3( تصاویر پایه ضروري 

restـ چهره کامل در حالت 1

(teeth apart)ـ چهره کامل با لبخند وسیع و دندانهاي جدا 2

از قوس باال با دندانهاي جدا  retractedـ تصویر 3

: هاي لب به صورت زیره از موقعیتشود  یک ویدیو کوتابه عالوه توصیه می
restـ 1

ـ لبخند وسیع 2
و پروفایل 45°از نماي فرونتال، (Streched)ـ کشیده شده 3

توضیح نگرانی اصلی، نیازها و انتظارات : اي از بیمار پرسید، در موردتوان سئواالت پایهدر این ویدیو می
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: مراحل�
زمینه مورد استفاده  چهره کامل با دندانهاي جدا تصویر: (The Cross)ـ خطوط متقاطع 1
در پروسه طراحی لبخند، مرتبط کردن تصویر لبخنـد تمـام چهـره بـا     ترین مرحلهمهم: Digital facebowـ 2

خطوط رفرنس افقی  
interpupillary lineاولین  :رفرنس افقیfاول 

. کند تعیین شودشده و بهترین رفرنس افقی که هارمونی ایجاد میباید کل چهره بررسی 
توسط اجزاء صورت مثل گالبال، بینی و چانه : تعیین میدالینfسپس 

: Simile analysisـ 3
ـ ارزیابی اولیه ارتباط بین خطوط صورت و لبخند  با انتقال خط افقی به ناحیه دهان 

یا داشتن کنت / ین، شیفت پلن اکلوزال و میدال: امکان ارزیابی

) شبیه سازي.(کنیم تا کل صفحه را پر کندعکس لبخند و خطوط متقاطع را بزرگ می:  Simle Simulationـ 4
تثبیت موقعیت لبه انسیزال، کنت،:تواند براي موارد زیر استفاده شودشبیه سازي می
هاي دندانی، ساختار بافت نرم شیفت، و نسبت

: Transform from face to intraoralـ 5
): مورد3( ـ خطوط انتقال 

ها ـ نوك کانین1
ها ـ وسط لبه انسیزال سانترال2
ـ روي مدیالین دندانی، از رأس پاپی تا امبراژور انسیزال 3

:شوند ها تنظیم مینما بر روي عکس4ـ توسط این خطوط 
ـ سایز 1
با خط اول Cantـ وجود 2
با خط دوم fـ موقعیت لبه انسیزال 3
با خط سوم fـ موقعیت میدالین 4

: هاي دندانیگیري نسبتـ اندازه6
ها توسط قراردهی یک مستطیل روي آنها ـ تعیین نسبت طول به عرض سانترال

آل مقاالت هاي ایدههاي بیمار با نسبتهاي حقیقی سانترالمقایسه نسبتـ
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: Tooth outlineـ 7
. شوئداز این مرحله کشیدن تصاویر براي هر بیمار اختصاصی می-
روي عکس outlineراه       کشیدن دستی 2-

موجود  Pre-madeهاي outlineکپی کردن 
: انتخاب بین این دو وابسته به سایر فاکتورها

هاي بیمار، نماهاي صورت، انتظارات زیبایی مصاحبه مورفوفیزیولوژیک، خواسته

: White & Pink Esthetic Evaluationـ 8
: شامل. دهاي زیبایی قوس باال را درك کرتوان فهم واضحی از جنبهاکنون می

هاي دندانی، ارتباطات بین دندانی، ارتباط بین دندانها و خـط لبخنـد، اخـتالف بـین میـدالین صـورت و       نسبت
levelها، کنت میدالین و پلن اکلوزال، ناهماهنگی بافت نرم، ارتباط بین بافت نرم و دندانها، ارتفاع پـالپی،  دندان

.... دندانها وبودن مارژین ژنیژیوال، شکل لبه انسیزال، محور

: کش دیجیتال روي عکس داخل دهانیـ کالیبره کردن خط9
گیري طول حقیقی سانترال روي کست و انتقال انی اندازه به کامپیوتر توسط اندازه-
. گیري نمودتوان هر ابعادي را روي تصویر اندازهبعد از کالیبره کردن خط کش می-

: ع از تصویر دیجیتال به کستـ انتقال خطوط متقاط10
هـا را  تـوانیم فاصـله  مـی Z. دهـی دندان قدامی قرار مـی 6خط افقی را روي عکس باالي مارژین لثه :  قدم اول

خط افقـی کنیم و به هم متصل میZ. کنیمها را روي کست منتقل میاین اندازهZگیري و ثبت کنیم اندازه
. کنیمرا ایجاد می

ل میدالین عمودي، عمود بر خط افق انتقا: قدم بعدي
گیري کرده و به کست توان فاصله بین میدالین دندانی و صورت را در سطح لبه انسیزال در کامپیوتر اندازهمی-

. منتقل کرد
ریـزي شـده دیجیتـال را    توان تمامی اطالعات طـرح می. شودـ بدین ترتیب خطوط متقاطع به کست منتقل می

fwax upد متعاقباً منتقل کر

Prep+ موقتی / mock upتوسط ”test drive“در جلسه wax upسپس بررسی -
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فتوگرافی کلینیکال عملی 

آرتیکوالرتورها: ـ روش قدیمی دندانپزشکان براي ارتباط با بیماران و بحث با آنها درباره نیازهاي درمانیشان
هایی چـون  ولی با محدودیت. نگاتیوي، این فاصله ارتباطی را کوچکتر کردهايـ فوتوگرافی کلینیکال با دوربین

مثل خیلی روشن یا تیـره بـودن   (بر بودن فرآیند چاپ، عدم تشخیص مشکالت حین عکاسی تا زمان چاپ زمان
.و غیره مواجه بود...) هاي آسیب دیده، عدم فوکوس وتصویر، فیلم

شدند، بهترین روش براي که با کاغذهاي تریسینگ سوپرایمپوز میتصاویر بزرگ شده کلینیکی8×10ـ پرینت 
.هاي کلینیکی شدندهاي دیجیتال وارد فعالیتنشان دادن نتایج کار در گذشته بود، تا زمانی که دوربین

.هاي دیجیتال اولیه مورد استفاده در کلینیک، بزرگ، گران قیمت و داراي کیفیت پایین بودندـ دوربین
کردند که مشخص بود بـه وسـیله دوربـین    بی ثبات بوده و تصاویري ایجاد می: هاي دیجیتالل دوربینـ نسل او

ولـی  . آنها اکثرًا اشباع رنگ غیرطبیعی، صفحه نمایش کوچک و قیمت باالیی داشتند. دیجیتال گرفته شده است
بـه کـامپیوتر و پرینـت آن، و    امکان گرفتن دوباره عکس بالفاصله پس از بررسی آن، انتقال آسان و سریع عکس 

.شدامکان ارتباط بهتر با بیمار و البراتوار از مزایاي آنها محسوب می
بودنـد نیـز   (Fish eye)محدود و لنزهاي به شکل چشم ماهی (FOV)که داراي فیلد wand likeهاي ـ دوربین

براي بیمار و مستندسازي مناسـب  ها جهت توضیح دندان به دندان اگر چه این دوربین. کاربرد محدودي داشتند
.اي و بحث درباره طرح درمان کلی با تصاویر آنها وجود نداشتهاي بین رشتهبودند ولی امکان مشاوره

امکان تصویربرداري از قوس کامل فک و چهره 35mm(35mm-like)هاي دیجیتال مشابهـ نسل جدید دوربین
. ر و کیفیت باالتررا بدون اعواج فراهم کرد، آن هم با قیمت کمت

�هاي کلینیکی الزم است؟ چرا گرفتن عکس
ـ ارتباط بین همکاران 

هاي درمانی مختلف براي بیمار ـ ارائه گزینه
ـ مستندسازي شرایط و درمان 

ـ فالوآپ ضایعات بافت نرم و سخت در طی درمان 
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ـ آموزش مراحل درمانی به بقیه دندانپزشکان 
ـ مستندسازي قانونی 

.اندها کامل نشدهها در مواردي که کیسجویی در زمان، با بررسی مجدد عکسـ صرفه
.ترین ابزار در مطب دندانپزشکی استسري کامل تصاویر کلینیکی، با ارزش* 

�چه زمانی عکس بگیریم؟ 
هـا  کامل عکـس اي، باید سريهاي جامع و بین رشتهـ براي بیمار داراي مشکالت مختلف و نیازمند طرح درمان
. قبل از ارائه طرح درمان تهیه شده و به بیمار نیز ارائه شود

.شودهاي اولیه با هدف پذیرش بیمار و طراحی طرح درمان تهیه میـ متأسفانه اغلب تنها عکس
-هاي درمان شده و مراحل کاري آنها انجام مـی ها با نگاه کردن به کیسـ بهترین آموزش براي اغلب کلینیسین

. تواند منجر به رشد کلینیکی افراد شودلذا فتوگرافی می. یردگ
ولی هر زمانی شـک کـردیم، بهتـر    . ـ این که چه زمانی عکس گرفته شود وابسته به صالحدید دندانپزشک است

توانیم براي داکیومنته کردن کیسی کـه عکـس آن گرفتـه نشـده بـه قبـل       چرا که هرگز نمی. است گرفته شود
. برگردیم

�:کاربردهاي کلینیکی تصاویر
)ـ طرح درمان3و Work Flowـ 2ـ تشخیص، 1عالوه بر (
ـ داکیومنته کردن 4
ـ ارتباطات البراتواري 5
ـ آموزش به بیمار 6
ـ آموزش دندانپزشکی 7

: داکیومنته کردن®
. در هر زمان استـ یک دلیل عالی براي گرفتن عکس و یک راه عالی براي امکان مشاهده وضعیت آغاز درمان

-ـ در موارد وجود انتظارات غیرواقع بینانه، به پیشگیري از مشکالت بعدي ناشی از کج فهمی بیمـار کمـک مـی   
.نماید

. دهی هیچ جایگزین دیگري نداردـ تصاویر رنگی از وضعیت اولیه بیمار، براي رفرنس
بـراي مثـال داکیومنتـه کـردن     . ه اسـت ـ جنبه دیگر آن، داکیومنته کردن تصویري شرایط تشخیص داده نشـد 

) از طریق ثبت تصاویر سریال. (بایست براي مدتی فالو شدپاتولوژي بافت نرم یا هر نوع تظاهر غیرعادي که می

: ارتباطات البراتواري®
: ـ علت اهمیت تصاویر ارسال شده به البراتوار جهت موفقیت درمان

(Shade matching)رنگ : ترین فاکتورمهم

هاي بافت نرم و سخت براي البراتوار نمایش فرم، شکل، تکسچر و سایر جنبه: سایر فاکتورها
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، با کیفیت باال، بدون نیاز به تنظیمات پیچیده، عملکرد کافی براي تصـویربرداري از  SLRهاي ـ هر چند دوربین
. اطالعات پایه زیبایی را دارند، رنگ مسئله متفاوتی است

، White balance-like Cardوربینی قادر نیست بـدون ایجـاد تنظیمـات دسـتی بـا اسـتفاده از       ـ امروزه، هیچ د
هاي وابسته به رنگ بـوده و ایـن   این امر نیازمند آگاهی پایه از دیدگاه. آلی از رنگ داشته باشدتصویربرداري ایده

. بیندکه دوربین چگونه آن را می
. ش نسبتاً کوچکی در آنالیز کلی نیازهـا، در فتـوگرافی کلینیکـی دارد   ـ در اکثر موارد، وجود دقت رنگی عالی نق

نـوردهی  ) 2در یـک سـري از تصـاویر و    (Color Consistery)ثبـات رنـگ   ) 1چیزي که اهمیت بیشـتري دارد  
.آل آن است که هر تصویر منفرد نیز حد مقبولی از دقت رنگی را داشته باشدهرچند ایده. مناسب است

. ی مناسب، رنگ غیر قابل استفاده خواهد بودـ بدون نورده
ـ اهمیت رنگ تصویر زمانی که براي نشان دادن وضعیت اولیه به بیمار باشـد کمتـر از زمـانی اسـت کـه جهـت       

. شودساخت ونیرها به البراتوار فرستاده می

: آموزش بیمار®
، تصـاویر کلینیکـی از اقـدامات درمـانی     آلـ بهترین چیز براي انگیزه دادن به بیمار جهت پـذیرش درمـان ایـده   

بیمـاري کـه مشـکالت دنـدانی بـرایش تصویرسـازي شـده، بهتـر         . هاي دندان اسـت شکست خورده یا پاتولوژي
. پذیردهاي دندانی را میمسئولیت مراقبت

.ـ بیمار مشابه یک همکار باید از طریق کیس پرزنت مرحله به مرحله در طرح درمان مشارکت کند
هـاي  هاي داخل دهانی براي داکیومنته کردن مشکالت یک دندان منفرد مثل ترك، پوسیدگی و ترمیمنـ دوربی

توانند تصاویر بـا کیفیـت از   اگر به درستی استفاده شوند میSLRهاي ولی دوربین. آل هستندرفته ایدهاز دست
. گنمایی در ناحیه تک دندان استاین کار تنها نیازمند تنظیم تصویر و بزر. دندان منفرد را نیز ثبت کنند

. توان از یک تصویر اکلوزال موجود، ناحیه مورد نظر را بریدـ  به عنوان روش جایگزین می

: آموزش دندانپزشکی®
. ـ فتوگرافی زبان دندانپزشکی است

مـواد  هـا و ـ بدون فتوگرافی بحث در مورد انتخاب طرح درمان مناسب یک کیس، غیرممکن و آموختن تکنیـک 
.یابدجدید، بسیار مشکل شده و سرعت آموزش و انتقال اطالعات کاهش می

�چگونه یک دوربین انتخاب کنیم؟ 
:هاـ دو نوع کلی دوربین

1.(SLR) single-lens relfex
2.points & shoot(non-SLR)
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شـود را  برداري مـی دهد آنچه دقیقًا تصـویر ها داراي سیستم آینه متحرك هستند که به عکاس اجازه میSLRـ 
.مشاهده نماید

:ولی براي فتوگرافی دندانپزشکی چنین نیست. تر استها راحتnon-SLRـ تصور بر این است که استفاده از 
تنظیمات فلش، : هاي زیر داریمهاي مناسب در فتوگرافی کلینیکی نیاز به کنترل ویژگیبراي گرفتن عکس) الف

(shutter speed)، و گاهی سرعت شاتر f-stop، (depth of field)عمق میدان 

.ها معموالً فاقد این کنترل هستندnon-SLRدر حالی که 
: شوند، وضوح و شفافیت داشته باشندبراي این که تصاویري که از فاصله نزدیک گرفته می) ب

. داشته باشد(macro capability)یا قابلیت ماکرو (specialized adapter)دوربین باید سازگارکننده تخصصی 
توانـد تصـاویري را کـه در    بدین معنا که نمی. فاقد این قابلیت هستندpoint & shootهاي در حالی که دوربین

. در فوکوس قرار دهند) مثل تصاویر دندانپزشکی استاندارد(فواصل کوتاه قرار دارند 
. مانتخاب یک لنز تک براي کار کلینیکی تمام چیزي است که الزم داری) ج

60mmولی بعضـی متخصصـان از   . با قابلیت ماکرو است85mmـ 105: لنز استاندارد در دندانپزشکی ترمیمی

.کنندهم استفاده می
. فاقد قابلیت تعویض لنز بوده، درنتیجه انتخاب درست در آنها دشوار استpoint & shootهاي دوربین

.ت، نه بدنه آنقابلیت ماکرو عملکردي از لنز دوربین اس: توجه* 
.نیاز به اتصال لنزي با قابلیت ماکرو و بزرگنمایی مناسب داریم: هاSLRـ در 

: به طور خالصه* 
قیمت کمتر و راحتی استفاده : point & shootـ مزیت 

در صـورت آمـوختن تنظیمـات اولیـه و نحـوه اسـتفاده از آن،       (استاندارد فتوگرافی کلینیکی اسـت  : SLRـ ولی 
)تري داردیار راحتکاربرد بس

: SLRخصوصیات مهم در انتخاب دوربین ¯
وزن، سیستم فلش /قیمت، سایز صفحه، لنزها، رزولوشن، عملکردها، سایز: شامل
: قیمت®

. هاي کافی و قابلیت موفقیت در کلینیک دندانپزشکی را ندارندویژگی: Consumer-levelهاي دوربین
:شوندي قابل استفاده براي دندانپزشکان، به دو گروه تقسیم میظر بدنهاز نSLRهاي دوربین

(Professional)اي حرفه.1

(Prosumer) آماتور .2

فریم در ثانیه، با قابلیـت  20هاي قابل تنظیم بیشتر، قادر به گرفتن تر، با ویژگیبسیار گران: Professionalالین 
!ها نیاز ندارندن ویژگیضبط فیلم است، که اکثر دندانپزشکان به ای

. براي تصاویر استاندارد دندانپزشکی، بـراي دندانپزشـکان در شـروع فتـوگرافی مناسـب اسـت      : Prosumerالین 
.)است”Sweet Spot“اصطالحاً (
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:ـ قیمت اجزاء
دالر 750ـ 1500: بدنه
دالر 500ـ 950: لنز

دالر 250ـ 500: فلش
. ترین معموالً فراتر از حد الزم استترین معموالً مناسب نیست و گراننارزا

تـوانیم نسـبت   با آگاهی از چیزي که بـراي تصـویربرداري الزم اسـت، و ارزیـابی خصوصـیات هـر مـدل، مـی        -
. فایده آن را در نظر گرفته و بهترین مدل را انتخاب کنیم/هزینه

: سایز صفحه نمایش®
پشت دوربین : شـ محل صفحه نمای

. ترین خصوصیات براي فتوگرافی بالینی استـ بر خالف تبلیغات موجود، یکی از کم اهمیت
این است که آیا حین تصویربرداري، تصویر به راحتی قابل مشاهده اسـت؟ زیـرا   ـ تنها فاکتور مهم در این زمینه

. تر استدر صفحه کوچکتر مشاهده تصویر گرفته شده سخت
ولی تصویر گرفته شده عالی بوده و . داشتند4cmدیجیتالی قدیمی صفحه نمایش کوچکی به ابعاد هاي SLRـ 

. کردکیفیت تصویر گرفته شده روي صفحات بزرگتر فرقی نمی
دارند که به اندازه کافی براي مشـاهده تصـویر   6cmـ8امروزي صفحه نمایشی با سایز SLRهاي ـ اکثر دوربین

. بزرگ است
. ردي زمان کافی براي مشاهده جزئیات روي صفحه را ندارد، براي او صفحه بزرگتر مناسب استـ اگر ف

. ـ براي جلوگیري از ایجاد مشکل، قبل از خرید دوربین یک عکس بگیرید و آن را روي صفحه مشاهده کنید

: لنزها®
: دلیل. ن خریداري شده، خریده شوداي که بدنه دوربیاي، لنز باید از همان کارخانهـ طبق نظر عکاسان حرفه

توانند یک لنز را دوپلیکه کنند ولـی لنـز کارخانـه سـازنده بدنـه، بیشـترین       هاي دیگر هم میـ اگرچه کمپانی1
. هماهنگی را با بدنه دارد

. توان با یک سازنده بـراي درسـت کـردن آن در ارتبـاط بـود     تر میـ اگر مشکلی براي دوربین پیش آید، راحت2
) هاي متفاوت باشد ممکن است هر یک مشکل را به دیگري نسبت دهدر اجزاء از سازندهاگ(

: ها و سایزهاي مختلفی دارندـ لنزها شکل
این سایز، استاندارد صنعتی براي . است60mmـ 105اغلب بین : سایز لنز مورد استفاده در دندانپزشکی.1

آل داراي اجزاء مناسب براي تصاویر ایدهسال گذشته است و تصاویر گرفته شده توسط آن30ـ40
.باشنددندانپزشکی می

به همراه قابلیت ماکرو85mmـ 105: لنز استاندارد) طبق صفحات قبل: (یادآوري* 
در (Full-face)فیلد وسیع کافی براي گرفتن تصاویر تمام رخ ): 200ـmm300مثل (لنزهاي بزرگتر .2

. ندسیستم استاندارد دندانپزشکی را ندار
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هاي بیمار، از دندان(Close-up)براي گرفتن تصویر نماي نزدیک ): 35ـmm55مثل (لنزهاي کوچکتر .3
. بیش از حد وسیع هستند

.بیشتري استFOVکمتر و لنز کوچکتر داراي FOVلنز بزرگتر داراي: نکته* 
اي بسیار نزدیک، باید قابلیـت  ـ به عالوه تمامی لنزهاي مورد استفاده در دندانپزشکی، جهت گرفتن عکس از نم

. ماکرو داشته باشند
. توان از طریق مشاهده بدنه لنز مشاهده کردتفاوت لنزها را می: 7ـ7نکته شکل * 

: رزولوشن®
.شودـ رزولوشن یعنی میزان اطالعات در یک تصویر، موضوعی است که اغلب درست درك نمی

.برابر است20: هاي امروزيمگاپیکسل بوده ولی در دوربین1ـ2: هاي دیجیتال اولیهـ رزولوشن در دوربین
هر پیکسل یک مربـع رنگـی اسـت کـه جزئـی از تصـویر       . ـ پیکسل جزء سازنده اولیه یک تصویر دیجیتال است

میلیون مربـع  1مگاپیکسل حاوي 1تصویر : به عنوان مثال) افزایش اطالعات= افزایش پیکسل . (باشدبزرگتر می
)در نقاشیPointilismمانند سبک . (دهندکه با هم تشکیل تصویر میرنگی است 

ـ در صورت مشاهده تصاویر دیجیتال در نماي نزدیک، هر پیکسل به صورت یک مربع رنگی تار دیده شده ولـی  
.سازددر نماي دور یک تصویر استاندارد را می

افزایش رزولوشن تصویر= ـ افزایش پیکسل 
مگاپیکسـلی روي یـک   14و 6بـین تصـویر   . (زایش رزولوشن روي صـفحه نمـایش نیسـت   ولی این به معناي اف

!) شودمگاپیکسلی تفاوتی دیده نمی2صفحه 
، رزولوشـن  (”Large “Convas)ـ اگر نیاز است که تصویر به سایز بزرگتر و در صفحه بزرگتر نمایش داده شـود  

. خواهد شد(Pixelized)ل باالتري مورد نیاز است وگرنه تصویر تار و پیکسل پیکس
مگر این کـه فـردي بخواهـد    ) > 10MPاکثرًا . (معموالً رزولوشن کلینیکی کافی دارندSLRهاي جدید ـ دوربین

. تصویر را در حد بیلبورد بزرگ کند که در این حالت دوربین داراي رزولوشن باالتر بهتر است
. ورها هستند که تنظیم آنها هم مهم استـ منبع خروجی معمول بیشتر تصاویر دندانپزشکی مانیت

: هاي متفاوتی دارند که از قسمت تنظیمات آن، قابل انتخاب استـ مانیتورها رزولوشن
f هزار پیکسل 240= ها در صفحه نمایش پیکسل: انتخاب شود600×400اگر رزولوشن
f نمـایش  ): ورهـاي معمـولی اسـت   کـه حـداکثر رزولوشـن اکثـر مانیت    (انتخاب شود 1600×1200ولی اگر

ایـن میـزان بـراي نشـان دادن تصـاویر بـا       ) مگاپیکسل2کمتر از (میلیون پیکسل 92/1= ها در صفحه پیکسل
. شفافیت کریستالی مناسب است

fاغلب یک رزولوشن متوسط مناسب است .
: ـ مواردي که بهتر است رزولوشن تصویر بیشتر باشد

.پرینت یا چاپ شود یا پوسترهاي بزرگ از آن تهیه شوددر صورتی که الزم است تصویر.1
. مواردي که الزم است بخشی از یک تصویر بریده شود.2

.مگاپیکسل متفاوت باشد12با 16ولی این بدین معنا نیست که براي پرینت کردن رزولوشن 
توانـد بـه تصـاویر بـا     که مـی مگاپیکسلی است، امروزه نرم افزارهایی وجود دارد5یا 4، 3ـ حتی اگر دوربینی با 

. هاي کمتر اجازه بزرگتر شدن دهدپیکسل
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هـاي  زیـرا بیشـتر دوربـین   . نیاز نیست براي خرید دوربین، روي رزولوشن زیـاد تمرکـز کنیـد   : ـ خالصه این که
. امروزي رزولوشن کافی براي استفاده در دندانپزشکی را دارند

: هافانکشن®
هاي مختلـف را  هایی که مدلهرچند بسیاري از فانکشن. ها را دارندی از فانکشنهاي امروزي طیف وسیعSLRـ 

برداري تصویر در ثانیه یا امکان فیلم20گرفتن : مثل. کنند در دندانپزشکی کاربردي ندارنداز هم متمایز می
. ستهاي ضروري، براي خرید دوربین براي مقاصد فتوگرافی دندانپزشکی الزم اـ شناختن فانکشن

.ها آن را دارند، توانایی مشاهده هیستوگرام استSLRیکی از خصوصیات اصلی که تمامی +
ها آن را بـه صـورت یـک ابـزار کوچـک در      برخی دوربین. هیستوگرام، یک ابزار زنده در ارزیابی نور تصاویر است

) تررزیابی راحتمشاهده و ا= نمایش هیستوگرام بزرگتر . (دهندگوشه صفحه و برخی در کل نشان می
.جزء مهم دیگر در هر سیستم دوربین، توانایی دسترسی و تغییر تنظیمات دوربین است+

باید ارزیابی کنـیم کـه کـدام مـدل بـراي      . تر استها دسترسی بسیار راحت و در برخی سختدر برخی سیستم
. تر استمان راحتاستفاده روزانه

: وزن/ سایز®
. متفاوت است و باید به صورتی باشد که در دست راحت باشدهاي مختلفـ در دوربین

تـري تولیـد   هـاي سـبک  ها دوربینزیرا برخی کمپانی. ـ براي مقایسه باید ابتدا لنز و فلش را به بدنه متصل کرد
. تري دارد و در نتیجه وزن کلی آن بیشتر استکنند که لنز و فلش سنگینمی

. استفاده کنند، باید وزن و سایز آن به دست آنها هم امتحان شودـ اگر قرار است پرسنل از دوربین

: هافلش®
.ـ سایز و شکل متفاوتی دارند

:نوع کلی فلش2ـ 
(point flash)اي فلش نقطه) 1

(ring flash)اي فلش حلقه) 2

:ايفلش نقطه) 1
. اي است که روي یک ناحیه خاص متمرکز استـ به صورت یک فلش تک نقطه

توانست دور لنز بچرخد و قابلیـت  اي داشتند که میهاي تک نقطههاي سنتی قدیمی فلشهاي دوربینـ سیستم
. نوردهی از جهات مختلف را داشت

. کندشود و اغلب نواحی زنده جسم را تاریک و تار میـ این نوع فلش باعث ایجاد سایه می
این کار باعث نوردهی بهتر . انداي حل کردهقل دو فلش نقطههاي جدیدتر این مشکل را با داشتن حداـ سیستم

. شودو کنترل مؤثرتر سایه می
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: ايفلش حلقه) 2
.ـ یک دایره ممتد از نور، دور لنز است

!شود که این موضوع هم مزیت است هم عیبـ باعث ایجاد نور یکنواخت می
. هـاي مناسـب دارنـد   ها نیاز به دیدن سایهل دندانـ دندانپزشک و تکنسین براي درك حقیقی از کانتورها و شک

و ایجاد (Wash out)ها اي، به خصوص اگر از فاصله نزدیک استفاده شود، تمایل به حذف بیشتر سایهفلش حلقه
. دارد(Flat)تکسچر سطحی بسیار صاف 

:ايفلش دو نقطه) 3
اجازه مشاهده تکسچر سطحی و شـکل را بـه   ) 2شده ) ايمشابه فلش حلقه(باعث ایجاد نور یکنواخت ) 1: مزایا

) ايبرعکس فلش حلقه. (دهددندانپزشک می
.اي براي اهداف تشخیصی بهتر استفلش دو نقطه: 7ـ13نکته شکل * 

ها وجود دارد که امکان پهن یا باریک کردن آن و ایجاد زوایـاي نـوري   ـ اتصاالت ارزان قیمتی براي تنظیم فلش
. دهدمیمختلف را به کاربر 

. دهد را امتحان کنیدـ بهتر است ابتدا سیستم فلشی که کارخانه پیشنهاد می
.است) IR-پالس فروسرخ(ـ مالحظه دیگر در این زمینه، کنترل فلش از طریق سیم یا با سیستم الکترونیکی 

م بـودن، بایـد قابلیـت    سیبی/ اي بودن، با سیمنقطه/ ايـ هر سیستم فلش، بدون توجه به کارخانه سازنده، حلقه
ها در مقابل سـایر  SLRاین موضوع یکی از دالیل اصلی براي انتخاب . را داشته باشدFlash Powerتنظیم شدت 
:باشد که باید حداقل به دو صورت زیر قابل تنظیم باشدها میانواع دوربین

(Full Power)با قدرت کامل 
قدرت کامل 

. ات بیشتر، بهتر است ولی ضروري نیستاگرچه داشتن امکان تنظیم
فلـش  : تفـاوت ایـن دو  . کننـد اي اشتباه میاي را با دو نقطهبرخی دندانپزشکان فلش حلقه: 7ـ12نکته شکل *

. اي به صورت یک حلقه غیر منقطع استحلقه

�: SLRهاي تنظیمات دوربین
تصویر، نوع نمایش ، تنظیمات فلش، نوع تصویر، کیفیت تصویر، اندازهISO: شامل
®ISO :

.ـ حساسیت سنسور دوربین به نور است
.) است3200به نور بسیار کمتر از ISO100حساسیت (افزایش حساسیت سنسور = ISOافزایش عدد 

ها هاي ورزشی و کنسرتهاي تاریک مثل سالنمناسب براي محل: 3200
رك و یا با یک فلش بسیار قوي در داخل خانه مناسب براي نور روشن روز در یک پا: 100
ایجاد یک باالنس مناسب بین فلش و روشنایی بـراي ایجـاد تصـاویر بـا نـور      (آل براي دندانپزشکی ایده: 200

) مناسب
: نوع تصویر®

RAW ،TIFF ،JPEG: انتخاب وجود دارد3ها SLRدر اغلب 
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RAW :
. دهد ولی نیازمند زمان و مهارت زیادي استویر را میـ به عکاس اجازه کنترل تمام جوانب تص

. ـ اغلب دندانپزشکان براي کار بالینی روزانه خود به آن نیاز ندارند
TIFF :

.نیاز به زمان و کنترل کمتري داشته و داراي کیفیت خوب تصاویر استRAWـ نسبت به 
. رندهاي امروزي متأسفانه این گزینه را نداـ بسیاري از دوربین

JPEG :
ـ مناسب براي استفاده روزانه دندانپزشکان و نیازمند فضاي ذخیره سازي کمتر در هارد 

همراه با تنظیمات وسیع و ظریف، اطالعات کافی را براي نماي هر نوع تصویر بر روي مانیتور یا صـفحه  JPEGـ 
.کندنمایش فراهم می

سایز پوستر را داشته باشد، براي تبدیل فرمـت نیازمنـد نـرم    ـ اگر فردي قصد چاپ یا بزرگ کردن تصویر براي 
.افزار خواهد بود

:(aperture priority)در مقابل تنظیم دستی (through the lens, TTL)تنظیم اتوماتیک ®
وجود دارد، براي این طراحی شده که بیشتر تصـمیمات  SLRهاي دیجیتال که تقریبًا روي تمام دوربینTTLـ 

. نحوه تنظیم تصویر را به جاي عکاس، برعهده سیستم خود دوربین بگذارددر مورد
ولی تصاویر دندانپزشکی که معموال شامل تنها دو یا سـه  . کنددر بسیاري از کاربردها به زیبایی عمل میTTLـ 

هاي ستمشود، باعث سردرگمی اغلب سیمتري گرفته میسانتی15بوده و در فاصله ) سفید، سیاه، صورتی(رنگ 
TTLگرددمی .

اند بـا  خود هستند ولی هیچ کدام هنوز نتوانستهTTLها پیوسته در حال بهبود سیستم ـ علیرغم این که سازنده
. توانایی عکاس و تنظیمات دستی هماهنگ شوند

operture priotiry: جهت فتوگرافی دندانپزشکیSLRهاي ـ بهترین تنظیم براي دوربین
امکان مشاهده هیستوگرام : ها نسبت به سایرینSLRاي اصلی ـ یکی از مزای

.شودپردازش می(tone)نمایش دیاگرامی از این که چگونه نور ورودي به دوربین توسط تون : هیستوگرام

)چپ()                                                                                       راست(
گیرند      سیاه خالص ها بر اساس تیرگی و روشنی در مرکز قرار میسفید خالص     سایر رنگ
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fتر باشد اگر تصویر کمی تیرهfتر زیاد است و بزرگترین قله به سمت چپ متمایل استتعداد پیکسل تیره.
.تر شودا تصویر روشنبراي تنظیم آن باید بزرگترین قله به سمت راست منتقل شود ت

fتر باشد اگر تصویر کمی روشنfتر زیاد است و بزرگترین قله به سمت راسـت متمایـل   تعداد پیکسل روشن
.است

.تر شودبراي تنظیم آن باید بزرگترین قله به سمت چپ منتقل شود تا تصویر تیره
. دهدعکاس میـ هیستوگرام به راحتی فرصت مشاهده مستقیم آرایش تون تصویر را به 

گذارد؟ هیستوگرام چگونه بر کیفیت تصویر تأثیر می+
بنـابراین  . یک تصویر را کنترل کند، نوردهی همیشه و در هر زمـان عـالی خواهـد بـود    Toneـ اگر فردي بتواند 

. فهمیدن هیستوگرام کلیدي براي نوردهی مناسب در فتوگرافی است
. به صـورتی بگیـریم کـه بزرگتـرین قلـه در مرکـز هیسـتوگرام باشـد        هاي کلینیکی را ـ باید تالش کنیم عکس

. توانیم آن را تنظیم کنیماگر چنین نبود می) روشنایی متوسط داشته باشد(
یا دیافراگم f-stopتوانیم روشنایی یک تصویر را کنترل کنیم؟ از طریق تنظیم چگونه می+

. شودم نمایش داده میهر پیکسل منفرد توسط هیستوگرا: 7ـ15نکته شکل * 
قله به سمت راست  fهستند ”off-white“ها کامالً سفید نیستند بلکه دندان: 7ـ16نکته شکل * 
نور بازتاب شده از روي سطح دندان fقله نازك موجود در سمت راست هیستوگرام : 7ـ16نکته شکل * 

�: درك نوردهی
:F-Stopتنظیمات فلش و ®

از طریـق  . دهـد داراي دیافراگمی هستند که اجـازه تنظـیم ورود نـور بـه دوربـین را مـی      SLRـ تمامی لنزهاي 
. تر کردتر یا کوچکتوان این دیافراگم را بزرگ، میF-Stopتنظیمات 

f stopبـدین معنـا کـه    . و سایز دیافراگم استf-stopها، ارتباط بین ـ یکی از تناقضات در سیستم کلی دوربین

پـس در نـور   . شـود تر میگردد دیافراگم کوچکتر شده، درنتیجه نور ورودي کمتر و تصویر تاریکیباالتر باعث م
.باالتري استفاده نمود و بالعکسf stopبایست از بیشتر می

اجـازه نـوردهی   f stopکننـد شـماره بـاالتر    رسد که افراد تصور میاین موضوع از این جهت متناقض به نظر می
. دهداره کمتر اجازه نوردهی کمتر را میدهد و شمبیشتر می

یـک سیسـتم کـاراي فلـش بـراي فتـوگرافی       . آل، درك تنظیمات فلش اسـت ـ یکی دیگر از اجزاء نوردهی ایده
=M:  دندانی حداقل بایستی سـه تنظـیم را ممکـن سـازد     	 , ایـن تنظیمـات بـه کلینیسـین اجـازه      .  ,  

، فلـش نـور بیشـتري را تـأمین     )مـثال  (هر چه این عدد بزرگتر باشد . دهدفلش را میدستکاري نور عبوري از 
. کندمی
قدرت کامل قابـل  درصفحات قبل بیان شده شدت فلش باید حداقل به دو صورت قدرت کامل و : یادآوري* 

.تنظیم باشد
.آل را ممکن سازدیم عمق میدان ایده، تنظf-stopدوربین از طریق تنظیم : ـ دلیل اهمیت میزان نوردهی

. گیرد و بالعکستر بدین معناست که میزان بیشتري از تصویر در فوکوس قرار میـ عمق میدان بزرگ
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لذا با رها کردن نور زیاد روي جسم، این امکان را . بگیرندMها توانایی این را دارند که تصویر را با ـ اکثر فلش
درنتیجه عمـق میـدان بـه طـور اتوماتیـک      . را باال برده تا نور کمتري وارد شودf-stopکه دهدبه کلینیسین می

دهد که دندان سانترال تا مولر دوم را با فوکوس یکسان، با یـک  شود و این اجازه را به دندانپزشک میتنظیم می
. هیستوگرام زیبا به تصویر بکشد و بالعکس

و تنظیمـات فلـش ایـن فرصـت را بـه      f-stopنـوردهی اسـت ولـی درك    ـ هیستوگرام ابزاري عالی بـراي درك  
. دهد عمق فیلد را به دقت تنظیم نمایدکلینیسین می

:نکته* 
flash settinghZf-stophZ اندازه دیافراگمiZ نور وروديi

Z عمق میدانhZگیرد فوکوس قرار میحجمی از تصویر که درh

: ایجاد یک چک لیست تنظیمات فوري®
: ـ مراحل

) 14مثال (متوسط f-stopو full flashـ تهیه یک عکس اولیه با 1
:ـ بررسی هیستوگرام2
fبایست درنتیجه می. اگر قله به سمت راست منحرف شده بود، تصویر روشن استf-stopرا افزایش دهیم.
fبایست درنتیجه می. ت چپ منحرف شده بود، تصویر تیره استاگر قله به سمf-stopرا کاهش دهیم.
ـ تهیه عکس مجدد3
ـ بررسی مجدد هیستوگرام 4
)قرارگیري بزرگترین قله در مرکز(ـ ادامه تا متعادل شدن هیستوگرام 5

. براي افراد دیگـر تکـرار کنـیم   توان این اطالعات را یادداشت نموده و ـ اگر باطري دوربین کامال شارژ باشد، می
.)براي اکثریت بیماران این تنظیمات یکسان است(

هـاي فلـش اسـت    آل نشد به احتمال زیاد مشکل ضعیف بودن باطريـ اگر تصاویر بعدي با همین تنظیمات ایده
. که باید تعویض شوند

: نکته* 
: اي از فاکتورهاي مناسب براي فتوگرافی دندانپزشکیخالصه

)60mmـ105: در جاي دیگر(به همراه قابلیت ماکرو 85mmـ 105:  نزـ ل
) تر براي اهداف تشخیصیمناسب(اي دو نقطه: ـ نوع فلش

حـداقل داراي سـه   : در جـاي دیگـر  (حداقل داراي دو حالت کامل و داراي قدرت قابل تنظیم،: ـ شدت فلش
)، ، : حالت

. مگاپیکسل و کافی است10ها بیش از SLRاکثر در: ـ رزولوشن
) مگاپیکسل2کمتر از = هاي نمایش رزولوشن متوسط در اسکرین(
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. است) کافی(cm 6-8اکثرًا : ـ سایز صفحه نمایش
ISO :200ـ 

یـافراگم  و کاهش اندازه دf-stopبه معناي افزایش ) مثل (افزایش تنظیمات فلش :  f-stopـ تنظیمات فلش و 
. گرددبوده و باعث افزایش عمق میدان می

) اصلی(داشتن هیستوگرام : ـ فانکشن
(apesture priority) تنظیم دستی : ـ نوع تنظیم

�: اجزاء ضروري مورد نیاز دیگر
: آینه®

تنظیم کـرد  توان دوربین را مستقیما در داخل دهانـ براي تصویربرداري قوس کامل فکی یا تصویر طرفی، نمی
.شوددر نتیجه استفاده از آینه توصیه می. آل کشیدو لب را تا میزان ایده

: ها عبارتند ازـ سه پوشش اصلی آینه
کروم .1
تیتانیوم.2
) ترین استفادهطوالنیترین،رایج(رودیوم .3

.اندراحی شدههاي دندانی و لینگوال یا پاالتال طها براي تصاویر لترال، قوسـ اشکال مختلفی از آینه
جهـت جلـوگیري از   . هاي کوچک، جهت جلوگیري از آزار بیمار اسـت ترین خطاها استفاده از آینهـ یکی از رایج

. کلینیسین همیشه باید با بزرگترین آینه شروع به کار کنداین مشکل،
: راهکارها. بایست از بخار کردن آن جلوگیري کردـ در هنگام کار با آینه می

1.heating pad
هاي ضد بخار محلول.2
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) ترینترین و بهداشتیترین، سریعراحت(گرفتن آینه زیر آب گرم به مدت چند ثانیه .3
توان به راحتی بوسیله حوله کاغذي بدون آسیب بـه آن خشـک نمـود و نیـاز بـه تمیـز       هاي رودیوم را میـ آینه

. کننده لنز و میکروفاییر نیست

: رترکتور®
ها در هر دو نوع تصاویر مستقیم یا غیر مستقیمکشیدن لب: ورهاـ کاربرد رترکت

:ـ جنس رترکتورها
به دلیل شکل خمیده، رترکشن بهتري را بخصوص در نواحی لبیال . مزایاي بیشتري دارد: پالستیکی.1

.امکان بریدن یا خم کردن براي استفاده در شرایط کلینیکی خاص را دارد. کندقدامی ایجاد می
فلزي.2

هـاي ضـد   اسـتفاده از محلـول  : راهکار. تواند سبب کدر شدن آن در طی زمان شودهاي مکرر میتوکالو کردنـ ا
)X-rayهاي مشابه نگه دارنده(عفونی کننده 

تـر  تر شده و بـراي بیمـار قابـل قبـول    بایست مرطوب شوند تا گذاشتن آن راحتـ رترکتورها قبل از استفاده می
. گردد

�: ترکیب تصاویر
.ها، گرفتن برخی تصاویر اجباري استـ براي ارائه به بعضی از ارگان

:تصویر است11اي فتوگرافی دندانپزشکی، شامل ـ ترکیب پایه
(full-face smile)لبخند تمام چهره .1
(full-face repose)استراحت تمام چهره .2
(full-face profile)نیم رخ تمام چهره .3
(close-up smile)نماي نزدیک لبخند .4
(close-up repose)نماي نزدیک استراحت .5
(retracted close)رترکت شده با دهان بسته .6
(retracted open)رترکت شده با دهان باز .7
(left latral)نماي لترال راست .8
(right latral)نماي لترال چپ .9

(maxillary arch)قوس ماگزیال .10
(mandibular arch)قوس مندیبل .11

) 4فصل : (وريیادآ* 
: DSDسه تصویر اصلی براي 

(Full Face, rest)تمام رخ، استراحت .1
(Full Face, Wide Smile, teeth apart)هاي جدا تمام رخ، لبخند وسیع، با دندان.2

(Retracted, upper Jaw, teeth apart)هاي جدا با دندانفک باال،رترکت شده،.3
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®Full-face smile :
شاهده کل صورت، ارزیابی بافت نرم و سخت، و هارمونی آنهام: ـ هدف

تر از چانه تا باالي سر کمی پایین: ـ محدوده
بهتر است کمـی از فضـاي زمینـه در سـمت     . ها یک راهنماي عالی براي میزان دور ایستادن فرد هستندـ گوش

حالت بهترین وضعیت براي ثبـت  این . (ها مشاهده شود تا عرض سر به طور کامل ثبت گرددراست و چپ گوش
.)کل صورت با بزرگنمایی مناسب است

و اگر بیمار بلندتر یا کوتاهتر از دندانپزشک باشد، یکـی از آنهـا خـود را بـا     . ـ بهتر است بیمار و پزشک بایستند
و ایـن روش بـی خطـر، کـارا    .) به دلیل احتمال لغزیدن نبایـد از چهارپایـه اسـتفاده شـود    . (دیگري تنظیم کند

. تکرارپذیر است
. ـ دوربین باید عمودي گرفته شود تا شکل صورت را تقلید کند

. هاي مزاحم خارج شودها قرار گرفته، عینک و گوشوارهـ بهتر است موها پشت گوش
در غیر ایـن  . ـ بیمار بایستی سر را تا حد امکان مستقیم نگه دارد و تا درست قبل از لحظه عکس گرفتن نخندد

.شودبخند طبیعی نمیصورت ل

®Full-face repose :
بایسـت در ایـن حالـت دیـده     تنها تفاوت این است که لبه انسیزال می. ـ با بزرگنمایی و شرایط مشابه مورد قبل

.شودرا تلفظ نموده و سپس ریالکس میemmaبدین ترتیب که بیمار کلمه . شود
. ـ فوکوس خودکار همیشه باید خاموش باشد

®Full-face profile :
) بسته به نظر کلینیسین(به تصویر کشیدن پروفایل صورت، در حالت خنده یا استراحت : ـ هدف

. چرخدـ شرایط تصویر دقیقا مشابه دو عکس قبلی است، با این تفاوت که بیمار به سمت چپ یا راست خود می

®Close-up smile :
ط آنها با یکدیگر ها و ارتباها و لبمشاهده دندان: ـ هدف

نیـاز نیسـت کـه    . از یک گوشه تا گوشه دیگر لب و فاصله کمی در هر طرف، در حالت لبخند کامـل : ـ محدوده
. بینی یا چانه در این تصویر دیده شود

.ـ بیمار باید مستقیم بنشیند و براي حداقل کردن حرکت، سرش را به پشتی تکیه دهد
. بهتر است از عینک آفتابی استفاده شودهاـ براي جلوگیري از آسیب به چشم

.ـ موقعیت دوربین افقی است
چـرا کـه   . گیردگوید لبخند بزند و سریع عکس میـ دندانپزشک در حالتی که بیمار ریالکس است، به بیمار می

.کشدثانیه طول می10ـ15را ثبت نمود نه لبخندي که (normal smile)باید لبخند طبیعی 
ج این است که بیمار سر خود را به سمت عقب ببرد یا پشتی صندلی آنقدر عقب باشد که بیمـار بـه   ـ اشتباه رای

. براي ایجاد یک نماي طبیعی دوربین باید عمود بر صورت بیمار قرار بگیرد. سمت عقب برود
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به وسـیله تنظـیم   دارد نباید آن را(cant)اگر بیمار کنت . ها باید به طور طبیعی ثبت شوندـ پلن انسیزال و لب
. دوربین اصالح نمود

. بایست ثبت شوندهایی مثل آسیمتري در لبخند یا باکال کوریدور نیز میـ ابنورمالیتی

®Close-up repose :
ثبت لبه انسیزال در حالت استراحت : ـ هدف

. هاستنـ شرایط این تصویر دقیقا مشابه تصویر قبل بوده و تنها تفاوت، میزان دیده شدن دندا
ـ تصویر نماي نزدیک در حالت لبخند باید قبل از استراحت گرفته شود، زیرا اگر تصویر اسـتراحت ابتـدا گرفتـه    

.هاي لب از فیلد خارج شودشود در حالت لبخند گوشهشود باعث می
close-up reposeسپسclose-up smile ابتدا: ترتیب گرفتن عکس: نکته* 

. هاي تصویر ممکن است دیده شودلت در گوشهـ پوست بیمار در این حا
توان بـراي تعیـین میـزان    در این افراد می. شودـ در بعضی از بیماران در حالت استراحت لبه انسیزال دیده نمی

. ها از لب، از پروب استفاده نمودباالتر بودن دندان

®Retracted closed :
ها و رترکتور ه و مخاط دهان، بدون حضور لبها، لثه چسبندتا حد ممکن ثبت دندان: ـ هدف

close-upمشابه تصاویر : ـ شرایط

.نماي مولر دوم تا مولر دوم، به طوري که همه چیز در فوکوس باشد: آلـ تصویر ایده
.)مناسب نیستTTLسیستم . (یابدباالتر در این تصویر اهمیت بیشتري میf-stopـ انتخاب 

.د را کمی به سمت اپراتور متمایل کند تا پلن اکلوزال به شکل طبیعی مشاهده شودبایست سر خوـ بیمار می
. گذاري رترکتورها در ثبت این تصویر نقش حیاتی داردـ جاي

®Retracted open :
هاي باال و پایین بدون اورلپ مشاهده لبه انسیزال دندان: ـ هدف

4mm-6: هاـ فاصله دندان
جهـت جلـوگیري از ایـن    . بین براي تبعیت از فکین به سمت باال یا پـایین حرکـت داده شـود   دور: ـ اشتباه رایج

. اشتباه باید لبه انسیزال ماگزیال را در موقعیت مشابه حالت دهان بسته در نظر گرفت

®Leftal & right lateral :
.شودـ در این تصاویر استفاده از آینه و رترکتورهاي تغییر یافته آغاز می

ها از قرارگیري صـحیح آینـه جلـوگیري    ـ در صورت استفاده از رترکتورهاي استاندارد، کشش ایجاد شده در لب
.کندمی
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هاي یک رترکتور استاندارد را بریده و آن را در سمت مخالف قرار داده و یک رترکتور کامل را در توانیم لبهـ می
در سـمت مـورد نظـر قـرار داده و رترکتـور آن سـمت را       ي لترال را سپس یک آینه. سمت مورد نظر قرار دهیم

تـوان رترکتـور کوچـک شـده     به عالوه می. کندهاي سمت مورد نظر را رترکت میاین آینه بافت. کنیمخارج می
.سمت مخالف را کمی به سمت میالین لغزاند تا فضاي بیشتري براي قرارگیري صحیح آینه ایجاد گردد

ولـی تـا وقتـی کـه     . ت که براي عدم ناحتی بیمار، به میزان کافی لب بیمار را نکشـیم ـ اشتباه رایج دیگر این اس
باید به بیمار گفت که کشـش احسـاس   . آینه به لثه چسبنده تکیه نداشته باشد سبب ناراحتی بیمار نخواهد شد

. خواهند کرد نه درد
در این تصـاویر  . لر اول و پره مولرهاستبندي موـ مهمترین نکته در تصاویر لترال، نمایش صحیح زوایاها و طبقه

. ها از مولر اول با زوایاي درست ثبت شوند تا این که از مولر دوم ولی با زوایاي نادرستبهتر است دندان
به دلیل پخـش بـزاق   ) پوار(دمیدن هوا . ـ بهتر است همزمان، فرد دیگري با ساکشن، بزاق بیمار را خشک نماید

.روي آینه مناسب نیست
. دقیقه بخار نکند5تا 3شود آینه به مدت قراردهی آینه زیر آب گرم جاري، باعث میـ

: قوس ماگزیال®
هاي ماگزیال با زاویه مستقیم، همراه با کمی از سطح باکال هر دندان و کام، بـدون  تمامی دندان: آلـ تصویر ایده

مشاهده شدن لب، بینی و رترکتور 
.فاده از آینه و رترکتور نقش کلیدي داردـ در این تصاویر نیز است

: ـ براي رسیدن به این هدف، مراحل زیر باید انجام شود
زیرا با رترکتورهاي استاندارد و . ساز براي کناز زدن لب باال به تنهایی، استفاده گردداز رترکتورهاي دست.1

.کندحیح آینه جلوگیري مینگه داشتن لب پایین همزمان با لب باال، کشش ایجاد شده از قرارگیري ص
.شودآینه داخل دهان بیمار قرار داده می.2
بیمار سرش را به سمت عقب برده و بینی . گیردبیمار به صورت درازکش و دندانپزشک پشت بیمار قرار می.3

. بیمار نباید به مدت طوالنی دهانش باز بماند. گیرددندانپزشک درست باالي بینی بیمار قرار می
. توان به سرعت و راحتی عکس مناسب گرفتگه داشتن آینه و زاویه دادن به آن میاز طریق ن.4

: قوس مندیبل®
ـ آخرین عکس در سري استاندارد فتوگرافی است

ها ها، بدون بزاق و زبان و لببه تصویر کشیدن دندان: ـ هدف
.گیرندقط روي لب پایین قرار میـ برخالف قوس ماگزیال دندانپزشک روبروي بیمار و رترکتورهاي یک طرفه ف

. تواند در محل باقی بماندبود میtongue-tieگیرد ولی اگر فرد ـ زبان ترجیحا پشت آینه قرار می
. شودتر ثبت میـ تصویر این قوس به دلیل کوچکتر بودن، راحت
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�:ثبت تصاویر و ارائه آنها
: انتقال تصاویر®

:یر وجود داردسه راه کلی براي انتقال تصاو
- تر به نظر میتر و سادهآسان: اتصال دوربین به کامپیوتر توسط کابل و دانلود مستقیم تصاویر از دوربین.1

.رسد
.انتخاب ارجح است: card readerذخیره تصاویر در کارت حافظه و سپس انتقال آن به کامپیوتر از طریق .2

توان همزمان که یک کـارت حافظـه   می. شودمیتر بوده و باعث کاهش فرسایش دوربین این روش سریع
. شود، تصاویر کارت قبلی را به کامپیوتر منتقل نموددیگر براي بیمار بعدي استفاده می

. به دلیل احتمال خطاي تکنیکال این راه مطلوب نیست: سیمانتقال بی.3

: ذخیره سازي تصاویر®
افزار مناسب خـود را  دندانپزشک بعد از ارزیابی، نرم. شوندCleaned upافزار ـ قبل از ارائه، باید تصاویرتوسط نرم

. کندانتخاب می
: ـ ذخیره سازي تصاویر

.تواند توسط نرم افزارهاي مدیریت درمان به عنوان بخشی از چارت بیمار ذخیره شودتصاویر می.1
شود، در فرمت دسترسی تواند از طریق سیستم ماکروسافت که به طور رایگان روي کامپیوتر اجرا میمی.2

. ولی قابلیت انتقال تصاویر به چارت بیمار را ندارد. سریع ذخیره گردد

: ارائه تصاویر®
:دو راه عمده وجود دارد

یادگیري آسان، سریع، مقرون به صرفه : توسط نرم افزار پاورپوینت) هاPC(در سیستم عامل ویندوز .1
یادگیري کمی دشوارتر، با امکانات بیشتر : Keynoteتوسط نرم افزار) هاMac(در سیستم عامل مک .2

: هافیلم®
ـ ابزارهاي عالی براي کلینیسین و ارائه شرایط دینامیک 

ـ امکان نمایش دینامیک لب حین تکلم، لبخند و معاینات فانکشنال صورت و انتقال اطالعات به البراتوار و سایر 
اعضا تیم درمان

هاي بیماراهداف و خواستهبراي ثبت تاریخچه،ویژه حین جلسه مشاوره،ـ امکان مستندسازي خوب به
.ها نیستـ البته اهمیت کیفیت تصویر در فیلم، به اندازه عکس

�: (Camcorders)هاي ضبط فیلم دوربین
.هاي مختلف دارندـ انواع زیادي از کوچک و پرتابل تا بزرگ، با قیمت

. شودپایه توصیه میوربین بر روي سهـ هنگام استفاده، قراردادن د
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سـر بیمـار بهتـر    برداري از یک فرآیند کلینیکی، استفاده از یک دوربین ثابت و غیرمتحرك در بااليـ براي فیلم
. است

هـاي اجتمـاعی و   بـراي اسـتفاده در شـبکه   HDهاي موبایل امروزي توانایی ضبط ویدیوهاي ـ بسیاري از گوشی
.ز به وسیله اضافی دارندتبلیغات را بدون نیا

.ها باید رزولوشن صفحه نمایش و اندازه آنها را در نظر داشتcamcorderـ براي خرید 
شـوند کـه   هـا ذخیـره مـی   هاي ضـبط شـده در میکرودرایوهـا یـا فلـش ممـوري      ها فیلمcamcorderـ در اغلب 

ا هـم ظرفیـت آنهـا بیشـتر از نیـاز      زیـر . هایی ارزان قیمت بوده و براي دندانپزشکان نیز مناسـب هسـتند  حافظه
دندانپزشکان است، هم امکان انتقال آسان به البراتوار و همچنین آپلود راحت فایل در پرونده دیجیتـال بیمـار را   

.دارند
. هاي نوردهی استـ بیشترین مشکلی که دندانپزشکان با آن روبرو هستند، بحث فضا و هزینه سیستم

هـاي  انی که باید نور را مستقیما به داخل دهان منتقل کنند و محدود به الیـت هاي داخل دهـ برخالف دوربین
تواند توسـط  برداري بیشتر شبیه عکاسی داخل استودیویی است که میسوار شونده بر روي دوربین هستند، فیلم

گـر چـه   ا. نـوردهی شـود  ) کنندکه هر کدام یک هدف اختصاصی را دنبال می(منابع نوري متعدد در داخل اتاق 
.نیازمند فضا و هزینه بیشتري خواهد بود

Clamp-styleهستند، نـوردهی  ) ترولی پایین(تر، با کیفیت کافی حل سادهـ براي دندانپزشکانی که به دنبال راه

. تواند تمام جزئیات مورد نیاز براي مستندسازي و ارتباطات را فراهم آوردمی
: هاي ضبط صداي فیلمروش. استبرداري، ضبط صداـ موضوع دیگر در فیلم

camcorderمیکروفون داخلی .1

camcorder(shotgun)میکروفون سوار شده بر .2

میکروفون با سیم .3
سیممیکروفون بی.4

سـیم اغلـب الزم نیسـت و    ـ با توجه به این کـه در کارهـاي کلینیکـی تحـرك زیـادي وجـود نـدارد، نـوع بـی         
camcorderهـاي سـوار شـونده بـر     میکروفون. کنندوبی را ایجاد میاکثر صداي مطلOn-boardهاي میکروفون

هـاي بـا سـیم ارزان    میکروفـون . تري دارندهاي با سیم هم قیمت خود، کیفیت صداي پاییننسبت به میکروفون
.دهندقیمتی وجود دارند که نیازهاي صدابرداري در دندانپزشکی را به خوبی پاسخ می

. شود نه جایگزین آنب باشد، به عنوان مکمل فوتوگرافی استفاده میـ هر قدر هم کیفیت فیلم خو


