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بسمه تعالی 

ایـن کتـاب نگرشـی کـاربردي و     . ي رونالد اي گلدشـتاین اسـت  کتاب حاضر ترجمه فصول منتخبی از رفرنس زیبایی در دندانپزشکی نوشته

توانـد راهگشـاي سـواالت بـالینی     دارد و مـی ... هـاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم زیبـایی و     کلینیکی به مباحثی چون فوتوگرافی، بلیچینگ، ترمیم

همچنین این کتاب منبعی براي طرح سواالت آزمون رزیدنتی دندانپزشکی و آزمون ارتقا و بـورد دندانپزشـکی   . زشکان در این حیطه باشددندانپ

.شودترمیمی و زیبایی محسوب می

نیکـی در  هـاي کلی امید است این ترجمه مقبول همکاران دندانپزشک در سراسر کشور واقع شود و همچنین فتح بـابی بـراي ترجمـه کتـاب    

.حیطه دندانپزشکی زیبایی باشد

دکتر حسنا ابراهیمی زاده
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فصلوین عنا
مزایاي طراحی لبخند دیجیتالی 

آنالیز دقیق زیبایی 

اي افزایش ارتباطات بین رشته

بازخورد در هر مرحله از درمان 

ابزار کمک به درك بیمار و بازاریابی 

ارائه طرح درمان مؤثر و دینامیک 

ابزار آموزشی

جریان کار طراحی لبخند دیجیتال

مقدمه
آیـد، بلکـه بـا    گاه به صورت اتفاقی به دست نمـی عالی بودن، هیچ

استفاده از یک رویکرد سیستماتیک مداوم بـراي تشـخیص، برقـراري    
هـا  روتوکلپادغام . شودارتباط، طرح درمان، و در نهایت اجرا میسر می

کنتـرل کیفیـت و مـدیریت اطالعـات، تضـمین      1-7هـاي لیستو چک
شـود و  کند که هر نکته ضروري، به خوبی انجـام شـده، چـک مـی    می

. شودارتباط به درستی برقرار می
بینی و منسجم، طرح یشپبه منظور رسیدن به نتایج درمانی قابل 

ایـن  . ترمیمی باید در مراحل اولیـه بـه وضـوح مشـخص شـود     درمان 
ي نیازهـا و  عـدي درمـان را مشـخص کننـد؛ همـه     ها بایـد فـاز ب  داده

هاي بیولوژیکی، سـاختاري و عملکـردي را   هاي بیمار و ویژگیخواسته
این به عنـوان  . با طرح درمان زیبایی بیمار، به صورت علمی ادغام کند

امـا اگـر   . یک چارچوب مرجع براي درمانی که انجام خواهد شد، است
نشـود،  هـا منتقـل   تـرمیم حـی  طرابـه به معناي واقعی این اطالعـات 

.ها ممکن است در نظر گرفته نشودبسیاري از آن
طراحی لبخند دیجیتال، یک ابزار بالینی کـاربردي چنـد منظـوره    

تواند توانـایی تشـخیص زیبـایی را تقویـت     می: با مزایاي مربوطه است
هـاي قابـل   سیسـتم کند، ارتباط بـین اعضـاي تـیم را بهبـود بخشـد،      

طول فازهاي درمان ایجاد کند، آموزش و انگیزه بیمار بینی را درپیش
این یک پروتوکل . را افزایش دهد و اثربخشی ارائه کیس را بیشتر کند

کلینیکـال و  ) دو بعدي(2Dدرمانی دیجیتال مؤثر است که از تصاویر 
هـاي رفـرنس،   هـاي پیشـنهادي شـامل پلـن    البراتواري بیمـار و پلـن  

ي اینسـیزال، دینامیـک   ار، موقعیت لبـه میدالین صورتی و دندانی بیم
.کندلب، آرایش پایه دندان و پلن انسیزال، استفاده می

ترسیم دیجیتالی خطوط و اشکال مرجع بر روي عکـس بیمـار، از   
دهد کند که به تیم اجازه مییک توالی از پیش تعیین شده پیروي می

بهتـر ارزیـابی   ها، لثه و لبخند و صورت راي زیبایی بین دندانتا رابطه
توانـد توسـط   العاده و چند منظوره است که میابزاري فوقDSD. کند
ي اعضاي تیم براي درك بهتر و تجسـم و اجـراي طـرح درمـان،     همه

توانـد  مـی DSDجایی کـه اسـتفاده از   از آن. مورد استفاده قرار بگیرد
تر بسازد، تالش مـورد تشخیص را مؤثرتر کند و طرح درمان را با ثبات

دار خواهد بـود چـون تـوالی    نیاز در به کار بردن آن، سودمند و نتیجه
جویی در وقت کند و باعث صرفهتر میتر و سادهطرح درمان را منطقی

.شودها در طول درمان میو کاهش هزینهمادهو 

مزایاي طراحی لبخند دیجیتالی
آنالیز دقیق زیبایی

DSD  هـاي دنـدانی و   امکان آنالیز دقیق زیبایی صـورت و ویژگـی
کشف تدریجی بسیاري از فاکتورهاي مهـم کـه ممکـن اسـت هنگـام      

هاي کلینیکال، عکاسی یا مطالعه نادیـده گرفتـه شـود را    بررسی مدل
. کندفراهم می

ایـن  بـه  تواننـد هـر زمـان کـه الزم باشـد،      ي اعضاي تیم میهمه
دسترسی پیدا کنند و حین ) cloud)in the cloudاطالعات در فضاي 

به . ي درمان و تشخیص عناصري را تغییر بدهند یا اضافه کنندپروسه
آپ طور سنتی، تکنسین دندانی، طراحی لبخند را با استفاده از وکـس 

ها را با اطالعـات محـدودي   او، فرم و طراحی. ترمیمی اجرا کرده است
ي گفته شده توسـط دندانپزشـک   هاکه طبق دستورالعمل و گایدالین

. کندبه صورت مکتوب یا تلفنی است، ایجاد می
شود تا از در بسیاري از موارد به تکنسین اطالعات کافی داده نمی

خود در حداکثر پتانسیل اسـتفاده کنـد و فرصـت    ها و تواناییمهارت

4
فصل

یک ابزار دیجیتال براي ارزیابی : طراحی لبخند دیجیتال
زیبایی، ارتباطات تیمی و مدیریت بیمار

tدکتر الهام زنگوئی:ممترج
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ایجاد رستوریشنی که واقعـًا رضـایت بیمـار را فـراهم کنـد، از دسـت       
.رودمی

کننده درمان یا یکی دیگر از اعضاي تـیم ترمیمـی   وقتی هماهنگ
که ارتباط مشخصی با بیمار برقـرار کـرده اسـت، مسـئولیت طراحـی      

.لبخند را برعهده بگیرد، نتایج احتماالً بهتر خواهد بود
این فـرد ایـن توانـایی را دارد کـه ترجیحـات شخصـی بیمـار یـا         

ا بـه تکنسـین البراتـوار ارائـه     هاي مورفوسایکولوژیکال بیمـار ر ویژگی
تواند کیفیت رستوریشن را از کیفیت مناسب عاتی که میبدهد و اطال

.کندبه حالتی که از نظر بیمار استثنایی است، ارتقا بدهد، فراهم 
، DSD 2Dعات ارزشـمند و از طریـق   با در دست داشتن این اطال

waxup)دندانپزشکی قادر خواهد بود وکس آپ سـه بعـدي   تکنسین 
3D)   هـاي آنـاتومیکی   را با کارایی بیشتر و با تمرکز بـر ایجـاد ویژگـی

هاي مرجع، میدالین صـورتی  براساس پارامترهاي ارائه شده مانند پلن
ه اینسیزالی پیشنهادي، دینامیـک لـب، وضـعیت    بو دندانی، موقعیت ل

. ها و پلن انیسزال ایجاد کندپایه دندان
هـاي دیجیتـالی   روي فوتوگرافیترسیم خطوط و اشکال مرجع بر 

keywote (Appleiwork)افزارهایی مثـل  داخل و خارج دهانی در نرم
به دنبال یک توالی از پیشMS power point (Microsoft office)یا 

. بخشـد دیـد تشـخیص را بهبـود مـی    وشـود  تعیین شـده انجـام مـی   
هـا، ریسـک   کنـد تـا محـدودیت   همچنین به تیم درمـانی کمـک مـی   

و نقـص  ) هـا هـارمونی دیس(ها ها، ناهماهنگیفاکتورها مثل آسیمتري
هاي مهم را به طرح درمان اصول زیبایی را ارزیابی و درك کند و داده

تکنیـک  زمانی که مشکل بیمار شناسـایی شـود، انتخـاب   . اضافه کند
.شودحل آن هم به روشنی مجسم میتر است و راهمناسب آسان

ايافزایش ارتباط بین رشته
ســاده کــردن ارتباطــات و انتقــال DSDهــدف اصــلی پروتوکــل 

و (working cast)کـار  ي بیمـار بـه کسـت   اطالعات کلیدي از چهـره 
.رستوریشن نهایی است

اي هاي بین رشتهمارتباط مؤثري را بین اعضاي تیDSDپروتوکل 
.کنداز جمله تکنسین البراتوار ایجاد می

توانند اختالفات مورفولوژي بافـت سـخت و نـرم را    اعضاي تیم می
ها بر روي تصاویر بـا کیفیـت   حلمورد بهترین راهشناسایی کنند و در

.ي کامپیوتر بحث کنندباال بر روي صفحه
به صورت مسـتقیم در  تواند اطالعات را هر کدام از اعضاي تیم می

اسالیدها با نوشتن یا با استفاده از انتقال صدا، اضافه کند و پروسـه را  
. تر کندساده

– test)ي امتحـان  بـه مرحلـه  wax-upانتقـال ایـن اطالعـات از    
drive) از طریقmack upشودیا رستوریشن موقت انجام می.

نجـام شـده و   زیبایی نهایی باید هر چه زودتر اطراحی رستوریشن
ي زیبایی از پیش تعیـین  امتحان بشود و توالی درمان را به یک نتیجه

.شده هدایت کنند

شود که کل تیم درمانی ریزي درمان کارآمد منجر به این میطرح
هاي پیش روي خود را بهتر بشناسند و به تسریع زمان شروع و چالش

.کندپایان درمان کمک می

درمانبازخورد در هر مرحله از 
DSD       امکان ارزیابی مجدد دقیـق نتـایج بـه دسـت آمـده در هـر

ترتیـب درمـان در اسـالیدها بـا     . کنـد مرحله از درمـان را فـراهم مـی   
دهـی  هـا، سـازمان  ها و نقاشـی ها و گرافیکها، ویدیوها، گزارشعکس

در هـر زمـانی، هـر یـک از     . کنـد شود و آنالیز را ساده و مـؤثر مـی  می
یدها دسترسی پیدا کرده و هر آن چـه تـا   تواند به اسالاعضاي تیم می

.آن لحظه انجام شده است را چک کند
تـوان تصـاویر و   کشی دیجیتـال کـه بـا اسـتفاده از آن مـی     از خط

اي ساده بین تصاویر توان براي مقایسهخطوط مرجع را ایجاد کرد، می
قبل و بعد استفاده کرد و تعیین کرد کـه آیـا مطـابق بـا پلـن اصـلی       

. اقدامات بیشتري براي بهبود نتیجه الزم استهستند و یا
همچنین تکنسین دندانپزشکی بازخورد مربوط به شکل و چیـنش  

. آورد تا اصـالحات نهـایی انجـام شـود    ها را به دست میو رنگ دندان
کند کـه  ي اطالعات این اطمینان را حاصل میبارهودو بررسی مستمر 

شـود و همچنـین   حویل داده میمحصولی با کیفیت باالتر از البراتوار ت
این . کنداي فراهم مییک ابزار یادگیري عالی براي کل تیم بین رشته

هاي بسیار مفید از پروسه) library(ي خانهپروسه همچنین یک کتاب
بازگشـت  . تواند بسیار مورد استفاده قرار گیـرد شود که میدرمانی می

ها، به عنوان یک آني اجراي هاي قدیمی و درك بصري نحوهبه کیس
.ي یادگیري مؤثر استتجربه

ابزار کمک به درك بیمار و بازاریابی
DSD  ؛یک ابزار مهم بازاریابی براي ایجاد انگیزه در بیمـاران اسـت
هاي درمانی را درك کند، تصـاویر قبـل و بعـد را    شود گزینهباعث می

عـالوه  . متوجه بشودمقایسه کند و ارزش کاري که انجام شده است را 
هـاي انجـام شـده، یـک     اسـالید مربـوط بـه درمـان    سـاخت بـر ایـن،   
تواند هاي کلینیکی است که میشخصی از کیس) library(ي کتابخانه

هـا  با سایر بیماران و همکاران به اشتراك گذاشته شود و بهترین کیس
.توانند بعدها به نمایش گذاشته شوندمی

ي طرح درمان مؤثر و دینامیکارائه
DSDکنـد زیـرا بـه    تـر مـی  ي طرح درمان را مؤثرتر و واضـح ارائه

دهد که عوامل متعدد ترکیب شده با هم کـه  بیماران این امکان را می
ها هستند را ببیننـد و بهتـر درك   مسئول مشکالت دهانی، صورتی آن

تر خواهد براي این بیماران مؤثرتر و دینامیک(case)ارائه کیس . کنند
هـا قـرار   هـاي خـود آن  لیست مشـکالت بـر روي عکـس   بود، چرا که

. دهدگیرد و درك، اعتماد و پذیرش طرح پیشنهادي را افزایش میمی
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هاي درمـانی را  تواند سختی کیس را بیان کند، استراتژيکلینسین می
آگهی درمان بحث کند و پیشـنهادات خـود   مطرح کند، در مورد پیش

تواند براي اهداف پزشکی ـ  ین میهمچن. را براي انجام کیس ارائه کند
هاي به دست آمده و دالیل هر یک از تصمیمات پیشرفتثبت ،قانونی

.گرفته شده در طول درمان استفاده شود

ابزار آموزشی
DSDتواند تأثیر ارائه کیس را افزایش دهد زیرا عناصر بصـري  می

هاي آموزشی سخنرانی را بهبود کند که جنبهرا به اسالیدها اضافه می
توانند موضوعاتی که قبالً هایالیت شده بود را مخاطبان می. بخشدمی

گر لیزري را به تواند استفاده از اشارهبهتر درك کنند و ارائه کننده می
.قل برساندحدا

جریان کار طراحی لبخند دیجیتال
کتاب به کار گرفته شده اینکه توسط نویسندگان DSDپروتکل 

افزارهاي مشـابه  هر چند نرم. باشدمیKeynoteافزار است با کمک نرم
تواننـد بـا اصـالحات جزئـی در     نیز میMS PowerPointدیگري مثل

دسـتکاري سـاده تصـاویر    امکان Keynote. این تکنیک استفاده شوند
ها بر گیريها و اندازهکشیدندیجیتالی و افزودن خطوط، اشکال، خط 

DSDمراحل اصـلی  . کندروي تصاویر بالینی و البراتواري را فراهم می

:شده استدر زیر شرح داده شده و به تصویر کشیده
صـورت کامـل در   : براي شروع کار، سـه عکـس اصـلی الزم اسـت    

هـا  ، صورت کامل با عریض در حالتی که دنـدان استحالت استراحت

هـا  انـد و دنـدان  ها کنار زده شدهجدا هستند، عکس در حالتی که لب
یک فیلم کوتاه نیز براي ثبت موقعیت لب در حاالت زیر، . جدا هستند
استراحت، لبخند پهن، کشیده شده از نماي فرونتـال،  : شودتوصیه می

.)4-1شکل (و پروفایل°45
تـوان چنـد سـوال اساسـی از بیمـار پرسـید تـا        این فـیلم مـی  در 
هـا  سپس، عکس. اش را توضیح دهدها، نیازها و انتظارات اصلیدغدغه
. شوندها دانلود شده به اسالیدها اضافه میو فیلم
1-cross.  دو خط باید در مرکز اسالید قرار بگیرند و یک صـلیب

هاي جـدا بایـد   با دندانعکس تمام رخ). 4-2شکل (را تشکیل بدهند 
.در پشت آن قرار بگیرند
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2-facebowارتباط دادن لبخنـد تمـام رخ بـا خـط     .ِدیجیتالی
خط بـین  . ترین مرحله در روند طراحی لبخند استرفرنس، افقی مهم

ها باید اولین رفرنس براي ایجاد پلن افقی باشد، اما نباید فقط مردمک
همچنین الزم است که صورت در کل آنالیز شود و . از آن استفاده کرد

. کند، تعیـین شـود  یجاد میسپس بهترین مرجع افقی که هارمونی را ا
بعد از تعیین خط مرجع افقی، نوبت به کشـیدن میـدالین صـورت بـا     

شـکل  (رسـد  هاي صورت مثل گالبال، بینی و چانه میتوجه به ویژگی
2-4.(

کشیدن خط افقی روي دهـان، امکـان ارزیـابی    .آنالیز لبخند-3
ن امکـا . کنـد اولیه بین رابطه خطـوط صـورت و لبخنـد را فـراهم مـی     

فت و یـا کنـت دارد فـراهم    یارزیابی میدالین و پلـن اکلـوزال کـه شـ    
).4-3شکل (شود می

هـا جهـت تعیـین و فـیکس     سـازي شبیه.سازي لبخندشبیه-4
، نسـبت  (shift)و شـیفت  cantکردن موقعیت لبـه اینسـایزال، کنـت    

). 4-4شکل . (شودساختار بافت نرم انجام میو دندانی 
براي آنـالیز عکـس داخـل    .داخل دهانانتقال از صورت به-5

هاي صورتی، باید صلیب را به عکس لبخنـدي  دهانی مطابق با رفرنس
ها کنار زده شده است با استفاده از سه خـط انتقـال اده   که در آن لب

:)4-5شکل (شود 
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از نوك کاسپ کانین تا نوك کانین سمت مقابل:1خط 
ي انسـیزال  ي انسیزال سنترال بـه وسـط لبـه   از وسط لبه:2خط 

سنترال دیگر
روي میدالین دندانی، از نوك پاپیال به امبراژور انسیزالی:3خط 

سـایز، کنـت   : بنابراین چهار ویژگی باید روي عکس کالیبره شـوند 
(cant)دو مـورد  1خـط  . ال و موقعیت میـدالین زي انسی، موقعیت لبه

، 3ي انســیزال و خــط موقعیــت لبــه2، خــط )cantingســایز و (اول 
). 4-6شکل (کند موقعیت میدالین را راهنمایی می

گیـري نسـبت عـرض بـه     اندازه.گیري نسبت دندانیاندازه-6
شـکل  (ي سـنترال  سنترال با قراردادن یک مستطیل بر روي لبهلطو
ش مؤثر براي شروع درك آنچه که باید هنگـام بـازآرائی   یک رو) 7-4

آنالیز دیگري کـه بایـد انجـام شـود، مقایسـه      . لبخند انجام شود، است
آل مطـابق بـا منـابع اسـت     نسبت واقعی سنترال بیمار با نسـبت ایـده  

).4-8شکل (
ي آن چـه کـه   از این مرحله به بعد، همـه .طرح کلی دندان-7

خواهید تصور کنیـد  کیس، براساس آنچه میشود، بسته به ترسیم می
خواهید با تیم، تکنسین و بیمار مکاتبـه کنیـد، ممکـن    و آنچه که می
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توانید طرح کلی دندان را روي عکس بکشید می. شوداست اختصاصی 
ي شخصی کپـی پیسـت   هاي موجود پیش ساخته را از کتابخانهیا فرم
ي مصـاحبه : ا مثـل سـایر فاکتورهـ  بـه هـا انتخاب شکل دنـدان . کنید
هاي بیمار، خصوصـیات صـورت و انتظـار    ، خواستهسایکولوژیکالمورفو

).4-10و 4-9شکل (آن زیبایی بستگی دارد 
ي خطوط بعد از رسم همه.ارزیابی زیبایی صورتی و سفید-8

هـاي الزم کـه طبـق خطـوط صـورت و خـط لبخنـد ترســیم        و طـرح 

مسائل زیبایی مربوط به قوس توان درك واضحی از تمام شوند، میمی
هـا و  فک باال مثل نسبت دندانی، رابطه بین دندانی، رابطه بین دنـدان 

خط لبخند، اختالف بین میدالین صـورتی و میـدالین دنـدانی، کنـت     
میدالین و کنت پلن اکلوزال، ناهماهنگی بافت نرم، ارتباط بین بافـت  

ي انسـیزال،  ثه، طرح لبـه ها، ارتفاع پاپیال و لِول مارجین لنرم و دندان
).4-11شکل (محور دندان و غیره داشت 
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کـش دیجیتـال روي عکـس داخـل     کالیبراسیون خـط -9
توان بـا  ها ترسیم شدند میبعد از این که تمام خطوط و طرح.دهانی

کش دیجیتال بر روي عکس داخل دهـانی از طریـق   کالیبراسیون خط
-12شکل (گیري طول واقعی یک انسیزور سنترال بر روي مدل اندازه

. پروسه را ادامـه داد ) 4-13شکل (و انتقال این اندازه به کامپیوتر ). 4
تــوان هـر نــوع  کـش دیجیتـال کــالیبره شـد، مـی    هنگـامی کـه خــط  

).4-14شکل (شروع کرد ي قدامی تصویر گیري را در ناحیهاندازه
اولـین مرحلـه   .از دیجیتال به مـدل (t)) صلیب(انتقال -10

انتقال خط افقی به صورت دیجیتالی روي عکس داخل دهانی اسـت و  

بـا  . ي شـش دنـدان قـدامی انتقـال داده شـود     ي لثهباید به باالي لبه
ي بین خط افقی و مارجی لثه هـر  کش دیجیتال فاصلهاستفاده از خط

شوند ها پایین اسالید نوشته میشود و این اندازهگیري مین اندازهدندا
ر بـه مـدل منتقـل    پها با کمـک یـک کـالی   گیرياندازه). 4-15شکل (

ي دقیـق بــاالتر از  بـا یـک مـداد روي مـدل همـان فاصـله      . شـود مـی 
گـزاري  ده شده است، عالمتداهاي لثه که در کامپیوتر نشان مارجین

هـا ایجـاد   ها، یـک خـط افقـی بـاالي دنـدان     نقطهشود و با اتصال می
خـط افقـی   ري بعدي انتقال میدالین عمودي، عمود بمرحله. شودمی

ي و میدالین صورتی را در لبهیي بین میدالین دندانباید فاصله. است
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گیـري کـرد و سـپس ایـن عالمـت را بـا       انسیزال روي کامپیوتر اندازه
(+) بعـد از رسـم   ). 4-16شکل (استفاده از کالیپر به مدل منتقل کرد 

، امکـان انتقـال اطالعـاتی کـه بـه      )4-17شـکل  (صلیب بر روي مدل 
ریزي شده وجود دارد؛ از جمله افـزایش طـول   دیجیتالی برنامهصورت

در ایـن مرحلـه   . ي انسیزال، پوشش ریشه و غیرهتاج، کوتاه کردن لبه
آپ دقیـق و  تمام اطالعات الزم براي تکنسین جهت ایجاد یک وکـس 

مفید روي اسالیدها و مدل وجود دارد که او را براي انجـام بهتـر ایـن    
).4-18شکل (کند پروسه راهنمایی می

هاي صـورت و نیازهـاي   آپ تشخیصی هدایت شده با ویژگیوکس
هـاي  این یـک رفـرنس مهـم بـراي پروسـه     . داخلی بیمار سازگار است

راهنماهاي متعـدد  . بعدي از جمله جراحی، ارتودنسی و ترمیمی است
تواند ساخته شود مانند ها میبراي کنترل پروسهآپاز روي این وکس

رجیکال گایــد ایمپلنــت، ســحــی، گایــدهاي ارتودنســی، اســتنت جرا
سـازي دنـدان و   گایدهاي جراحی افزایش طول تـاج، راهنمـاي آمـاده   

ي آپ با انجام مرحلهو وکسDSDي بعدي ارزیابی دقت مرحله. غیره
توانـد  این مرحلـه مـی  ). 4-19شکل (است (test drive)ها امتحان آن

پس از تأییـد  . ک موقتی باشدآپ یا تحویل ییک ماك،بسته به کیس
توان تمام مراحل بعـدي  توسط بیمار، می(test drive)مرحله امتحان 

سـازي  آمـاده . ریـزي کـرد  ي دلخواه، برنامـه را براي دستیابی به نتیجه
ي ایجـاد فضـاي   فقط اجازه. ها باید با حداقل میزان تهاجم باشددندان

). 4-20شـکل  (هـد  کافی براي یک رستوریشن سرامیکی مناسب را بد
ساخت رستوریشن نهایی باید با تنظیمات نهایی بسیار کمـی، کنتـرل   

شکل (کامالً هسیو و فراتر از انتظارات بیمار باشد ). 4-21شکل (شود 
). 4-23و 22-4

DSD     ابزار کاربردي چند منظوره با مزایـاي کلینیکـی ذکـر شـده
تواند توانایی تشخیصی زیبایی را تقویـت کنـد، ارتبـاط بـین     می: است

بینـی را در تمـام   هاي قابـل پـیش  اعضاي تیم را بهبود بخشد، تصمیم
ي بیمـار را افـزایش دهـد و    فازهاي درمان ایجاد کند، آگاهی و انگیزه

هـاي  ترسـیم خطـوط و طـرح   . را بیشـتر کنـد  ي کیس اثربخشی ارائه
هاي بیمار، به دنبال یک تـوالی از پـیش تعیـین    رفرنس بر روي عکس
ها و لثه، بهتـر  ي زیبایی بین دنداندهد تا رابطهشده، به تیم اجازه می

. و صورت را بهتر ارزیابی کند
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