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فصل 1

معرفي
«تمام عاليق انسان ها به نحوي به زيبايي مربوط مي شوند.»(1)

لغت، esthetics از لغت يوناني aesthesia به معناي احســاس و حس برگرفته شــده است.  مي توان آن را به صورت «تمايل به 
ــتايش زيبايي» معني نمود.  Esthete از ريشــه همان لغت، مي تواند براي توضيح فردي كه لذت مي برد يا يك احساس خوشايند  س
ــاط اين لغت با ــتفاده شــود و معناي صفتي  نيز بيانگر توانايي پاســخ به زيبايي در هنر يا طبيعت اســت.(2)  ارتب ــه مي نمايد اس را تجرب
ــتن مشتق شده است، متمايز است.  عالوه  دندانپزشــكي، نسبت به واژه «cosmetic» كه از واژه يوناني «Kosmas» به معناي آراس
بر اين گفته مي شــود دندانپزشكي زيبايي، زبيايي طبيعي دهان و صورت را بهبود مي بخشد.  اين واژه، به خصوص، جهت القاي رابطه

بهينه اجزا با يكديگر به كار مي رود تا روابط ظاهري.(3)
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ــند.  با  ــكي، اين عبارات مي توانند گيج كننده باش در دندانپزش
ناميدن هر چيز تحت عنوان cosmetic ، ارزيابي كلي كه در ذهن 
ــنده  ــت.  در هر حال نويس بيمار باقي مي ماند تنها بهبود زيبايي اس
 ، cosmetic و esthetic ــكي ــه دندانپزش ــت ك بر اين باور اس
ــاره مي كنند.  به وسيله پيشرفت هاي  جدا از نام، به يك مقصود اش
ــالمتي، عملكرد،  تكنولوژيكي، اكنون اين امكان وجود دارد كه س
ــيد.   ظاهر و لبخند بيمار را به صورت محافظه كارانه اي بهبود بخش
درك صحيح از كليه جنبه هاي دندانپزشكي زيبايي جامع و ارتباط 
ــالمتي، عملكرد و زيبايي»، به دندانپزشك در  ــفه سه گانه «س فلس
ــوب دندان ها كمك مي نمايد.   فراهم آوردن زمينه نگهداري مطل
ــوان روند ايجاد  ــوان به عن ــكي زيبايي را مي ت ــفه دندانپزش فلس
ــتم دنداني ممكن تعريف نمود، در حالي كه آن  طبيعي ترين سيس
ــيم.(5)  با پيشرفت  ــتانداردها حفظ كرده باش را در حد باالترين اس
گسترده در تكنولوژي، مواد و روش هاي دندانپزشكي، مشخص 
ــت كه اعمالي كه در گذشته گمان مي شد تنها جنبه زيبايي  شده اس

دارند تا حد زيادي با دوام نيز هستند.
در اين دنياي در حال تغيير، ظاهر و يا پوشش همه چيز اهميت 
ــايند نه تنها از نظر اجتماعي و عاطفي بلكه  دارد.  يك ظاهر خوش
از نظر اقتصادي حائز اهميت است، زيرا مشخص شده افرادي كه 

ظاهر جذاب تري دارند در كسب مشاغل بهتر موفق تر هستند.(6)
ــه ظاهر در افراد، نه تنها به خاطر اعتماد به نفس  امروزه توجه ب
ــر روي ديگران القا مي كند،  ــه به خاطر تصويري كه وي ب فرد بلك
ــان داده اند كه تصور نامناسب  ــت.  مطالعات نش يك ضرورت اس
ــه در پس زدن خود  ــخص از بدن خود يكي از فاكتورهاي اولي ش
ــمتي از ظاهر  ــي، صورت، به عنوان قس ــت.  پس به طور منطق اس
ــود، به يكي از ملزومات  ــرد كه بيش از هر جاي ديگر ديده مي ش ف
ــكل 1-1).   ــت.(7) (ش ــته اس ــي ظاهري كلي فرد تبديل گش زيباي
گرچه اندازه و ميزان حركت دهان غالب ترين جنبه صورت است 
ــدرت و هماهنگي  ــت كه در كنار ق ــخصيت بيمار اس ولي اين ش
ساير قسمت هاي صورت، تعيين مي نمايد كه تا چه حد دهان، در 

تركيب كلي صورت غالب است.(8)
ــي را مي توان با  ــودن تركيب دندان ــته ب غالب بودن و برجس
مشهود جلوه دادن آن تقويت كرد.  افزايش اندازه تاج و يا استفاده 
ــورت بيرون زده تري قرار داده  ــن تري كه به ص از دندان هاي روش
ــده اند يا افزايش طول قسمت در معرض ديد دندان، اين تأثير را  ش

ايجاد مي كند.
ــش عمده اي در  ــه دندان ها و لبخند نق ــت ك به همين دليل اس
ــكان براي  ــد. اينك اين ام ــازي مي كنن ــورت فرد ب جذابيت ص
دندانپزشك زيبايي وجود دارد كه لبخند بيمار را زيباتر سازد و در 

عين حال ظاهر جوانتري را در وي ايجاد نمايد.

جذابيت دنداني- صورتي
ــالمت(9)  اهميت جذاب بودن مجموعه دنداني صورتي در س
ــت.(10)  از آن  ــده اس فرد از نظر رواني و اجتماعي كامًال پذيرفته ش
ــل زيبايي مورد توجه  ــذاب همواره در هر عم جايي كه لبخند ج
ــك زيبايي نه تنها به دنبال بهتر كردن زيبايي  ــد، دندانپزش مي باش
ــردن اعتماد به نفس بيمار  ــت، بلكه به دنبال باال ب ظاهري بيمار اس
ــد.(1)  اثر مثبت يك ترميم در لبخند بيمار، ظاهر، اعتماد  نيز مي باش
ــود.  تأثير  ــالمتي عمومي رواني نبايد ناديده گرفته ش به نفس و س
يك لبخند زيبا روي زيبايي كلي صورت، سالمت رواني و تصور 
ذهني شخص از خود كامًال ثابت شده است.  نمايش يك مجموعه 
دنداني زيبا و كامل يك فاكتور كليدي در ايجاد يك لبخند جذاب 

است.(12)
ــايي اين فاكتورها و افزايش تعداد بيماراني كه به دنبال  شناس
ــكي را  ــكل 2-1) حرفه دندانپزش ــتند، (ش بهبود ظاهر خود هس
ــتري در زمينه دندانپزشكي  مجبور به رويارويي با چالش هاي بيش
ــت.  تأثير لبخند  ــاخته اس ــخ به نياز بيماران خود س زيبايي و پاس
ــده است.   ــناخته ش ــط جامعه ش و زيبايي صورت به خوبي توس
ــال  ــد.  در س مي توان گفت لبخند بهتر، برابر با زندگي بهتر مي باش
ــي را به صورت علم  ــكي زيباي Pilkington . 1936 ، دندانپزش
ــه طوري كه قابل ديد و  ــازي كار ما با طبيعت ب تقليد و هماهنگ س

تشخيص نباشد، توصيف نمود.(13)
ــخص زندگي  ــد يك لبخند زيبا، يك روش مش به نظر مي رس
ــه به دنبال درمان  ــد و يكي از اهداف بيماراني ك را منعكس مي كن
انتخابي هستند، بهبود زيبايي صورت مي باشد.  از آن جايي كه يك 
سوم تحتاني صورت تأثير زيادي روي ميزان زيبايي صورت دارد، 
نقش يك لبخند زيبا غير قابل انكار مي نمايد (شكل 3-1).  زماني 
ــد،  كه رابطه ايده آل بين ترميم و بافت هاي نرم صورتي حاصل ش
ــت.  با  ــدن زيبايي طبيعي را به دنبال آن داش مي توان انتظار بهتر ش
اهميت روز افزوني كه رسانه هاي جمعي، بيماران و عموم جامعه 



اطلس رنگي آموزش قدم به قدم پرسلن المينيت ونير8

ــا ترتيب  ــب دندان هايي ب شــكل 1-1   نمايش متناس
ــته باشند.  اكنون، با پيشرفت مواد و تكنيك ها، درمان طبيعي، همواره اثر مثبتي روي لبخند اعمال مي كند. شــكل 2-1   بيماران ممكن است دندان هاي ناسالم و نازيبا داش

ــته غير ممكن به نظر مي رسيد امكان پذير است و در نتيجه مي توان باعث بهبود سالمت، زيبايي و اعتماد  آنچه در گذش
به نفس بيمار شد.  يك لبخند غير جذاب كه هشت سال پيش، از نظر زيبايي درمان شده است.  مواد امروزي به ما امكان 

مي دهند تا دندان ها و لبخندهايي هر چه زيباتر و طبيعي تر را ايجاد نماييم.

ــاخت  ــا تكنيك هاي جديد از جمله بليچينگ، بهتر س ــد جذاب را هم مي توان ب ــت.  (a) اما حتي يك لبخن ــك لبخند جذاب در ارتباط اس ــي صورت همواره با ي شــكل 3-1   زيباي
(b , ٪20 Opalescence)  . (Ultradent) به تفاوت ميان دندان هاي باال و پايين توجه نماييد.  (c) يك لبخند روشن تر روي صورت تأثيرگذارتر است.



9 دندانپزشكي زيبايي

ــتند، اكنون تأكيد بيشتري روي دندانپزشكي  براي ظاهر قائل هس
ــت  ــبت هاي درس زيبايي انتخابي، صورت مي گيرد.  با ايجاد نس
ــان  ــي و متخصص ــان ارتودنس ــان و متخصص ــي، جراح صورت
دندانپزشكي ترميمي فرصت بي نظيري براي رويارويي با نيازهاي 

زيبايي و ايجاد يك لبخند خوشايند در اختيار دارند.

نياز به دندانپزشكي زيبايي
ــكان زيبايي در حال افزايش  همان گونه كه جمعيت دندانپزش
ــال درمان هايي  ــش بيماران نيز به دنب ــت، جمعيت رو به افزاي اس
ــتند.(15)  جهت بهبود وضعيت نازيباي دندان هاي قدامي خود هس
ــته تنها روي ترميم دندان هاي  (شكل 4-1)  تمركزي كه در گذش
پوسيده وجود داشت امروزه به سمت درمان جهت بهبود وضعيت 
ــوق پيدا كرده است.(16)   ــتند س ــالم هس ظاهري دندان هايي كه س
ــرعت تغيير نموده  ــكي به س ــا در مورد حرفه دندانپزش ديدگاه ه
ــراميكي و باندينگ ها،  ــرفت صعودي مواد دنداني، س است.  پيش
ــدان، اعمال ترميمي را كه قبًال هرگز حتي  تراش محافظه كارانه دن

قابل تصور نبوده اند، امكان پذير ساخته است. (شكل 1-5)
اين تكنيك هاي جديد، كلينيسين را قادر مي سازند كه به نتايج 

ــت يابد.(20-17)  دندانپزشكان از تأثير  ــرفت هاي زيبايي دس و پيش
ــي، رواني و عاطفي  ــا روي زندگي اجتماع ــت يك لبخند زيب مثب

بيماران كامًال آگاه هستند.
چهره و ايده هاي جديد دندانپزشكي

ــكي به نحوه كامًال مشهودي طي 30 سال  تمام مباني دندانپزش
ــكي ترميمي  اخير تغيير كرده اند و يك جنبه كامًال جديد دندانپزش
ــيك دندانپزشكي  ــت.  انجام اعمال از قالب كالس ــده اس آغاز ش
ــمت ترميم هاي محافظه كارانه با حداقل  خارج شده است و به س
ــت.  اين اعمال روز به  روش هاي تهاجمي جهت گيري نموده اس
ــازي دندان با  ــاده تر و محافظه كارانه تر مي شوند.  آماده س روز س
ــد.  هرچقدر  ــر به نتايج قابل پيش بيني ختم خواهد ش تهاجم كمت
ــيب كمتري به  ــد، آس ــدان محافظه كارانه تر باش ــازي دن آماده س
ــم كمتري را  ــيت پس از ترمي ــده و بيمار حساس دندان ها وارد ش

تجربه خواهد كرد.
ــًا انتخابي  ــكي زيبايي عموم ــه اعمال دندانپزش از آنجايي ك
ــين ها بايد تالش كنند تا اين تجربه تا حد امكان،  ــتند، كلينيس هس
ــنتي دندانپزشك در گذشته،  ــايند باشد.  نقش س براي بيمار خوش
تصحيح و ترميم دندان ها و در صورت لزوم خارج سازي آنها بود 

ــند و در نتيجه ظاهر زيباي خود را به نمايش نگذارند.  (c) طرح لبخند جديد.  بي نظمي هاي  ــب قرار گرفته باش ــالم ممكن است به صورت نامتناس شــكل 1-4   (b, a) دندان هاي س
ــته تر نمودن پرسلن المينيت ونير روي پرمولرها، پوشانده شده اند.  تعادل، تقارن و شكل بهتر قوس  ــخت و نرم تصحيح شده اند.  باكال كوريدورهاي تيره با اندكي برجس بافت هاي س

با موفقيت ايجاد گرديده اند.



اطلس رنگي آموزش قدم به قدم پرسلن المينيت ونير10

ــالمند مردم از بي دنداني پارسيل يا كامل رنج  كه باعث شد نسل س
ببرند.(21)

ــي دندان هاي  ــروزه هدف نگهداري تمام ــد ام به نظر مي رس
ــت.  امروزه براي بيماران اين امكان  ــترس نيس طبيعي دور از دس
ــت دهاني خوب و  ــب، بهداش ــود دارد كه با نگهداري مناس وج
ــتفاده از فلورايد به عنوان عامل پيشگيري از پوسيدگي ها، مواد  اس
دنداني با كيفيت برتر و تكنيك هاي بهتر، دندان هاي خود را حفظ 
ــگيري فعالي كه توسط كلسينين ها انجام  نمايند.  روش هاي پيش
ــزون بيماران در مورد  ــود، در كنار اطالعات و دانش رو به ف مي ش
ــش طول عمر دندان هاي  ــوه مراقبت از دندان ها، موجب افزاي نح
ــده اند.  امروزه حرفه دندانپزشكي نه تنها تالش مي كند  طبيعي ش
ــب، حفاظت نمايد، بلكه  كه از دندان هاي طبيعي با عملكرد مناس
ــه از نظر زيبايي  ــت ك ــازي دندان هايي اس در صدد ايجاد و بازس

خوشايند باشند.
ــراي زيبايي  ــر در ايجاد عالقه بيمار ب ــك فاكتور مثبت ديگ ي
ــك  ــا در مالقات با دندانپزش ــه آنه ــت ك ــتر، اين اس دنداني بيش
ــود، رابطه اي با  ــتيابي به ظاهر بهتري در دندان هاي خ جهت دس
دندانپزشك برقرار مي كنند كه به طريق ديگري ايجاد نمي شد و از 
ــود مي برند.  اين يكي از  اين رو از معاينه كامل دندان هاي خود س
بزرگترين خدماتي است كه ما به عنوان متخصصين ايجاد سالمتي 
مي توانيم تأمين كنيم.  اين امر باعث بهتر شدن باور عمومي نسبت 

ــه در غير اين صورت  ــود ك به اين حرفه و افزايش بيماراني مي ش
ــه نمي نمايند.  همه  ــكي مراجع ــه طور مرتب به مطب دندانپزش ب
ــكي مراجعه نكرده اند  ــال ها به مطب دندانپزش ما با بيماراني كه س
ــديد به سفيد كردن دندان ها در مطب  ولي ناگهان به دليل عالقه ش
ــوند، روبرو شده ايم.  البته معموالً بايد آنها را قانع نمود  ظاهر مي ش
ــي را انجام دهند.(22)   ــاي الزم پريودنتال يا ترميم ــا ابتدا درمان ه ت
ــخيصي كه قبل از درمان انجام مي شود، خيلي از  طي معاينات تش
ــناخته و بدون درمان باقي  ــكالتي كه در غير اين صورت ناش مش
ــكل عمده  ــايي و قبل از اين كه تبديل به يك مش مي ماندند شناس

شوند درمان مي گردند. (21) (شكل 1-6) 
ــه به مطب  ــت اصلي مراجع ــي كه عل ــادي از زمان ــدت زي م
ــدان درد و يا تورم  ــكي مثل دن ــكي اورژانس دندانپزش دندانپزش
ــكي تنها از سر  صورت، بود نمي گذرد و رجوع به مطب دندانپزش
ــن ويزيت هاي اورژانس  ــب اعمالي كه به دنبال اي اجبار بود.  اغل
ــدي بودند.   ــترده و ج ــاي ترميمي گس ــد، درمان ه ــام مي ش انج
ــن مالقات ها را  ــكي، اي ــرفت هاي اخير دندانپزش برعكس، پيش
تبديل به «درمان براساس نياز»1 نموده است.(23-22)  امروزه مالقات 
دندانپزشكي با انگيزه زيبايي انجام مي شود.  دندانپزشكي زيبايي 
ــين ها ايجاد كرده و  ــراي اكثر كلينيس ــك دنياي كامًال جديد را ب ي
ــت.(22)  به  زندگي صدها هزار بيمار را به نحوه مثبتي تغيير داده اس

Want-based  ( ١

شكل 1-5 (a, b)    اكنون پيشرفت هاي تكنولوژي دندانپزشكي، به كلينيسين امكان مي دهد با روش هاي كمتر تهاجمي، ظاهر فرد را بهتر سازد.  (c, d) توجه كنيد كه تمام دندان هاي 
فك باال و پايين.  (b) حتي دندان هاي شديداً پوسيده را مي توان با پرسلن المينيت ونير درمان نمود، اين كار باعث بهتر شدن سالمتي، عملكرد و زيبايي مي شود.
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همين ترتيب، تصور عموم از دندانپزشكي به عنوان ترميم هاي از 
بين برنده درد و تأمين كننده فانكشن، به درك پيچيده اي از زيبايي 

كه بيمار و دندانپزشك از آن لذت مي برند، تغيير كرده است.(24) 
ــاي درماني  ــده اي از روش ه ــد عم ــر، درص ــه اخي طي ده
ــامل اعمال زيبايي بوده است.  برآورد شده است  دندانپزشكان ش
ــتند، در پي  ــه دنبال مراقبت هاي دنداني هس ــه 50٪ افرادي كه ب ك
بهتر كردن زيبايي خود نيز مي باشند.(25)  در جامعه اي كه به زيبايي 
ــرمايه گذاري جهت بهبود  ــراي س ــود، افراد ب اهميت داده مي ش
ــد.  همه اين بيماران  ــا و در نتيجه ظاهر خود آمادگي دارن دندان ه
ــترده نيستند و بعضي از آنها در واقع با يك  نيازمند درمان هاي گس
ــلني به  درمان معمول مثل بليچينگ و ونيرهاي كامپوزيتي و پرس

ــكل 7-1).  تمام فازهاي درما ن هاي  ــند (ش نتيجه دلخواه مي رس
ــامل ارتودنسي، جراحي دهان، پريودنتيكس و پروتز،  كلينيكي ش
ــند، زيرا اين  ــته باش ــكي زيبايي جا داش ــد در دندانپزش مي توانن
درمان ها را مي توان با حداقل تراش انجام داد و نيز اين امكان وجود 
ــرايط سالمت فعلي را با اعمال انتخابي در دندانپزشكي  دارد كه ش

زيبايي مدرن، بهبود بخشيد

معيارهاي ذاتي
شايد هيچ چيزي به اندازه درك خود بيمار از زيبايي، شخصي 
نباشد.  فاكتورهاي بي شماري از قبيل محل زندگي بيمار، رسانه ها 
و مدهايي كه فرد با آنها مواجه است، همگي برداشت فرد از زيبايي 

شكل 6-1   اگر بيمار به طور معمول با دندانپزشك مالقات نداشته باشد، پوسيدگي ها ممكن است كشف نشده باقي بمانند.  اين عوارض، هنگامي كه بيمار براي درمان زيبايي مراجعه 
نمود، پيدا شدند.  (a) بيمار از هر گونه پوسيدگي اينتروپروگزيمال، تا زماني كه با درد خود را نشان بدهد ناآگاه مي ماند.  از آنجايي كه هيچ تغيير رنگي روي ميناي دندان شماره 17 ديده 

نمي شود، (b) تهيه تصاوير راديوگرافي براي كشف آن الزم است.  (c) به گسترش ضايعه توجه كنيد.  (d) زيبايي و عملكرد برقرار شده است.
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ــت از نماي پاالتال (b) همان  شــكل 7-60   (a) همان كس
 mock up كست به همراه ماتريكس سيليكوني كه از روي

تهيه شده است.

شكل 7-61   (a) ماده مورد نياز براي بازسازي (b) بررسي 
ــده روي قسمت  ــيليكوني.  به ماده اضافه ش با ماتريكس س

مزيوديستال دندان شماره 21 توجه نماييد.

شكل 62-7   پخت اوليه و مقايسه با نمونه سيليكوني.

شكل 63-7   حذف اضافات و مقايسه با نمونه سيليكوني.

ــا رنگ آميزي داخلي و  شــكل 64-7   ويژگي هاي عمقي ب
سراميك.  اين مسأله براي حصول يك PLV با ظاهر طبيعي 

بسيار مهم است.
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شكل 70-7   سطح پيش از پخت با مايع گليز.

شكل 71-7   بعد از پخت و پاليش مكانيكي.

ــده روي كست، پيش از  شــكل 72-7   ونيرهاي كامل ش
جداسازي گچ نسوز.

شكل 73-7   المينيت ها روي داي نسوز.  توجه نماييد كه داي نسوز، براي روش استفاده از چند داي، آماده شده اند.
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شكل 7-74   (a) ونيرها روي داي نسوز (b) اين داي ها از دوپليكيت كردن داي هاي اصلي حاصل شده اند و مي توان آنها را روي كست قرار داد.  (c) جزئيات روي كست.

شكل 75-7   كار نهايي روي كست.
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شكل 77-7   ونيرهاي پرداخت شده، از كست خارج و اچ شده اند.

ــد از  ــس آپ.  (b) بع ــل از وك شــكل 7-76   (a) قب
ــايزال كه نسبت هاي  وكس آپ.  به افزايش طول لبه اينس
هر دندان را دچار تغيير مي نمايد، توجه كنيد.  (c, d) كار 

نهايي روي كست در نماي فرونتال و پاالتال.

شكل 78-7   نوك سوزن در ناحيه اي داخل مي شود حه در وسط پرمولر اول و دوم قرار دارد.  دسته بايد به پرمولر سمت مقابل تكيه داده شود تا مسير ورود ْ 90 باشد.  كل قسمت قدامي 
را مي توان بدون تحت تأثير قرار دادن لب ها، بي حس نمود.
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اينسايزيو مي باشد، ولي با آنها متفاوت است، زيرا به عنوان تزريق 
ــدان قدامي ماگزيال  ــش دن ــي دو طرفه ش اوليه براي ايجاد بيحس
ــه عصب دهي  ــه در نواحي قدامي كام ك ــت و لث به همراه پريوس
ــط عصب نازوپاالتين انجام مي شود، معرفي شده است.   آنها توس
ــزيو به عنوان يك شاخص مخاطي براي محل تزريق  پاپيالي انس
ــفنجي بافت استخواني در اين  ــد.  مزاياي توأم ساختار اس مي باش
ــمت  ــي (به قس ناحيه كه به نفع نيروي جريان يافتن محلول بيحس
ــرعت كم (كه باز  ــت و نيز ورود دارو با س بافت عصبي هدف) اس
ــد)،  ــار به نفع نيروي جريان محلول مي باش هم به دليل كاهش فش
منجر به بي دردي كامل اين تكنيك مي گردد.  با اجراي اين تزريق، 
سانترال ها و لترال هاي ماگزيال، كانين هاي هر دو طرف، لثه پاالتال 
ــت از درز مياني كام تا لبه لثه اي در يك سوم قدامي  و موكوپريوس
ــمت باكال از كانين يك سمت تا سمت  ــبنده س ماگزيال و لثه چس

ديگر بي حس مي شود.  

دباند كردن ترميم هاي موقت
ــاي موقتي بايد در ابتدا دباند  براي آغاز مرحله امتحان، ونيره
ــقي، مي تواند با بلند كردن ترميم هاي  ــكاويتور قاش ــوند.  اكس ش
ــدن ونير در لبه هاي  موقتي از ديواره هاي طرفي كه موجب كنده ش

پروگزيمال مي گردد، وسيله مناسبي باشد (شكل 7-80).  
ــدن مقاومت كند، مي توان  اگر ترميم موقت در برابر خارج ش
ــور تيپر به طور  ــي فيش ــيال را با كمك يك فرز الماس ــطح فيش س
ــپري انجام شود، زيرا  عمودي بريد.  اين كار ترجيحًا بايد بدون اس
ــيب هاي احتمالي  ــت جلوگيري از آس ــاهده عمق تراش جه مش
ــان تر است.  تراش بايد تا  هنگام ورود به سطح فيشيال دندان، آس

حدي انجام شود كه سطح دندان تقريبًا آشكار شود.  
ــدن توسط فرز  ــهولت دباند ش ــادگي و براي س مي توان به س
ــده به صورت نقطه اي وارد شد.  سپس  ــي، به نواحي اچ ش الماس
ــيار  ــي داخل ش ــقي را با يك حركت چرخش ــكاويتور قاش اكس
ــته و به  ــمت شكس ــودي قرار داده و ترميم موقتي را به دو قس عم

سادگي خارج مي كنيم (شكل 7-81).  
ــورد غفلت واقع  ــي از مراحلي كه اغلب م قبل از امتحان، يك
ــطح خود دندان است.  سطوح فيشيال و  مي شود، بررسي دقيق س
ــمان  پروگزيمال دندان تراش خورده بايد براي يافتن هر گونه س
ــي قرار بگيرد.   رزيني و يا بقاياي ترميم موقتي، به دقت مورد بررس

ــت.  انجام اين كار  ــوند بايد با دقت آنها را برداش اگر بقايا يافت ش
ــي حياتي دارد.   ــل PLV ها اهميت ــودن تطابق كام ــراي بهتر نم ب

همواره بهتر است سطح را با ذره بين مشاهده كرد.  
ــكلي در مورد برداشت كامل باقي مانده عامل  اگر هر گونه مش
ــكوك را مي توان  ــد، ناحيه مش ــته باش رزيني لوتينگ وجود داش
ــط  ــفريك 30٪ به مدت 10 ثانيه، همان گونه كه توس ــيد فس با اس
ــطح ميناي اچ شده،  ــده است، اچ نمود.(291)  س Nixon توصيه ش
ــد در حالي كه رزين باقي مانده اينچنين  ظاهري برفكي پيدا مي كن
ــمت به سادگي مشخص و برداشته  نخواهد بود و بنابراين اين قس

خواهد شد.  

امتحان
اكنون مي توان ونيرها را پس از تميز كردن دندان تراش خورده 
ــكل 7-82).   ــدان امتحان نمود (ش ــرم و آب، روي دن با پاميس ن
ــده  ــط برخي مؤلفين توصيه ش ــي از پاميس و مركريل توس تركيب
ــتفاده مي شود.(5)  اين وسيله با  و توسط رابركاپ پروفيالكسي اس
ــيدن و ريختن محلول مي گردد،  ــركات متغير خود كه مانع پاش ح
ــپس نوارهاي فلزي نرم كه با  ــيب لثه جلوگيري مي كند.  س از آس
ــه تماس مورد  ــراي تميز كردن ناحي ــده اند ب مركريل مرطوب ش
استفاده قرار مي گيرند.  براي پاك كردن دندان از پاميس، بايد آن را 
ــو داد.  هر ماده اي كه مي تواند باعث خونريزي شود  كامًال شستش
نبايد استفاده گردد، زيرا خونريزي براي باند مخاطره آميز است و، 
ــتفاده از هر گونه تميز كنندة محرك، اجتناب  از اين رو، بايد از اس

كرد.  

ارزيابي تك به تك
ــي تطابق  ــه براي ارزياب ــر بايد جداگان ــروع، هر وني براي ش
بيولوژيك وابسته به دندان و هماهنگي لثه اي، امتحان شود.  در اين 
مرحله اصًال نبايد فشاري اعمال شود زيرا پرسلن قبل از باند بسيار 
ــت كامل و تطابق لبه اي بايد با دقت بررسي  ــكننده است.  نشس ش
ــت كه ناهنجاري هاي بزرگ  ــود (شكل 83-7).  بايد به يادداش ش
ــه اي، منجر به  ــان و در موارد تراش فوق لث ــه اي در مرحله امتح لب
نتيجه نازيبا شده و در موارد تراش زير لثه اي، مشكالت پريودنتال 

را در پي خواهد داشت.  
ــي، در معرض  ــمان رزين ــد از باند، ماتريكس آلي س كمي بع


