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تقدیم به

اسـاتید ارجمنـد و بزرگـوار دندانپزشـکی این مـرز و بوم کـه الگوهای 

جامـع اخـالق، علـم و ادب برای دانشـجویان، همـکاران، تیـم درمانی و 

بیمـاران عزیز بوده و هسـتند.

راهشان پر رهرو باد .



به نام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه مترجم

با عرض سـام و درود خدمت اسـاتید، همکاران و دانشـجویان ارجمند و عرض خسـته نباشـید 
خدمـت شـما عزیـزان، علـم پزشـکی سـابقه ای دیرینه دارد. شـاید به جـرات بتوان گفت کـه با ظهور 
انسـان بـر روی ایـن کـره خاکـی علـم پزشـکی هم متولد شـده اسـت. بشـربرای رفـع دردهایش به 
انجـام اقداماتـی متوسـل می شـد. اولین شـواهد جراحـی بر روی انسـان مربوط به 6700 سـال قبل 
از میـاد اسـت کـه طـی آن جمجمـه بـه منظـور درمـان میگرن یـا درمان های روانپزشـکی سـوراخ 
می شـد. بـا پیشـرفت فنـاوری و سـاخت وسـایل بهتـر، درمانهـای جراحـی دقیق تـر و بـا عـوارض 
کمتـری همـراه شـدند. تاثیـر دیـد بهتـر بـر روی نتایـج جراحـی بـا تمایـل روز افـزون جراحـان به 
اسـتفاده از عینـک، عدسـی، و مجموعـه عدسـی ها )لوپ( بـه اثبات می رسـد. میکروسـکوپ جراحی 
نیـز بـا نشـان دادن دقیق تـر جزئیـات به جـراح، امـکان انجـام جراحی های بهتـر با نتایـج مطلوب را 
فراهـم مـی کنـد. محصـوالت فـن آوری جدیـد بـرای داشـتن توانایی هـای بهتـر دارای پیچیدگی های 
زیادتـری هسـتند و بـرای اسـتفاده بهینـه از این وسـایل به آموزشـهای دقیق و برنامه ریزی شـده 

نیاز اسـت. 
این کتاب برای آشـنایی پزشـکان و به خصوص دندانپزشـکان با میکروسکوپ جراحی تدوین شده 
و توسـط گروهی از دندانپزشـکان و مهندسـین ترجمه شـده تا مورد اسـتفاده عاقه مندان قرار گیرد. 
بدیهـی اسـت کـه زبـان دفترچـه محصـوالت جدیـد چـه بـه زبـان اصلـی و چـه بـه زبـان ترجمه  
دارای همـان پیچیدگی هـای فـن آوری جدیـد اسـت و نیـاز اسـت خواننـدگان دقـت و تمرکـز کافـی در 

مطالعـه ایـن ترجمه را داشـته باشـند.   
همان طـور کـه مسـتحضر هسـتید علم دندانپزشـکی با گذشـت زمـان مانند سـایر علوم پزشـکی 
از فن آوری هـای روز دنیـا بهـره الزم و حتی حداکثری را برده اسـت و چون  در رشـته دندانپزشـکی 
و کار کلینیکـی در ایـن حـوزه نیـاز بـه مسـاعدت گرفتـن از تجهیزات و وسـایل به روز دندانپزشـکی 
می باشـد لـذا تیـم دندانپزشـکی بـا کمک گرفتن از تجهیـزات و فن آوری هـای روز دنیا  قـادر به ارائه 
خدمـات دندانپزشـکی بـا کیفیـت بـاال بـه بیمـاران بـوده و بـه دنبـال آن رضایت منـدی و لـذت بردن 

بیمـاران و افزایـش سـطح کیفیت زندگی آنـان را رقـم خواهند زد.
امـروزه همـه مـا با تجهیزاتـی همانند میکروسـکوپ، تلسـکوپ، دوربین های تصویربـرداری و .... 
آشـنا هسـتیم. تـا قبل از اختـراع و پیدایش ایـن تجهیزات، قدرت مشـاهده جزئیات محیـط پیرامونمان 



محدود به  توانمندی چشـمانمان بود که در گذر زمان نیز دارای نقایص بیشـتری می شـد. کوچکترین 
جزییاتـی که با یک چشـم غیرمسـلح می توان مشـاهده کرد، حـدود 0.05 میلیمتر می باشـد. اما با گذر 
زمـان و اختـراع تجهیـزات اپتیکـی طـی چند سـده گذشـته، بشـر تا حـدود زیـادی بر ایـن محدودیتها 
فایـق آمـده است.دانشـی کـه باطراحـی و سـاخت این نـوع تجهیـزات سـر و کار دارد، مهندسـی و یا 
طراحـی سیسـتم های اپتیکـی نامیـده میشـود که یکـی از شـاخه های کاربـردی علم فیزیک اسـت. این 
دانـش هماننـد معمـاری، ترکیبـی از علـم و هنر اسـت و بعضا بـه آن هنر طراحی سیسـتم های اپتیکی 
نیـز گفتـه می شـود. تلفیـق ایـن مهندسـی با دانشـهای دیگـر، به خصـوص دانـش الکترونیک، شـاخه 
جامع تـری را تحـت عنـوان فوتونیـک ایجاد نموده که افزایش قدرت انسـان در بهره بـرداری از محیط 
اطـراف و ارتقـای توانمنـدی تجهیزات موجود را در پی داشـته اسـت. در این میان، میکروسـکوپها از 
ایـن امـر بی بهـره نبوده انـد. در این زمینه می توان به میکروسـکوپهای دیجیتال اشـاره نمـود که جزو 
تجهیـزات الکترواپتیک می باشـند کـه تلفیق آنها با تجهیـزات تصویربرداری، مکانیزم های هوشـمند و 
موتورایزوفـوکاس و زوم، چشـمه های روشـنایی جدیـد مثـل LED و پردازش نرم افـزاری تصویر، 
توانمندی هـای منحصـر بـه فـردی را بـرای کاربر فراهم می سـازد. امید اسـت این ترجمـه، بابی برای 

آشـنایی دندانپزشـکان با این حوزه از فن آوری باشـد.
با ورود میکروسـکوپ جراحی به حوزه علوم پزشـکی از سـال 1921 تا کنون، رشـته دندانپزشکی هم از 
این قاعده مسـتثنی نبوده و کاربرد میکروسـکوپ در این رشـته عاوه بر افزایش کیفیت خدمات ارائه شـده 
و افزایـش سـطح کیفیـت زندگی بیمـاران و امکان ثبت مـدارک و شـواهد درمان برای مطب و بیمـاران، امکان 
درمـان مـواردی کـه قبـل از ورود ایـن تجهیزات به علم دندانپزشـکی امـکان درمان آن ها فراهم نبـود و حتی، 
سـامتی تیم دندانپزشـکی به خصوص دندانپزشک را میسر سـاخته و خطرات شغلی ارگونومیک که منجر 

به بروز ناهنجاری های اسـکلتی عضانی دندانپزشـکان می شـود را نیز مرتفع نموده اسـت.
از آن جایی که شـرکت بین المللی بزرگ زایس یک شـرکت پیشـرو و پیشکسـوت در زمینه تولید 
میکروسـکوپ در علـم پزشـکی بـوده و هسـت بر آن شـدیم کـه کتاب حاضـر با عنوان دندانپزشـکی 
میکروسـکوپی یـک راهنمـای بالینـی را بـا کمک دوسـتان و همـکاران گرانقدر آقای دکتـر صاحبجمع 
اتابکـی، آقـای دکتـر نصـری، خانـم دکتـر الخیرو، آقـای مهنـدس مهرانی، خانـم دکتر عطریـان، آقای 
دکتـر صادقـی و خانـم دکتـر فرمـان آرا ترجمـه کنیم تا شـاید در راسـتای معرفی این انقـاب بزرگ 

در علم دندانپزشـکی به جامعه دندانپزشـکی کشـور سـهیم باشیم.
با توجه به این که در کتاب حاضر به غیر از بحث در مورد مزایا و زوایای اسـتفاده از میکروسـکوپ 
جراحـی در حـوزه اندودنتیکـس بحـث در دیگـر رشـته های دندانپزشـکی مثـل پریودنتولـوژی، جراحـی، 

ایمپلنـت و ترمیمـی هـم آورده شـده اسـت، در مجمـوع به نظر کتـاب جامعی در این زمینه می باشـد.



کتـاب دیگـری هـم از مجموعـه کتاب  هـای شـرکت زایـس در زمینـه کاربـرد میکروسـکوپ در 
دندانپزشـکی بـا همکاری دوسـتان و همـکاران ارجمند در حال ترجمه می باشـیم که بـه لطف خداوند 

در دسـترس دوسـتان قـرار خواهـد گرفت.
در این راسـتا با چند شـرکت دانش بنیان برای سـاخت و تولید میکروسـکوپ دندانپزشـکی بومی 
در حـال مذاکـره هسـتیم تـا ان شـاء اهلل بـا در دسـترس داشـتن ایـن فـن آوری، میکروسـکوپ تولید 
داخـل کشـور را بـه جامعـه دندانپزشـکی میهـن تقدیـم داریـم. در پایـان جـا دارد از زحمات سـرکار 
خانـم دکتـر الخیـرو جهـت همـکاری و مسـاعدت در تهیـه کتـاب و سـرکار خانـم آقـازاده و سـرکار 
خانـم درویـش جهـت زحمـت تهیـه و چـاپ کتـاب در انتشـارات شـایان نمـودار تشـکر و قدردانـی 
ویـژه ای داشـته باشـیم. از جنـاب آقای مهنـدس خزعلی مدیریت محترم انتشـارات شـایان نمودار که 

همکاری هـای الزم را داشـتند کمـال سپاسـگزاری را داریـم.
لطفًا انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید.

dr.nasri22@gmail.com

با تشکر و ارادت        
گروه مترجمین و سرپرست        

فروردین 1400        



مقدمه مؤلف

خواننده عزیز

بـرای مـا در شـرکت تجـاری تکنولـوژی پزشـکی زایس رشـد فرایند تصویرسـازی در پزشـکی 
حرفـه ای یـک نقطـه محـوری و کانونـی می باشـد. مـا مصـر بـه دادن کمـک بیشـتر بـه مصـرف 
کنندگانمـان در حیطـه وسـیع نظـام سـامت هسـتیم. این مهـم می تواند به دندانپزشـک کمـک کند تا 
موفقیـت بیشـتری بدسـت آورد و حتـی در کیس های با پیچیدگی بیشـتر مهارت کسـب نمایـد، که در 
نهایت باعث به دسـت آوردن لذت بیشـتر و تسـهیات بیشـتر در کار دندانپزشـک و از همه مهمتر در 

نهایـت افزایـش کیفیت زندگـی بیماران می شـود.
بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ در سـال 1921 تـا االن حیطـه جراحـی میکروسـکوپی مزیـت هایـی 
بـرای رشـته های مختلفـی ماننـد جراحـی تومورهـای مغزی، جراحـی عـروق اعصـاب، کارتاراکت یا 

جراحی رتین )شـبکیه( داشـته اسـت.
بـه عنوان یک پیشکسـوت در میکروسـکوپ های جراحـی، ما به طور دائم مرزهای تصویرسـازی 
را جلـو بـرده ایـم. تعـداد زیـادی از فرآیندهـای جراحـی ذکر شـده بـدون اسـتفاده از میکروسـکوپ 

جراحـی غیـر قابـل اجرا بوده اسـت.
در تصویر برداری در دندانپزشکی ما در ابتدای راه هستیم.

میکروسـکوپ جراحی به عنوان یک درمان اسـتاندارد در اندودنتیکس پذیرفته شـده است، امروزه 
فقـط درصـد به خصوصی از دندانپزشـکان سراسـر دنیـا از مزایای کار با این دسـتگاه لذت می برند.
ما به طور قطع اعتقاد داریم که این موضوع )میکروسـکوپ جراحی( سـنگفرش خیابان پیشـرفت 
کمـک در بسـیاری از کاربردها در دندانپزشـکی اسـت که بـا دادن اختیار به دندانپزشـک برای کنترل 
و حـذف دامنـه وسـیعی از مراحـل فرآیندی حین درمان مسـیر درمـان را به سـوی موفقیت رهنمون 

خواهد شـد و راه را برای پیشـرفت و ارتقا رشـته ی دندانپزشـکی فراهم خواهد آورد.
در رشـته اندودنتیکس، میکروسـکوپ جراحی معموال یک قسـمت بنیادی از کریکولوم آموزشـی 
بعـد از فـارغ التحصیلـی می باشـد، که تـا االن برای تجهیـزات دیگر دندانپزشـکی این آمـوزش بعد از 



فارغ التحصیلی وجود نداشـته اسـت. بنابراین بسـیاری از دندانپزشـکان در حال جستجوی راهنمایی 
بـرای چگونگـی وارد کـردن اسـتفاده از میکروسـکوپ در درمـان هـای روزمـره خـود کنـار رشـته 

اندودنتیکس هسـتند.
بـرای پـر کردن ایـن فضای خالی، مـا از متخصصین مختلف در رشـته های میکرو دندانپزشـکی 
بالینـی بـرای چـاپ ایـن کتـاب اسـتفاده کردیـم. نویسـندگان کتـاب موفقیتـی در فراهـم آوردن یـک 
راهنمای بسـیار ارزشـمند در استفاده از میکروسـکوپ جراحی در موارد اساسی و کاربردی مرکزی 
دندانپزشـکی کسـب کردنـد. مقاالتـی کـه با ذهن ایده آل نوشـته شـده می توانـد مرحله بـه مرحله در 
کار بالینـی پیـاده سـازی شـده و در قفـل نشـدن پتانسـیل کامـل کاربـرد جراحـی میکروسـکوپی در 

کارهـای روزمـره مـا کمک کننده باشـد.
میکروسـکوپ جراحـی چگونـه میتواند در ارگونومی صحیح، موقعیت نشسـتن مسـتقیم که منجر 

به افزایش سـامتی در دندانپزشـک در درازمدت می شـود کمک کننده باشـد؟
میکروسـکوپ جراحـی چگونـه مـی تواند محـدوده کار کلینیکی شـما را وسـعت داده و اثرگذاری 

بـه عنـوان یک کلید، آزادسـازی برگشـت سـرمایه را سـبب شـده و اثرگـذاری را افزایش دهد؟
اسـتفاده از میکروسـکوپ جراحـی چگونـه مـی توانـد به سـود سرنوشـت سـاز مراحـل فرایندی 

درمان هـای تخصصـی در اسـتفاده از هـر وسـیله مهـم دندانپزشـکی کمـک کند؟
مـن مطمئـن هسـتم که پیاده سـازی )حتـی( تعـدادی از دیدگاه های ارزنـده این کتـاب، در کارهای 

دندانپزشـکی روزمـره شـما باعث بهبود زندگی حرفه ای شـما خواهد شـد.

)Dr. Christian Schoudes( دکتر کرسیتین شودز     
       مدیر تجاری بخش دندانپزشکی شرکت تجهیزات پزشکی زایس
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دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای بالینی

چرا از یک OPMI استفاده کنیم؟

هنوز می توانید اّولین باری که درون یک میکروسـکوپ و یا یک ذره بین نگاه کردید رو بخاطر بیارید؟ شـاید اّولین 
چیـزی کـه مشـاهده کردیـد، یک گل مینـا بوده چون کـه فکر می کردیـد آنرا خوب می شناسـید. اما چـه خصوصیت 
ویـژه ای از operating microscope( OPMI( توانسـت دنیـای جدیـدی را به روی شـما باز کنـد؟ ما نه تنها از طریق 
کمـک کنجکاویمـان بلکـه بـا بهره بردن از بینشـمان می توانیم به سـاختارها و جزئیـات پیچیده و ریز رهمنون شـویم. 
مشـاهده جزئیـات )میکروسـکوپی( یـک بخش جدایی ناپذیـر از قوانین امروزه جراحی اسـت. پزشـکان برای 
اّولیـن بـار از میکروسـکوپ جراحـی بـرای عمل هـای جراحـی ریـز و ظریـف در ناحیـه ENT در سـال 1921 
اسـتفاده نمودنـد. سـپس چشم پزشـکان فـن آوری نوردهـی را بـه میکروسـکوپ های جراحـی اضافـه نمـوده و از 
 )neuro surgeons( آن بـرای انجـام عمل هـای چشـم اسـتفاده کردنـد. در میانه سـال 1960 جراحـان اعصـاب
مزیت هـای اسـتفاده از OPMI در عمل هـای جراحـی را متوجـه شـدند. امـروزه عمـل جراحـی اعصـاب بـدون 

اسـتفاده از سیسـتم های هدایـت کننـده و مـدارک، قابـل تصور نیسـت. 
OPMI در سـال 1960 قبل از آنکه راهی به دنیای دندانپزشـکی باز کند، توسـعه پیدا کرد. در آغاز سـال 1990، 
بسـیاری از دندانپزشـکان مبتکـر از کشـورهای مختلـف گزارشـاتی را درخصوص اسـتفاده از OPMI در دندانپزشـکی 
 syngcuk توسـط آقایان دکتـر )microdentistry( ارائـه کردنـد. ایـن هدایت به سـمت دندانپزشـکی میکروسـکوپی
 ( Peter Velvart در آمریکا و دکتـر )سـانتا باربارا، کالیفرنیا( clifford Ruddle و دکتـر )فیالدلفیـا، پنسـیلوانیا( kim
زوریخ، سـوئیس( در اروپا از میان دیگر پزشـکان صورت گرفت. اگرچه در دندانپزشـکی endo dontics مرحله مهمی 
 implantology ،Period ontology اسـتفاده می شـود، اما دیگر مراحـل نیز ماننـد OPMI اسـت که در انجام آن از
یـا restoractive، سـازگار بـا اسـتفاده از فـن آوری بزرگنمایـی هسـتند. فـارغ از ضوابـط، دندانپزشـک از مزیت های 
متنوعـی از OPMI بهـره مـی بـرد. بزرگنمایـی، دقـت مشـاهده را افزایـش داده و از درمـان دقیق تـر بهتـر حمایـت 
می کنـد. بنابرایـن OPMI بـه نحـوی طراحـی می شـود کـه همزمـان عدسـی های بزرگ کننده و چشـمه هـای نور را 
یکجـا در بـر داشـته باشـد. در ایـن پیکربنـدی، اهمیتی ندارد کـه آیا بزرگنمایـی زیاد و یا کـم مورد اسـتفاده قرار می 

گیرنـد، بلکـه دندانپزشـک می بایسـت از یک نوردهی مسـتقیم و بدون سـایه بهـره ببرد. 
ایـن یـک امـر طبیعی اسـت که مـا بصورت دیداری نسـبت به آنچـه که اطرافمـان وجود دارد جهـت خود را 
تنظیـم کنیـم. اینگونـه اسـت کـه مـا با تخمین چشـمی در مـورد فاصله هـا و فضاها قضـاوت می کنیـم و  برای 
انجـام اینـکار بایسـتی از عمـق بینـی خودمـان ممنـون باشـیم.  یـک OPMI دیـد اسـتریو برای عمـق بینی و 
همچنین جهت عمق را فراهم می سـازد. درحقیقت، این سیسـتم، اسـتفاده دقیق از تجهیزات را فراهم سـاخته 
و ارگونومی ها را تصحیح می کند. و با اسـتفاده از این سیسـتم، ماهیچه های چشـم آسـوده شـده و امکان نشستن 
کاربـر بـه شـکل صحیح هنـگام عمل جراحی بـه دور از خسـتگی و تخریب حالت بدن پزشـک فراهـم می گردد. 

مزایا

 توانایـی نشسـتن بصـورت صحیـح هنـگام جراحـی و عمـل، مانـع خسـتگی و آسـیب های وارده بـه اندام ها 
می شـود و ایـن سیسـتم ایـن مزیـت را بـرای کاربـر فراهـم می کند. هنگامـی که با آرامش مشـغول کار هسـتید 
یـک فاصلـۀ خـاص بین شـئ ) به عنوان مثـال دندان در حفـره دهانی( و عـدس جلویی OPMI نیاز می باشـد.
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OPMI  فصل اول: میکروسکوپ جراحی

در دندانپزشـکی فاصلـۀ کاری OPMI معمـوالً بیـن 200 تـا 300 میلیمتـر مـی باشـد کـه اجـازه می دهد 
بـا حوصلـه و آرامـش از تجهیـزات دندانپزشـکی اسـتفاده شـود. فاصلـۀ کاری صحیـح بسـتگی بـه انـدازۀ قامت 

دندانپزشـک دارد. یـک دندانپزشـک قـد بلنـد بـه معنـای فاصلۀ کاری بیشـتر اسـت.
اسـتفاده از فاصلـۀ کاری اختصاصـی هنـگام اسـتفاده از OPMI، بـرای حفـظ صحیـح موقعیت انـدام از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اسـت. مادامی که میکروسـکوپ در اطراف گوشـه های فضای کاری دندانپزشـک قرار نداشـته باشـد، 
می توانـد از نحـوه قرارگیـری اندام دندانپزشـک حمایت کند. بنابراین دندانپزشـک می تواند به شـکل صحیح نشسـته 
و از موقعیـت مناسـب انـدام سـود ببـرد. یـک OPMI تنظیم شـده بصـورت صحیـح می تواند از خسـتگی جلوگیری 
کنـد. در صفحـات بعـد شـما می توانید اطالعات بیشـتری در مـورد اجـزاء OPMI بخوانید و ببینید کـه چگونه یک 
تصویـر خـوب را ایجـاد مـی کنـد و  چگونـه یک میکروسـکوپ بایسـتی به نحـو مطلوب و مناسـب قرار گرفته باشـد. 
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دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای بالینی

 چرا OPMI متفاوت از لوپ های پزشکی و دوربین های داخل دهانی است؟

 در دندانپزشـکی، اّولیـن ابـزار شـناخته شـده بـزرگ کننـده تصویر،لـوپ هـای پزشـکی اسـت. لـوپ هـای 
پزشـکی بسـیاری از نیازمندیهـای ذکـر شـده را پوشـش می دهـد. امـا در مقایسـه بـا یـک OPMI تـا حدودی 
محـدود بـه خصوصیـات خـودش می باشـد لوپ هـای پزشـکی بـا بزرگنمایی هـای ثابت 2 الـی 5 برابری اسـت. 
اگر دندانپزشـک عالقه مند باشـد که از بزرگنمایی دیگری بهره بگیرد، بایسـتی از لوپ های دیگری اسـتفاده 
کنـد. میـزان بزرگنمایـی یک OPMI تقریبـاً بین 1/5 الی30 برابر متغیر اسـت و می تواند با اسـتفاده از مکانیزم 
زوم ) مکانیـزم تغییـر دهنـده بزرگنمایـی( آنرا تغییر دهد. اگرچه کلیـات درون دهان بـا بزرگنمایی کوچک قابل 
مشـاهده اسـت، جزئیـات سـاختارهای درون دهـان با انتخـاب بزرگنمایی بیشـتر بهتر دیده می شـود. بـه عنوان 
مثـال مکان یابـی یـک کانـال ریشـه )To locate a root channel( و یـا پیـدا کردن کانال های ریشـه اضافی. 
این گزینه دندانپزشـک را قادر می سـازد ظرف چند ثانیه بین مشـاهده کلی دهان و مشـاهده جزئیات سـوییچ 
کند. فاصلۀ کاری یک لوپ پزشـکی ثابت اسـت. از آنجا که لوپ پزشـکی بر روی سـر دندانپزشـک نصب اسـت، 
بـا حرکـت سـر کاربـر، آن نیـز حرکت می کند. بـه علت تداوم حرکت سـر، میدان دیـد تا حد کـم و زیادی مات 
مـی شـود و دندانپزشـک بایسـتی فاصلـۀ کاری صحیح را بـرای برخـورداری از بهترین تصویر فوکاس شـده پیدا 
کند. از طرف دیگر دسـتگاه OPMI بر روی یک پایه نصب شـده اسـت و پس از جابجایی توسـط دندانپزشـک، 
در موقعیـت صحیـح تثبیـت مـی شـود. اجزاء اپتیکـی خاص اجازه مـی دهد که فاصلـه کاری تا رسـیدن به یک 
موقعیـت مناسـب اندامـی بـرای دندانپزشـک، تغییر نمایـد. هرچه بزرگنمایی لوپ بیشـتر شـود، اسـتفاده از آن 
دشـوارتر و سـخت تر خواهد شـد. لوپ های امروزه نیز مجهز به باطری هسـتند که تأمین کننده توان مورد نیاز 
چشـمه نور تعبیه شـده در آن می باشـند و بصورت مکرر نیاز به شـارژ دارند. دوربین های درون دهانی، تصاویر 
بـزرگ شـده ای را نشـان مـی دهند امـا این تصاویـر دو بعدی اسـت و اطالعاتی از عمـق تصویر ارائـه نمی کنند. 
هنگامـی کـه از درون OPMI نگاه می کنید، از یک مشـاهده سـه بعدی برخورداریـد که برای تنظیم جهت 
و درک ابعـاد از اهمیـت برخـوردار اسـت. این موضوع بـرای مثال، بـرای تنظیم موقعیت تجهیزات دندانپزشـکی. 
ضـروری اسـت. بـه عالوه وقتـی از دوربین درون دهانی اسـتفاده می کنید، دندانپزشـک مجبور اسـت که جریان 
و رونـد کار را بـرای ثبـت تصاویـر متوقـف کنـد. ثبـت ویدیویـی فراینـد عمـل نیز بایسـتی توسـط بخـش دیگر 
صـورت گیـرد. برعکـس، بـا یک دوربین تجمیع شـده بـا OPMI یا با یـک دوربین ویدیویی نصب شـده بر روی 

OPMI می توانیـد هنـگام درمـان، تصاویـر یا فیلم هـای ویدیویی اسـتثنایی ذخیره کنید. 
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رایج تریـن فواصـل کاری، 200، 250 و 300 میلیمتـر اسـت. طـول کانونی عدسـی ها به عنوان مثـال F=250mm بر 
روی بدنه عدسـی شـیئ حکاکی می شـود. این تقریباً برابر با فاصلۀ کاری عدسـی اسـت. برای دیدن واضح تصویر یک شـئ، 
فاصلۀ شـئ تا عدسـی شـیئ OPMI تقریباً بایسـتی برابر با طول کانونی شـیئ باشـد. به عنوان مثال، فاصلۀ شئ تا عدسی 
شـیئ با فاصلۀ کانونی mm 250 بایسـتی حدود 250 میلیمتر باشـد. هرچه فاصلۀ کانونی شیئ کوچکتر باشد، بزرگنمایی 
نهایی OPMI بیشـتر خواهد شـد ) برای محاسـبه حد نهایی بزرگنمایی و افزایش تفکیک بخش 5-4 را مشـاهده کنید(.
عدسـی شـیئ بایسـتی مجهـز بـه یـک دسـتگیرۀ فـوکاس کننـده دقیق باشـد. ایـن بـدان معناسـت که در 
بزرگنمایـی هـای بیشـتر، بـرای مشـاهده تصویـری واضـح، شـئ بایسـتی در یـک محـدوده کوچک قرار داشـته 
باشـد. )بـه عنـوان مثـال وقتـی کانال ریشـه را مـی خواهید با جزئیـات بهتری مشـاهده کنید(. هنگامـی که می 
خواهیـد فاصلـه کاری را تغییـر دهیـد، عدسـی شـیئ بایسـتی از روی OPMI بـاز شـده و یک عدسـی با طول 
کانونـی متفـاوت جایگزیـن آن شـود. با ایـن وجود این کار غیر عملی اسـت چـرا که باعث توقف جریـان کار می 
شـود. لـذا مناسـب تـر اسـت که از  نوعی شـیئ بـه نـام  Varioscope  اسـتفاده نمودکه تغییر پیوسـته فاصله 

کاری حیـن انجـام کار را بـه راحتـی فراهـم مـی سـازد. در ادامـه این سیسـتم را معرفـی خواهیم کرد. 

:Varioscope

برخـالف عدسـی شـیئ با طـول کانونی ثابـت، یـک Varioscope دارای طـول کانونی متغیر اسـت. بنابراین 
Vario�  می توانـد بـرای فواصـل مختلـف کاری و موقعیـت اندامی مختلـف کاربر تنظیم شـود. طول کانونی یـک

scope از 200 تـا 300  میلیمتـر یـا حتـی از 200 تـا 415 میلیمتر بسـته به نوع OPMI متغیر اسـت. این زیر 
سیسـتم فاصلـۀ کاری گسـترده ای را بـرای ایجـاد موقعیـت کاری راحـت حتی برای سـاعت ها فراهم می  سـازد. 
برخـالف OPMI هـا مجهـز بـه عدسـی شـیئ بـا طـول کانونـی ثابت، ایـن نوع سیسـتم ها نیـازی بـه جابه جا 
کـردن OPMI بـه منظـور فـوکاس کـردن تصویـر شـئ مـورد نظـر نـدارد. بـرای مثـال امـکان فـوکاس تصویر 
بـا چرخانـدن دسـتگیره فـوکاس سیسـتم Varioscope از دنـدان هـای پیشـین تـا دنـدان های آسـیاب حفره 
دهانـی بیمـار بـدون جابـه جا کـردن OPMI وجـود دارد. اسـتفاده از Varioscope به جای بـاال و پایین کردن 
OPMI باعـث فـوکاس دقیـق و سـریع حیـن فراینـد معالجـه مـی شـود. چگونـه چنیـن چیزی ممکن اسـت؟ 
سیسـتم عدسـی دسـتگاه Varioscope متشـکل از دو گـروه عدسـی مـی باشـد. بـرای فوکاس در یـک فاصلۀ 
کاری مشـخص گـروه عدسـی باالیـی در طـول محـور اپتیکـی جابجـا می شـود )شـکل 1-4( . تنظیـم موقعیت  
 S100/OPMI Pico With( .صفحـۀ کانونـی در موقعیـت فاصلـۀ کاری می تواند بصورت دسـتی صـورت گیـرد
 Varioskop هنگامـی کـه از )S7/ OPMI PRoerge( و یـا مـی توانـد موتورایـز باشـد )Varioskop 100
100 دسـتی بـر روی OPMI Pico اسـتفاده مـی کنیـد، بـا چرخاندن دسـته بـر روی Varioscope ) شـکل 
 OPMI PRoergo موتورایز دسـتگاه Varioscope 1-3( فـوکاس تصویـر قابل تنظیم اسـت. هنگامی کـه از

اسـتفاده می کنیـد، فـوکاس تصویـر بـا فشـار دادن دکمـه روی دسـتگیره )شـکل 1-5( امکان پذیر می باشـد. 
ایـن امـر باعـث می شـود که فراینـد معالجه مؤثرتر ادامـه پیدا کند و بطـور قابل توجهـی در تنظیم موقعیت 
انـدام کاربـر حیـن اسـتفاده از OPMI کمـک مـی کنـد. حتی فـوکاس اتوماتیک مناسـب تـر نیز می باشـد. با 



27

OPMI  فصل اول: میکروسکوپ جراحی

از دیگـر محدودیـت هـای آن حـذف تصویـر هنـگام چرخانـدن مجموعـۀ چرخـان اسـت. تغییـر بزرگنمایی 
بصـورت دسـتی صـورت مـی گیـرد امـا سیسـتم هـای زوم بطـور قابـل توجهـی مناسـب تر می باشـند. 

شـکل 6-1: یـک تغییـر دهنـده بزرگنمایـی 5 مرحلـه ای شـامل یـک مجموعه چرخـان حـاوی دو ردیف از تلسـکوپ و یک 
حفـره بـدون عدسـی می باشـد. براسـاس موقعیت تغییـر دهنده بزرگنمایی که در مسـیر نـور قرار می گیـرد، فاکتورهای 
بزرگنمایـی )ضریـب بزرگنمایی هایـی( متفاوتـی قابـل حصـول اسـت. فاکتـور بزرگنمایـی بـرای موقعیتـی از تغییردهنده 

بزرگنمایـی که عدسـی نـدارد برابر 1 اسـت. 

سیستم زوم: 

سیسـتم هـای زوم اجـازه می دهـد براسـاس نیازمندی حین درمـان، بزرگنمایی کل سیسـتم تنظیم شـود. 
دندانپزشـک مـی توانـد بطـور پیوسـته بیـن دیـدن جزئیـات و دیـدن کلیـات سـویچ کنـد. ماننـد تغییردهنـده 
بزرگنمایی، نسـبت زوم )6 : 1( می تواند با تقسـیم بیشـترین بزرگنمایی )2/4( به کوچکترین بزرگنمایی )0/4( 
بدسـت آیـد. سیسـتم زوم متشـکل از عناصـر اپتیکـی متعددی اسـت که دو دسـته از آنهـا قابل تنظیم اسـت. با 
تغییـر موقعیـت دو مجموعـه اپتیکـی کنـار هم براسـاس یک منحنی دقیـق، ضرایـب بزرگنمایی متفـاوت بطور 
پیوسـته بین بیشـترین و کمترین مقدار بزرگنمایی قابل حصول اسـت. برای بدسـت آوردن دید سـه بعدی، دو 
مسـیر مـوازی اپتیکـی در سیسـتم موجود می باشـد که دقیقاً مشـابه همدیگر هسـتند. یک سیسـتم زوم وقتی 
 S7/ OPMI مجهـز بـه موتـور مـی شـود تمـام قابلیت هـای خود را بـه معرض ظهـور قـرار می دهـد، هماننـد

PROergo بـا مشـخصات ذیل: 
الف( دارای زوم پیوسته.

ب( تنظیم سریع بزرگنمایی.
ج( قابل تنظیم با استفاده از دستگیره چند منظوره.

د( قابل کنترل با استفاده از سویچ پایی. 
)اگـر دندانپزشـک از سـویچ هـا یـا همـان پـدال پایی اسـتفاده کنـد بـرای تنظیم ضریـب زوم نیـازی به رها 

کردن ابـزار درمان نـدارد.(
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هــ( میـزان بزرگنمایـی می تواند چک شـود: با اسـتفاده از تجهیـزات الکترونیکّی بزرگنمایـی نهایی و یا یک 
شـاخص بـر روی مانیتور نمایش داده می شـود. 

و( همچنیـن در جهت مستندسـازی اندازه تصویر مورد نظر دلخواه دندانپزشـک را متناسـب بـا ابعاد دوربین 
انتخابـی می تـوان ثبـت و مسـتند کرد، به عنـوان مثال یک دندان مـی تواند تمام صفحۀ مانیتور را پوشـش دهد. 

:)binocular tube( لوله دو چشمی

در دندانپزشـکی، OPMI هـا معمـوال بـاالی سـر بیمـار بصـورت عمود اسـتفاده می شـوند. بـرای راحتی و 
مالحظات ارگونومی یک لوله با قابلیت خم، باالی سـر سیسـتم OPMI نصب شـده و مسـتقیماً نور را به سـمت 
چشـم دندانپزشـک هدایـت می کند. یـک لوله که با زاویـه°45 در زاویه °45 تثبیت شـده و محدودیتهایی را در 
زمینـه  ارگونومـی فراهـم مـی سـازد. اما یک لولـه قابل خم با زاویـه خم 0 الـی °180 به دندانپزشـک اجازه می 
 OPMI دهـد تـا زاویـه چشـمی را تـا  °180 تغییـر دهد. ایـن بدان معناسـت که زاویه مشـاهده لوله نسـبت به
می تواند به نحوی تنظیم شـود که سـر دندانپزشـک تقریباً صاف نگه داشـته شـود و دندانپزشـک نیاز نداشـته 
باشـد کـه بـه جلو یا عقب خم شـود؛ یـک پارامتر مهم بـرای آرامش و مالحظـات ارگونومی در کار دندانپزشـکی.

 حتـی بـرای آرامـش و تطابـق بـا ارتفـاع هـای مختلف افـراد و حالـت انـدام حیـن کار، قابل خم بـودن لوله 
بـاالی OPMI یکـی از خصوصیـات مورد نیاز اسـت )شـکل 7-1(.

شـکل7-1 الـف( بـرای راحتـی بیشـتر دندانپزشـک، فاصلـه میکروسـکوپ تا محـدوده معالجه بر حسـب نیاز مـی تواند 
بـه کمـک طراحـی چند منظـوره لولـه قابل خـم باسـر F170/F260 قابل تنظیم باشـد.
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شـکل 7-1 ب( سـر لولـه قابـل خـم F260/F170 بـه راحتـی بـرای موقعیـت ةای ارگونومی  متنوع بـرای کاربـران متفاوت 
قابـل تطبیـق می باشـد. بـا اسـتفاده از لولـه قابـل خـم بـا سـر F260/F170، هـر دو دندانپزشـکی کـه با سـطوح چشـمی 
متفـاوت نسـبت بـه محـدوده جراحـی نشسـته اند، می تواننـد در یـک ارتفاع کاری یکسـان با دسـتگاه OPMIمشـغول به 

فعالیـت شـوند. سـر لولـه قابـل خـم مـی توانـد بـر روی OPMI pico یـا OPMI PROergo هـر دو نصب شـود.

طراحـی تکامـل یافتـه ایـن نـوع لولـه هـا و سـرهای OPMI آن را قابـل تطابق بـرای کاربرهـای متفاوت و 
موقعیـت هـای مختلـف بیمـار نموده اسـت. سـر لوله از قانـون دید اسـتریو برای کانـال های راسـت و چپ برای 
ایجـاد تصویـر سـه بعـدی اسـتفاده می کند. سـر لوله دو چشـمی شـامل عدسـی اسـت و دارای مشـخصه طول 
کانونـی اسـت )بـه عنـوان مثـال F= 170 mm( که بر روی سـر لوله نشـان داده شـده اسـت. منشـور درون لوله 
یـک تصویـر مسـتقیم و صحیـح را بـرای کاربـر فراهم می سـازد. چشـمی های نصب شـده بر روی سـر لوله یک 
واسـطه بیـن OPMI و چشـم هـای کاربـر اسـت. فاصله مردمک چشـم هـا برای افـراد مختلف متفاوت اسـت و 

محـدوده آن از 54 تـا 76 میلیمتـر بـرای افراد مختلف اسـت. 
بنابرایـن تنظیـم فواصـل چشـمی هـای OPMI بـرای کاربرهـای مختلـف جهـت کار اساسـی و ضـروری 
می باشـد در غیر اینصورت چشـم ها به سـرعت خسـته شـده و دید سـه بعدی از بین می رود. تنظیم چشـمی ها 

در بخـش 6-3 ارائه شـده اسـت. 

چشمی ها: 

 هماننـد ذره بین هـای بـزرگ کننـده تصویـر، چشـمی هـا، تصویـر میانـی تولیـد شـده درون لولـه را بـزرگ 
می کنند. ضرایب بزرگنمایی )X 10 یا X 12/5( بر روی بدنه چشمی حک شده است. 

بنابرایـن چشـمی ها بـر روی بزرگنمایـی نهایـی تأثیـر دارند. هرکسـی کـه به بزرگنمایی بیشـتر نیاز داشـته 
باشـد )بـه عنـوان مثال برای endodontics( چشـمی با بزرگنمایـی X 12/5 را انتخاب می کند. اگرچه چشـمی 
بـا بزرگنمایـی X 10 زاویـه میـدان دیـد بیشـتر را ایجـاد کـرده و بررسـی بهتـر کل محـدوده درمـان را فراهـم 

می سـازد )شـکل 8-1(.  
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شکل 8-1: دایره آبی مطابق با زاویه میدان چشمی X 10 و دایره قرمز مطابق با زاویه میدان X 12/5 است. یک چشمی 
با بزرگنمایی X 10 زاویه میدانی در حدود %20 بیشتر از زاویه میدان چشمی با بزرگنمایی X 12/5 را فراهم می سازد. 

این بدین معناست که بزرگنمایی نهایی هنگام استفاده از چشمی X 12/5 بیشتر است.

 چشـمی ها مجهز به یک حلقه جهت تنظیم دیوپتر می باشـند. این بدان معناسـت که دندانپزشـکان با توان 
دید خوب و یا دید ضعیف می توانند از OPMI استفاده کنند. ضعف دیداری می تواند تا حدی با تنظیم دیوپتر 
تصحیح شـود. دندانپزشـکان با دید ضعیف بایسـتی از عینک و یا لنزهای تماسـی هنگام کار با OPMI اسـتفاده 
کنند زیرا توانایی تصحیح دید با استفاده از OPMI بدون این محدود بوده و دندانپزشک بایستی محیط اطراف را 
هنگامی که از طریق OPMI نگاه نمی کند، به راحتی مشاهده کند. مشکالت خاص چشم مانند آستیگماتیسم 
بـا اسـتفاده از تنظیـم چشـمی OPMI تصحیح نمی شـوند. اگر عیب شکسـتی چشـم بـا اسـتفاده از عینک و یا 
لنزهـای تماسـی تصحیـح شـوند آنـگاه دیوپتر چشـمی دسـتگاه OPMI بایسـتی بـر روی صفر قرار داده شـود. 
چشـمان دندانپزشـک بایسـتی در فاصلـه مشـخصی از چشـمی ها قـرار گیرد. بـه بیان دیگر مردمک چشـم 
دندانپزشـکان بایسـتی در موقعیـت مردمـک های خروجی چشـمی ها قـرار گیـرد. در اینصورت کاربـر می تواند 

تمـام زاویـه  میدان را مشـاهده کند. 
محافـظ یـا فنجـان های السـتیکی و یـا فاصله بندهای السـتیکی آکاردئونی چشـمی، هنگامی کـه از عینک 
اسـتفاده نمی کنیم، بایسـتی بصورت کشـیده شـده باشـند. اما هنگامی که دندانپزشـک از عینک اسـتفاده می 
کنـد، ایـن قطعـات السـتیکی بایسـتی مطابـق بـا دفترچـه راهنمـای محصول جمع شـود چـرا که خـود عینک 

کاربـر بـه عنـوان فاصلـه بنـد و تنظیم کننـده فاصله چشـم تا چشـمی انجام وظیفـه می کند. 
شکل 1-9 مراحل جداگانه شخصی سازی تنظیمات OPMI را نشان می دهد. 

 OPMI نصب و برپایی

راهنمای سریع 

1- تنظیم اّولیه 

دسـتگاه OPMI را روی بزرگنمایی کوچک تنظیم کنید. ضریب 0/4 بزرگنمایی از تغییر دهنده بزرگنمایی 
را انتخاب کنید )شکل 9-1(.


