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 یـک گـام تـا دندانپزشکـی دیجیتـال

هایی را آورد که ایمپلنت که در چند سال اخیر رواج بسیاری در کشور داشته است، به دنبال خود تکنولوژی و دستگاه

ها و های اخیر این دستگاهتوان دید که در سالالبته اکنون در ایران آنطور که باید رواج ندارد. با این حال تا حدودی می

اند. رئیس اداره تجهیزات دندانپزشکی سازمان غذا و رشد بیشتری داشته CAD/CAMهای ها از جمله دستگاهافزارنرم

 ها دقت کار افزایش یافته است.ها و دستگاهافزاردارو معتقد است که با رواج این نرم

 های موجود برای ایمپلنتگیران، رئیس اداره تجهیزات دندانپزشکی سازمان غذا و دارو، درباره دستگاهمحمد مهدی گالب

کند که با چه شدتی و افزارهایی هستند که به دندانپزشک کمک میهای جدید در ایمپلنت، نرمتکنولوژی»گوید: می

 «سازد.ای کار کند. این دستگاه بر اساس الگویی که دارد، پروتز نهایی را میدر چه زاویه

های دستگاه»گوید: اند، میبیشتری داشته ( رواجCad/Camکم )های کداو با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر دستگاه

های دندانپزشکی به ها هم در مطبشوند. این دستگاههایی هستند که در ساخت پروتز استفاده میکم، دستگاهکد

 «ها وجود دارند.صورت خاص و هم در البراتوار

ی دیگری هم در خصوص ارتودنسی هادستگاه»دهد: رئیس اداره تجهیزات دندانپزشکی سازمان غذا و دارو ادامه می

ها خیلی کم کند، که البته تعداد این دستگاههای سه بعدی محیط دهان را الگوبرداری میوجود دارند که شکل

 «هستند.

ها به دلیل قیمت باال، درخواست زیادی ندارند. در این دستگاه»گوید: های کدکم میدستگاه گالب گیران درباره هزینه

 «دستگاه از این نوع وجود دارد که بیشتر تولید کشورهای اروپایی به خصوص آلمان هستند. ۸ایران حدود حال حاضر در 



در این دوره امکان »گوید: ها چگونه خواهد بود، میهاو در پاسخ به اینکه در دوره پساتحریم وضعیت واردات این دستگا

 «پایین آمدن قیمت وجود دارد اما نه در حد قابل توجهی.

 گیریساخت روکش بدون قالب

های دیجیتال در ایمپلنت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد، درباره تاثیر تکنولوژیدکتر محمدرضا کریمی، عضو هیئت

شود که محل و جای هایی از استخوان بیمار گرفته میافزارهای مخصوص، اسکنبا استفاده از این نرم»گوید: می

او « دهد.کردن را به جراح نشان میبه عنوان یک راهنما، در زمان جراحی مسیر دریلکند و ایمپلنت را طراحی می

شود که حتی جراح هم امکان آن را ندارد که از این ها با قطرهای مختلف ساخته میها شیاردر بعضی از محل»افزود: 

 «ها منحرف شود.مسیر

افزارهای موجود، صد درصد یک از نرمدر حال حاضر هیچ»د: دهها توضیح میافزاردکتر کریمی درباره کاربرد این نرم

نیستند و ممکن است خطاهایی داشته باشند. با این حال اگر درست به کار برده شوند، در افرادی که شرایط خاصی 

 «هایشان کار گذاشته شود.توان بدون باز کردن لثه ایمپلنتدارند یا تمایلی به جراحی ندارند، می

شده و شرایط ، زمانی که ایمپلنت ساختهولوژی دیجیتال در زمینه ساخت پروتزهای متکی بر ایمپلنتهمچنین تکن

علمی معتقد است با استفاده از این گیری را انجام دهد. این عضو هیئتتواند قالبگیری فراهم است، میقالب

زمانی که ایمپلنت ساخته »گوید: دارد. او میگیری معمولی نها دندانپزشک دیگر نیازی به استفاده از قالبافزارنرم

های شود، با استفاده از اسکنرهای داخل دهانی که امروزه بیشتر مورد توجه هستند، دندانپزشک به جای روشمی

گیرد. همراه با این اسکن رابطه استخوان فک بیمار بندد و اسکن میگیری معمولی، اسکنر را روی ایمپلنت میقالب

دی بعدر واقع آن پرینترهای سه»کریمی افزود: « شود.افزار مربوطه به البراتوار منتقل میشود که از نرمینیز اسکن م

کنند. بر اساس این اسکن روکش بیمار نیز بدون آورند و قالب را تهیه میاین اطالعات را به صورت فیزیکی در می

کند؛ به طوری که ای کناری و روبرو را طراحی میهشود. این اسکن نقاط تماس با دندانگیری ساخته میقالب

 «دهد.دندانپزشک کمترین کار را انجام می

شود، ترکیبی از استفاده از هردو روش سنتی و دیجیتال امروزه روش دیگری که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می

بقیه مراحل آن وارد بخش دندانپزشکی دهد و گیری را به روش معمول انجام میاست. در این روش دندانپزشک قالب

گوید: های خوبی خواهد داشت. او میها در آینده پیشرفتشود. کریمی معتقد است که این روشدیجیتال می

ها دارند سری محدودیتهای دندانپزشکی دیجیتال روز به روز در حال پیشرفت است ولی هنوز متخصصین یکروش»

ا کنار بگذارند و هنوز به آنجا نرسیدند که اعتماد صد درصد کنند اما جای پیشرفت خوبی گیری معمولی رکه بتوانند قالب

 «خواهد داشت.

ها آید. مشابه آن ایمپلنتابتدا هر دستگاه جدید به نظر مقرون به صرفه نمی»گوید: ها میاو درباره قیمت این دستگاه

توانستند آن را انجام دهند اما اکنون مورد مصرف عموم شدند و فقط افراد محدودی میکه در گذشته لوکس تلقی می

 «تر خواهد بود.های مالی کم شود، خرید این تجهیزات برای دندانپزشکان نیز به صرفهاست. زمانی که محدودیت
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