
 

 

 

 چگونه است؟  مپلنتیا یر یدو روش قالبگ
 

 

 

 

 

 

 

 قالبگیری ایمپلنت به دو روش اپن تری و کلوز تری 
ها در شرایط مخصوص خود و با هر کدام از این روش .گیردهای مختلفی انجام میقالبگیری ایمپلنت دندان به روش

 .ایمها پرداختهمقاله به آنشود که در این تشخیص دندانپزشک استفاده می

 .از طریق دکمه زیر درباره اجزای کلینیکی و البراتواری ایمپلنت بیشتر بخوانید

 

 

 

 قالبگیری ایمپلنت به روش اپن تری 
از   این روش برای قالبگیری  چون این روش از دقت بسیار باالیی برخوردار است، بیشتر دندانپزشکان و متخصصان 

 :کنند. دیگر مزایای قالبگیری ایمپلنت به روش اپن تری به شرح زیر استایمپلنت استفاده می

 .دهدپزشک میی دسترسی مستقیم به فیکسچرهای ایمپلنت را به دندانروش قالبگیری تری باز اجازه •

شود  نیستند کاربرد زیادی دارد، چرا که به راحتی میهای کاشته شده موازی  این قالبگیری در مواقعی که ایمپلنت •
ایمپرشن کوپینگ اتصال کوپینگاز  قالب گرفت.  قالب گیری کمک ها  بردن دقت  باالتر  به  عواملی است که  از  ها 

 .کندمی

 .رسدهای باز، جا به جایی اجزا در زمان برداشت قالب به حداقل میدر این روش با استفاده از ایمپرشن کوپینگ  •

 

 

 

 اجزای کلینیکی و البراتواری ایمپلنت 

https://highdentlab.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل قالبگیری ایمپلنت به روش اپن تری 
لثه باید صورتی باشد و خونریزی، التهاب و تورم نداشته باشد. درواقع مرحله هیلینگ  .کنیمابتدا سالمت لثه را چک می

 .بعد از جراحی کامل شده باشد

کنیم که التهاب و تورم نداشته باشد و آماده  آوریم. سپس داخل لثه را چک میهیلینگ را باز کرده و از جای خود در می

 .قالبگیری باشد 

می استفاده  تری  اپن  کوپینگ  ایمپرشن  دارایاز  کوپینگ  ایمپرشن  این  ماده   آندرکات کنیم.  به  کردن  گیر  جهت 
 .باشدشود، میکه فیکسچر ما درون آن فیکس می هگز که از تری بیرون بزند و یک پین بلند قالبگیری،

کنیم تا از جایش کنیم. با دست کامال ایمپرشن کوپینگ را سفت میداخل فیکسچر فرو می   وپینگ را آرامایمپرشن ک

 .تکان نخورد

 .توانیم قالبگیری را انجام دهیمحاال می

 .کنیم که حتما روی فک بنشیند کنیم و امتحان میابتدا تری مناسب را انتخاب می

زند. به همین دلیل به این روش اپن تری گفته  کوپینگ از داخل تری بیرون میتری که روی فک نشست پیچ ایمپرشن  
 .ایمشود. یعنی در تری یک اپنینگ ایجاد کردهمی

 .دقت کنید که تری حتما باید سر جای قبلی خود گذاشته شود .گذاریمهردو ماده قالبگیری را با هم روی تری می

دهیم و سر پیچ ایمپرشن کوپینگ را قبل از اینکه تری گیر نکند. تری را فشار میهای کنیم که به لبهلب بیمار را آزاد می

 .کنیمپوتی سفت شود با دست آزاد و تمیز می

آوریم تا شود که آن را درمیرود، مقداری پوتی نیز وارد محل میهمیشه در محلی که آچار داخل ایمپرشن کوپینگ می

 .را باز کنیمبعدا بتوانیم با آچار ایمپرشن کوپینگ 

کنیم. کنیم و وقتی که ماده سفت شد، پیچ ایمپرشن کوپینگ را با کمک آچار باز میسپس ماده قالبگیری را چک می

توانیم چرخانیم تا صدایی مانند صدای هرز چرخیدن پیچ بشنوید. این صدا به این معناست که پیچ را میآچار را می

مراقب باشید که تری تکان نخورد و با دست   .تری را با یک حرکت دربیاوریمتوانیم  با دست کمی دربیاوریم. حاال می
کنیم. به هیچ عنوان تری را به حال خود رها نکنید. چراکه اگر تری تکان بخورد قالبگیری  همیشه تری را ساپورت می

 .دهددقت خود را از دست می



 
 

 

توانیم کنیم. االن می، دوباره هیلینگ را سرجایش پیچ میقبل از اینکه لثه کلپس کند و بستن هیلینگ کار دردناکی شود

 .یک وایت رکود و یک قالب فک مقابل بگیریم و کار قالبگیری ما انجام شده است

 

 

 

 

 

 

 

 قالبگیری ایمپلنت به روش کلوز تری 
 :شود کهاز این روش قالبگیری هنگامی استفاده می

  .هم کاشته شده باشند   ها کم باشد و در عین حال موازیتعداد ایمپلنت •

می • بیمار  دهان  باز کردن  در  محدودیت  قالبگیری همچنین  روش  این  از  دندانپزشک  استفاده  عوامل  از  تواند 
  .ایمپلنت باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل قالبگیری ایمپلنت به روش کلوز تری 
تری در دهان بسته و محکم  شود و ایمپرشن کوپینگ مناسب قالبگیری کلوز  در این روش ابتدا هیلینگ کپ باز می

 .شودمی

با ماده را  تا ماده قالبگیری در آن نفوذ نکند. سپس الیت بادی ای میروی سر امیپرشن کوپینگ جای پیچ  پوشانیم 
ها و ایمپرشن کوپینگ  شود و در نهایت تری حاوی ماده هوی بادی روی این دنداناطراف ایمپرشن کوپینگ تزریق می

کند. بعد از گذشت زمان کافی، حدودا ری ماده الیت بادی را اطراف ایمپرشن کوپینگ فشرده میشود. تبرگردانده می
 .ماندکنیم و ایمپرشن کوپینگ سر جای خود باقی میچهار دقیقه، تری را خارج می



 
 

 

 .بندیمکنیم سپس دوباره هیلینگ کپ را میپیچ ایمپرشن کوپینگ را باز و آن را از جای خود خارج می

شود تا کلیک  شود و در قالب سر جای خود فشرده میمرحله بعدی ایمپرشن کوپینگ به انالوگ فیکسچر متصل میدر  
 .شود تا کست نهایی حاصل شودگیرد، گچ ریخته میکند و بنشیند. جینجوال رپلیکا قرار می

 جمع بندی
  .یح دهیمسعی کردیم تمام مراحل قالبگیری ایمپلنت دندان به هر دو روش را کامل توض 

تر گفتیم ترجیح دندانپزشکان و متخصصان این است که از روش قالبگیری اپن تری استفاده شود،  همانطور که پیش

های دیگر نیز  اما شرایط خاص افراد و تشخیص دندانپزشک منجر به استفاده از روش .بردرا باالتر می   چرا که دقت کار

 .شودمی

 

 


