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Morvarid fix prosthetics Dental laboratory collection

مجموعه البراتوار ،پروتزهای ثابت دندانی مـروارید
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بــا مدیریــت دکتــر علــی رنگــی و مهنــدس محمــد شــفیعی ها

تــوان منــدی و هنــر  ،خالقیــت و علــم و بهــره منــدی از پرســنلی

متخصــص ،بــا ســه مرکــز فعــال در تهــران و ارائــه خدمــات در سراســر

ایــران و خاورمیانــه.

کارشناســان مجموعــه مرواریــد بــا شناســایی مشــکالت و ارائــه راه

کارهــای مناســب و بــا اســتفاده از مدیریــت هماهنــگ و یکپارچــه،

خدماتــی قابــل توجــه در زمینــه پروتزهــای ثابــت دندانــی ارائــه نمــوده
اســت.

مــا ســعی نمودیــم در ایــن مســیر بــا بهــره گیــری از علــوم روز
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دندانســازی و دندانپزشــکی و آمــوزش دقیــق و تخصصــی و ادواری

پرســنل مجــرب ،در طــول بیســت و ســه ســال گذشــته ،توجــه اســاتید
فــن و دســت انــدرکاران ســامت دهــان و دنــدان را جلــب نماییــم.

ایــن مجموعــه بــه همــت جنــاب آقــای دکتــر علــی رنگــی و جنــاب

آقــای مهنــدس محمــد شــفیعیهــا در ســال  1375پایــه گــذاری شــد
و در طــول ســالیان کاری بــا افــزون شــدن واحــد هــای تخصصــی بــه

کار خــود ادامــه داده اســت .ســاخت انــواع پروتــزهــای ثابــت در زمینــه

عمومــی و تخصصــی  ،انــواع لمینــت هــای زیبایــی ،ایمپلنــت ،زیرکــن،

زولیــد ،ســه دســتگاه فعــال کــد کــم و بســیاری از خدمــات تخصصــی
از مــوارد قابــل انجــام در ایــن مجموعــه مــی باشــد.

دارای مجــوز رســمی از وزارت بهداشــت

بــوده و کلیــه فعالیــت هــای مراکــز

بــر اســاس علــم روز دندانپزشــکی و
دندانســازی و تحــت نظــارت مدیریــت

واحــد مــی باشــد.
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دالیــل موفقیــت مرواریــد ایــن اســت کــه از دیــر بــاز ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن دندانپزشــکان و البراتــوار برقــرار کــرده اســت ،تکنولــوژی

هــای جدیــد را مــد نظــر قــرار مــی دهــد و همــواره بــه دنبــال پیشــرفت علمــی مــی باشــد.

یکــی از اصــول بنیادیــن در مجموعــه مرواریــد ایــن اســت کــه پروتــزی اســتاندارد ســاخته و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کلینیــک ،

تحویــل کار بــه بیمــاران را آســان نمایــد  .ایــن کار بــا حضــور یــک متخصــص پروتــز هــای دندانــی  ،بــه عنــوان ناظــر کیفــی بــه خوبــی

انجــام مــی گیــرد .

ما در این مجموعه به نظرات شما اهمیت می دهیم و همواره ازخودمان می پرسیم  :دندانپزشکان  ،برای جلب رضایت مراجعانشان  ،به

چرا مروارید انتخاب بهتر است؟
p

4

مدیریت واحد

p

پرسنل متخصص و متعهد

p

آموزش به روز

p

همیشه در دسترس -پاسخگو

چه چیزی نیاز دارند ؟

ما کار را تخصصی و کاربردی انجام می دهیم

 pرعایت بهداشت  pنظارت متخصص پروتز  pواحد کنترل کیفی  pآموزش  pپرسنل متخصص
زیــر بنــای اعتمــاد  ،ارتبــاط همیشــگی مــا بــا دندانپزشــکان  :خدمــات پــس از تحویــل کار بــه بیمــاران  ،ماننــد اصــاح جزییــات ،

تغییــرات احتمالــی رنــگ  ،حتــی پــس از ســال هــا درک کــردن بیمارانــی کــه قــرار اســت از ایــن پروتــز اســتفاده کننــد راز اصلــی

رضایــت مشــتریان مــا اســت.

هــدف مــا هیــچ گاه ایــن نبــوده کــه کار ســریع انجــام شــود ولــی بــا ایــن وجــود در برخــی مراحــل کار نیــاز اســت تــا ســرعت عمــل

داشــته باشــیم  ،مــا بــا اســتفاده از پرســنل در بخــش هــای مختلــف و اســتفاده از ابــزار هــای مــدرن و پیشــرفته ایــن مــورد را اجــرا

نمــوده ایــم .

مروارید همیشه در دسترس شما
خدمــات مجموعــه مرواریــد بــرای مــا اهمیــت باالیــی دارنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه همیشــه فــردی متخصــص و متعهــد آمــاده

پاســخگویی بــه نیازهای شماســت .

خدمات رنگ گیری و عکس برداری
یکی از موارد قابل ذکر در مجموعه مروارید حضور واحد عکس برداری حرفه ای و کارشناس رنگ گیری از بیماران است.
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در بســیاری از مواقــع بــه علــت عــدم حضــور بیمــار در حیــن پرســلن گــذاری  ،مــواردی کــه مــی توانــد بــرای پرســلن گــذاری مهــم باشــد از چشــم پنهــان مــی مانــد ،کارشناســان مــا بــرای رفــع
ایــن مشــکل بــا عکــس بــرداری حرفــه ای از دیتــای بیمــاران و قراردهــی آن در دســترس متخصصــان پرســلن گــذاری حیــن کار ســعی بــر بهتــر نمــودن نتیجــه کار دارنــد.

زمان بندی دریافت و تحویل کار
بــا توجــه بــه حجــم ارســال و دریافــت کارهــا  ،واحــد مرکــزی مجموعــه ی مرواریــد بــا نظــارت

مدیریــت واحــد بــرای کلیــه واحــد هــا برنامــه زمــان بنــدی ارســال و دریافــت کارهــا را هماهنــگ

مــی نمایــد.

بــه ایــن جهــت پــس از قالــب گیــری کلینیــک  ،بــه جهــت امتحــان فریــم (در صــورت تمایــل
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کلینیــک) 4روز کاری و پــس از امتحــان فریــم (در صــورت تمایــل کلینیــک )بــرای امتحــان مرحلــه
ی پرســلن  4روز کاری در نظــر گرفتــه شــده در صــورت عــدم نیــاز بــه امتحــان  ،مجموعــه مرواریــد
بــرای تحویــل کارهــا بــه صــورت گلیــز یــا انــدر گلیــز  7روز کاری را در نظــر گرفتــه ایــن برنامــه
زمــان بنــدی بــرای کار هــای زیبایــی Emax،و ایمپلنتهــا 5 .روز کاری فریــم و  5روز کاری پرســلن

مــی باشــد در مــورد کارهــای پیچیــده زیبایــی بــه صــورت هماهنــگ شــده بــا کلینیــک ممکن اســت
تغییراتــی در ایــن زمانبنــدی صــورت گیــرد کــه از واحــد مرکــزی بــا شــما هماهنــگ مــی شــود .

همچنیــن برنامــه زمانبنــدی اختصاصــی همــواره بــرای کیلینیــک مهیــا مــی باشــد .

زمان بندی اختصاصی
در شــرایط کنونی،گاهــی مــواردی اتفــاق مــی افتــد کــه بیمــاران یــا مراجعیــن محتــرم بنــا بــه علتــی در کار خــود تعجیلــی دارنــد و یــا زمــان کافــی بــرای انجــام مراحــل درمانــی را

ندارند.

مجموعــه مرواریــد بــا ایجــاد خــط ویــژه کاری مجــزا ،امکانــی را فراهــم نمــوده تــا در پــاره ای مــوارد براســاس نــوع کار  ،از ابتــدا تــا انتهــای ســاخت پروتــز حداکثرتــا  48ســاعت بــه

پایــان برســد.

مسلما این کار هزینه ای را مضاعف در برخواهد داشت که سعی شده متناسب با شرایط مراجعین محترم باشد.
مستحضر باشید که برنامه  48ساعته اختصاصی ( )VIPدر برخی از سر فصل های کاری امکان پذیر نمی باشد که در جدول ضمیمه مشخص شده است.

کلیــه ایــن هماهنگــی هــا بــرای تمــام واحــد هــا توســط واحــد مرکــزی و بــا حضــور پرســنل آمــوزش دیــده در ایــن زمینــه صــورت میگیــرد و کلینیــک در وقــت اداری مــی توانــد بــه
وســیله تمــاس بــا واحــد مرکــزی یــا بــا اســتفاده از شــبکه هــای مجــازی نســبت بــه اطــاع از وضعیــت کیــس مــورد نظــر خــود آگاهــی کســب نماینــد.
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 pبخش هماهنگی مرکزی

)021(22595697 - )021(22572602

 pهمراه دکتر رنگی (مدیریت مدیرعامل)

09127366915

 pهمراه مهندس شفیعی ها ( اداری  -مالی )

09121085048

 pبخش تبلیغات مهندس سپهر

09196518853

 pبخش هماهنگی رسانه اجتماعی

09190749265

 pبخش کنترل کیفی /خانم دکتر زمرد جواهریان

09309485353

 pواحد غرب تهران (گلستان)  /مهندس صبا مددی
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ارتباط با ما

 pواحد شرق تهران (تهرانپارس)  /مهندس محمد رنگی

09125438450 - 44768387
09123142548

 pسایت

www.morvaridlab.ir

 pایمیل

info@morvaridlab.ir

 pاینستاگرام
 pتوئیتر

Instagram:morvaridlab
Twitter:@morvaridlab

 pواحد مرکزی:

تهــران ،خیابــان پاســداران ،خیابــان دولــت ،ابتــدای بلــوار کاوه ،خیابــان اخالقــی شــرقی ،شــماره 12

 pواحد غرب(گلستان):

غــرب بزرگــراه همــت ( خــرازی ) شــهرک گلســتان ،بلــوار گلهــا ،نبــش یــاس  ، 2پــاک  ، 45واحــد 1

 pواحد شرق(تهرانپارس):

شرق بزرگراه همت ( زین الدین ) تهرانپارس ،وفادار شرقی ،پالک 401

ساعات کار مجموعه
مجموعه مروارید در ایام کاری هفته
 pشیفت اول  :ازساعت  8صبح الی 13:30
 pشیفت دوم  :ازساعت  14:30الی19:30
 pشیفت سوم  :ازساعت  20الی 24
 pو در ایام تعطیالت به صورت شیفت های  3ساعته باز است.
 9 pصبح الی  12و  17الی20

خدمات سرویس پیک
مجموعــه ی مرواریــد بــه جهــت ســهولت ارســال و دریافــت کار هــا بــرای هــر کــدام از واحــد هــا بــه طــور
مجــزا ســرویس حمــل و نقــل کار را فراهــم نمــوده  ،ایــن ســرویس از ســاعت  16:30الــی  20:30در روزهــای
کاری هفتــه در خدمــت دندانپزشــکان محتــرم مــی باشــد.

از کلیــه همــکاران و دندانپزشــکان خواهشــمندیم جهــت هماهنگــی ارســال و دریافــت
کار بــا واحــد مرکــزی هماهنگــی هــای الزم را بفرماییــد.

ارتباط با ما
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واحد قیطریه
البراتــوار مرکــزی قیطریــه  ،از ســال  1375بــا مدیریــت واحــد ،همواره همراه پرســنل مجرب و آموزش دیده خــود ،در زمینه پروتزهــای ثابت ،آماده ارائــه خدمات ویژه در تمامی بخش ها می باشــد.
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واحد تهرانپارس
واحــد وفــادار ( شــرق ) واحــدی آموزشــی  -اجرایــی مــی باشــد.

در ایــن واحـــــد بــا سرپرســتی مهنــدس محمــد رنگــی  ،کلیــه
خدمــات ســاخت پروتــز هــای ثابــت ارائه مــی گــردد و همچنین
بخــش آموزشــی مجموعــه نیــز در ایــن واحــد قــرار دارد.

کلیــه پرســــنل مجموعــه مرواریــد  ،موظــف هســتند

بــه طــور ادواری در کالس هــای ایــن واحــــد شــرکت
نماینــد و از نظــر علمــی و عملــی بــه روز شــوند.

واحد گلستان
واقــع در غــرب تهــران بــه سرپرســتی ســرکار خانــم مهنــدس
صبــا مــددی بــا ارائــه خدمــات ســاخت تخصصــی و عمومــی

پروتــز هــای ثابــت در خدمــت مــی باشــد.

در ایــن واحــد از مجموعــه  ،عــاوه بــر خدمــات ســاخت پروتــز

هــای ثابــت  ،بخــش انجــام امــور رســیدگی بــه بیمــاران قــرار
داده شــده و بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه در صــورت نیــاز

بــه ارجــاع بیمــاران بــرای رفــع مشــکالت احتمالــی  ،مراجعیــن
محتــرم بتواننــد در محیطــی امــن و ســامت و بهداشــتی  ،بــا

حفــظ محرمانگــی اســرار کلینیــک ،حضــور یابنــد و خدماتی از
جملــه رنــگ گیــری دقیــق  ،رابطــه گیــری و عکــس بــرداری
حرفــه ای از فــرم صــورت و دهــان و  ...را دریافــت نماینــد.

واحدهای اجرایی
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P.F.M
آلیــاژ مــورد اســتفاده در ایــن روکــش هــا ویرابانــد اســت و در
صــورت تمایــل و یــا نیــاز بیمــار امــکان اســتفاده از آلیاژهــای

قیمتــی و نیمــه قیمتــی نیــز فراهــم مــی باشــد.
( ) precious alloy – semi precious

طراحــی و ســاخت الگــوی مومــی توســط پرســنل متخصــص بــه
صــورت آنالــوگ و دیجیتــال صــورت مــی گیــرد .کلیــه طــرح

هــای  wax upبــا مــوم هــای طبیعــی رنفــرت انجــام مــی شــود
 ،کــه در طــول مســیر حــذف مــوم از خــود خاکســتر و ضایعــات

بــه جــا نمــی گذارنــد

تغییرات حجمی در این موم ها صفر می باشد
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در ادامــه ،عملیــات کســتینگ توســط ماشــین کســتینگ القایــی
انجــام مــی گیــرد

در ایــن ماشــین القایــی خبــری از شــعله نیســت و عملیــات ذوب
توســط جنبــش مولکولــی صــورت می گیــرد و بــا تزریــق همزمان
گاز آرگــون مانــع از اکســید شــدن بطــن فلــز مــی شــود و در

نتیجــه باندینــگ فلــز بــا ســرامیک در آینــده بســیار محکــم تــر و
دقیــق تــر خواهــد بــود.

در ادامــه ،بخــش طراحــی فریــم وارد عمــل شــده و پــس از

پاکســازی فریــم و ایجــاد ســاپورت کافــی بــرای ســرامیک  ،فریــم

هــا بــا شــن اکســید آلومینیــوم ســند بالســت مــی شــود و ســپس
در دســتگاه اولتراســونیک عــاری از مــواد زائــد مــی گــردد و

درادامــه بــا فشــار بخــار آب کامــا تمیــز میشــود در ایــن شــرایط
بهتریــن باندینــگ بــا ســرامیک ایجــاد مــی گــردد .

در ادامــه فریــم هــای آمــاده شــده اکسیداســیون مــی شــود و پرســلن

گــذاری مــی شــوند .در ایــن مجموعــه پرســنل متخصــص بــرای پرســلن
گــذاری هــای خلفــی و زیبایــی تفکیــک شــده انــد و طبــق زمــان بنــدی

مربوطــه کــه در بخــش زمــان بنــدی هــا مفصــا شــرح داده شــده ارســال
مــی گــردد.

پودر پرسلن مورد استفاده برای PFM

همچنیــن کلیــه افکــت هــای میکــرو تکســچر و ماکرو تکســچر در ســطوح
کار هــا ایجــاد مــی گــردد .اســتین گــذاری ها بــر اســاس دیتــای ورودی از

کلینیــک انجــام مــی گیــرد و در کلیــه مراحــل در صــورت وجــود تصاویــر

بیمــار کــه از کلینیــک بــرای مجموعــه ارســال شــده اســتفاده می شــود.

در ادامــه بــا پرداخــت مکانیکــی ســطوح کار قبــل از گلیز،نمایــی طبیعــی
در ســطوح کار ایجــاد مــی گردد،بــا بهــره منــدی از الیــن انــگل هــا در

ســطوح باکالــی و لبیالــی بــه خصــوص دندانهــای قدامــی اختالفات ســایز

و نــا قرینگــی هــا رفــع مــی شــود و بــا اســتین هــای اکســترنال و اینترنال
در مراحــل قبــل از گلیــز رنــگ مــورد نظــر ایجــاد مــی گــردد.
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دیجیتالسنتر
Z.R
در ایــن نــوع روکشــها از بلنکــت هــای زیرکــن بــا ســختی  1350مــگا پاســکال اســتفاده مــی شــود ایــن فریــم هــا امــکان رنــگ پذیــر بــودن از بیــس را دارنــد  .دســتگاه هــای اســکنر مجموعــه
ی مرواریــد از برتریــن برنــد هــای روز میباشــد بــا ســه برنــد  Amanngirrbach، Zirkon zahnو  Sironaکــه بنــا بــه نــوع کیــس اســتفاده مــی شــوند.
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ایــن فریــم هــا قابلیــت انطبــاق بســیار باالیــی بــا دنــدان تــراش خــورده را دارنــد و بــا بهــره منــدی از اســکنر هــای قدرتمنــد و دقیــق  ،بهتریــن را بــه کار ارائــه مــی دهنــدfitnees .

طراحــی ایــن فریــم هــا در واحــد مهندســی فنــی دیجیتــال انجــام میگیــرد و کلیــه فایــل هــا و طراحــی هــا را مــی توانیــم بــه صــورت فایــل هــای گرافــی بــرای کلینیــک ارســال نماییــم تــا پــس

از تاییــد میلینگ شــوند.
پودر پرسلن برای ZR

 Cerabien zr Noritakeو یا EMAX Ivoclar
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Zolid
نسل ترانسپرنت از زیرکن ها
ایــن فریــم هــا بــا حفــظ اســتحکام  1150مــگا پاســکال ،بــا داشــتن مولکــول هــای ترانســپرنت نمــای طبیعــی تــری بــرای دندانهــای بیمــاران ایجــاد مــی کنــد .تمامــی طراحــی هــای ایــن فریــم هــا توســط

دســتگاه  CADدر واحــد دیجیتــال صــورت مــی گیــرد .

18

از مزایای  zolidاین است که میتوان به صورت (  ) Facing anatomyآن را طراحی کرد و تمامی کاسپها و سطوح پاالتال فقط فریم باشد .رنگ طبیعی این فریم امکان استفاده ازآن به صورت فول آناتومی
را فراهم نموده .این برند برای ایمپلنت ها بسیار مناسب است.

19

کاستومایزاباتمنت
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی در عرصــه هــای مختلــف و ارتقــاء ماشــینها و ابــزار هــای
مختلــف  ،بســیاری از محدودیــت هــا از بیــن رفتــه و کیفیــت محصــوالت تولیــدی افزایــش

چشــمگیری داشــته اســت.

علــوم پزشــکی و دندانپزشــکی نیــز همــگام بــا ســایر عرصــه ها،پیشــرفت هــای اساســی و

بنیــادی را تجربــه کــرده انــد تــا جایــی کــه در زمینــه ی دندانپزشــکی افــق گســترده ای بــه
نــام دندانپزشــکی دیجیتــال در مقابــل دیــد همــگان گشــوده شــده اســت .یکــی از مــواردی
کــه توســط پیشــرفت تکنولــوژی بــرای دندانپزشــکان و دندانســازان بــه ارمغــان آورده شــده

اســت مفهــوم کدکــم در بخــش دندانپزشــکی اســت.کدکم شــامل دو بخــش؛ کــد بــه معنــی
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طراحــی بــه کمــک کامپیوتــر و کــم بــه معنــی ســاخت بــا کامپیوتــر مــی باشــد.

یکــی از جدیدتریــن و پــر طرفدارتریــن محصــوالت در دنیــای دندانپزشــکی دیجیتــال

کاســتومایز اباتمنــت هــا مــی باشــد .ایــن اباتمنــت هــا بــرای هــر کیــس بــه صــورت
جداگانــه و اختصاصــی طراحــی میشــوند .کــه در مراحــل طراحــی اباتمنــت بــه فضــای بــی

دندانی،شــرایط و شــکل لثه،قطــر هیلینــگ اســتفاده شــده توســط پزشــک  ،کاف مــورد نیــاز
،ارتفــاع تــا دندانهــای فــک مقابــل ،شــکل آناتومــی دنــدان ...،توجــه مــی شــود و فایــل

طراحــی توســط دســتگاه هــای میلینــگ دقیــق بــر روی پرمیلهــای بــا کیفیــت تراشــیده

مــی شــود .شــایان ذکــر اســت قســمت انتهایــی اباتمنــت هــا کــه در آنالــوگ رفتــه و توســط
پیــچ بســته مــی شــود از قبــل توســط دســتگاه هــای ســی ان ســی بســیار دقیــق و بــر

اســاس اســتادارد شــرکت ایمپلنــت مربوطــه تراشــیده شــده و از نظــر فیتنــس و انطبــاق

قســمت هگــزدار کامــا مطابــق نمونــه هــای شــرکتی هســتند.
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انواع اباتمنت ها
اباتمنــت هــا بــر اســاس نــوع متریــال ســاخته شــده بــه چنــد نــوع تقســیم
می شوند که در شرایط متفاوت می توان از انواع مختلف استفاده کرد.
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تمام زیرکونیا
در ایــن گونــه از اباتمنــت هــا ،تمــام بدنــه اباتمنــت از زیرکونیــا ســاخته شــده و بــا توجــه بــه
رنــگ دنــدان مــی توانــد رنــگ آمیــزی شــده و در مــواردی کــه بحــث زیبایــی مــورد توجــه اســت

میتوانــد جایگزیــن اباتمنــت هــای شــرکتی گــردد.
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اباتمنت های تمام تیتانیومی
ایــن نــوع اباتمنــت کــه عمومــا بعنــوان اباتمنــت هــای کاســتومایز شــناخته مــی شــود تمامــا از جنــس تیتانیــوم بــوده و بــر اســاس

طراحــی انجــام گرفتــه در نــرم افــزار ،ســاخته مــی شــود.

نکتــه قابــل توجــه در ایــن گونــه اباتمنــت هــا ایــن اســت کــه اباتمنــت هــا بعــد از طراحــی و در مرحلــه ســاخت یــا بــر روی پرمیــل

تراشــیده مــی شــود یــا بــر روی بلوکهــای تیتانیومــی .چنانچــه از بلــوک هــای تیتانیومــی بــرای تــراش اباتمنــت اســتفاده شــود دســتگاه
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هــای میلینــگ البراتــواری توانایــی تــراش دقیــق قســمت هگــزدار را نداشــته و بعــد از تولیــد ،در بســیاری از مــوارد اباتمنــت تولیــدی

دارای گــپ یــا حتــی عــدم انطبــاق کامــل بــا فیکســچر و آنالــوگ خواهــد بــود کــه ایــن امــر در میــان مــدت ،باعــث شــل شــدن پیــچ

و جــدا شــدن اباتمنــت و روکــش آن مــی شــود .جنــس اباتمنــت هــا نیــز بســیار مهــم اســت ،چنانچــه از اباتمنــت بــا تیتانیــوم دارای نــا

خالصــی اســتفاده شــود باعــث ایجــاد زنــگ زدگــی و پوســیدگی در اباتمنــت و در نتیجــه در تمــاس بــا بافــت هــا ایجــاد عفونــت مــی
کنــد در بافــت هــای در تمــاس بــا آن مــی شــود.
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هیبرید(ترکیبی از تیتانیوم و زیرکونیا)
در ایــن گونــه از اباتمنــت بــرای افزایــش اســتحکام زیرکونیــا در قســمت هگــزدار کــه تحــت فشــار بــوده و نیروهــای وارده بــر اباتمنــت را بــه
فیکســچر انتقــال مــی دهــد ،از جنــس تیتانیــوم اســتفاده شــده و در قســمت فوقانــی بــرای مباحــث زیبایــی از جنــس زیرکونیــا اســتفاده
مــی شــود .قســمت هگــزدار کــه تیتانیومــی مــی باشــد توســط دســتگاه ســی ان ســی بســیار دقیــق و بــر اســاس اســتاندارد شــرکت هــای ایمپلنــت  ،ســاخته شــده و انطبــاق و

فیتنــس آنهــا هماننــد اباتمنــت هــای شــرکتی هســتند.
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موازی کردن چند اباتمنت با در نظر گرفتن کافهای متفاوت با پیروی از شکل لثه بدون محدودیت

بــا توجــه بــه محدودیــت هــای اباتمنــت هــای شــرکتی در تامیــن زاویــه هــا و ارتفــاع هــای مــورد نیــاز بــرای مــوارد مختلــف ،یکــی از نیــاز هــای اصلــی تکنســینها اســتفاده از اباتمنتهایــی بــا
شــرایط مــورد نیــاز بــا هــر کیــس مــی باشــد.

از مشــکالت تکنســین هــا در اســتفاده از اباتمنــت هــای شــرکتی ،مــوازی کــردن اباتمنــت هــا اســت کــه بســیار وقــت گیــر و مشــکل بــوده امــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار هــای موجــود ایــن مشــکل
بــه آســانی قابــل حــل بــوده و مــی تــوان یــک کیــس (کل دهــان) را بــه آســانی مــوازی طراحــی کــرد
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یکــی از ویژگــی هــای کاســتومایز اباتمنــت هــا ایجــاد امرجنــس پروفایــل طبیعــی بــر اســاس هیلینــگ اســتفاده شــده توســط دندانپزشــک مــی باشــد کــه ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد تــا در

نواحــی پروگزیمالــی ،پاپــی هــای میزیــال -دیســتالی امــکان ترمیــم داشــته باشــند.
تنظیم مارجین اباتمنت برای ایجاد عمق لبه مناسب برای روکش

در بســیاری از مــوارد شــکل لثــه و کاف آن بــه گونــه ای اســت کــه اباتمنــت هــای شــرکتی امــکان تبعیــت از فــرم آن
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را ندارنــد .بــا اســتفاده از اباتمنــت هــای کاســتومایز میتــوان فینیشــینگ الیــن را بــه شــکل دلخــواه طراحــی کــرده و
عمــق آن را بــر اســاس نیــاز بــه صــورت  ...,Shoulder, chamfer,bevel, knife-edgeطراحــی کــرد.

ایجاد شرایط مناسب برای بهداشت دندان

یکــی از مــوارد قابــل توجــه در طراحــی اباتمنــت هــا و فریــم هــای روی آن ،در نظــر گرفتــن بهداشــت دهــان و

جلوگیــری از ایجــاد گیــر غذایــی بیــن دنــدان هــا و لثــه مــی باشــد .در طراحــی بــا نــرم افــزار مــی تــوان قســمت

هــای در تمــاس بــا لثــه را بــه گونــه ای فــرم داد تــا در نواحــی پروگزیمالــی روکشــها ،گیــر غذایــی ایجــاد نشــود و
شــکل اباتمنــت هــا بــر اســاس آناتومــی دنــدان طراحــی شــود.
تامین زوایا و ارتفاع های مختلف برای اباتمنت ها

چنانچــه شــکل اباتمنــت هــا بــر اســاس آناتومــی دنــدان طراحــی گــردد ،ســاپورت مناســب تــری بــرای پرســلن ایجــاد مــی شــود .در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل عــدم وجــود ســاپورت مناســب
بــرای پرســلن ،بــر اثــر ضربــه هــای وارده در هنــگام جویــدن ،تــرک و شکســتگی در پرســلن ایجــاد گردیــده امــا چنانچــه شــکل اباتمنــت بــر اســاس آناتومــی طراحــی گــردد ،نیــرو هــای وارده

بــر روکــش بــه راحتــی باالنــس مــی گــردد.
فیتنس کامل اباتمنت ها با فیکسچر ه
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اباتمنتهــای کاســتومایز و پیــچ هــای آنهــا بایــد هماننــد انــواع اصلــی ،دارای انطبــاق کامــل بیــن پیــچ و قســمت درگیــر بــا پیــچ باشــند متاســفانه بعضــی نمونــه هــا فاقــد ایــن انطبــاق مــی باشــند

و ایــن مطلــب موجــب شــل شــدن پیــچ در مــرور زمــان میگــردد کــه یکــی از شــایع تریــن دالیــل نــا رضایتــی پزشــکان اســت.

شکل ظاهری کانکشن اباتمنت ها که در فیکسچر فرو میرود باید همانند نمونه اصلی بوده و هیچگونه گپی بین اباتمنت و فیکسچر وجود نداشته باشد

رزین وکس
بســیاری از مــوارد ،ســاخت پروتــز زمانبنــدی نســبتا زیــادی دارد و امــکان دارد پــس از ســاخت ،قســمت هایــی نیــاز بــه تغییــر داشــته باشــد کــه در آن شــرایط امــکان پذیــر نباشــد ایــن مهــم
بــه خصــوص در کیــس هــای بــزرگ و تعــداد واحدهــای بــاال ممکــن اســت روی بدهــد،
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بــه ایــن جهــت در قســمت طراحــی دیجیتــال مجموعــه مرواریــد ایــن امــکان بــرای کلینیــک فراهــم شــده کــه در صــورت تمایــل بتوانــد ماکتــی واقعــی از جنــس نانــو رزیــن را امتحــان نمایــد

 .بــه صــورت فــول آناتومــی یــا  3/4یــا فریــم معمولــی و در نهایــت پــس از تاییــد و یــا اصالحــات احتمالــی کار اصلــی ســاخته شــود.
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 IPS EMAXیکــی از برنــد هــای برتــر روز دنیــا در قســمت کارهــای تمــام
ســرامیک اســت  .ایــن برنــد بــا بهــره منــدی از انــواع اینــگات هــای لیتیــم دی

ســیلیکات( )HO – MO – LT – MT – HTبــه ترتیــب (High Opacity

بــرای اســتفاده روی پســت یــا بــد رنگــی هــای دنــدان پایــه کــه عمیــق اســت و

) ( Medium Opacityبــرای اســتفاده روی پایــه هــای کــه بــد رنگــی نســبی

دارنــد و ( ) Low Translucencyو (  ) Medium Translucencyبــرای
کــراون هــای زیبایــی و ) ( High Translucencyبــرای لمینــت هــا اســتفاده

میشــوند .اینــگات هــای  EMAXبــا داشــتن تحمــل فشــاری برابــر بــا  450مــگا

پاســکال و داشــتن رنــگ عمقــی  ،در نــوع خــود بــی نظیــر هســتند و در نهایــت
بــا اچ شــدن توســط  HFباندینــگ کاملــی را بــا دنــدان طبیعــی خواهنــد داشــت .
وجود افکت های مختلف از جمله ، T-blue ،creamy white،
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 . LT-yellow ،Mamelon orange ،Bright – earth brownو انواع لوســتر
هــا و ....مــا را بــه رنــگ هــای خــارق العــاده ای نزدیــک میکنــد.

کارشناســان مــا در قســمت  IPSبــا بهــره منــدی از برنــد ) ) IPS IVOCLAR

تمــام میکروتکســچر هــا را کــه بــه صــورت دیتــا بــه مجموعــه ارســال شــده پیــاده
مــی کننــد و ایــن پروتــز هــا هــم بــه صــورت (  ) Pressو هــم بــه صــورت )

( CADقابــل ســاخت هســتند .

پــس از ثبــت خطــوط تــراش رو دای؛هــر کــدام
از دندانهــای پایــه در قســمت طراحــی الگــو

مومــی  wax upمــی شــود و لزومــا پیشــنهاد
مــی گــردد کــه بــرای کیــس هــای قدامــی

حتمــا در قســمت وکســاب از نــوع بــاکال
فیســینگ اســتفاده شــود  ،ایــن مهــم باعــث
میشــود تــا ســایه هــای تاریــک بیــن دندانهــا

پــس از اتمــام کار در دهــان دیــده نشــوند.

الگــوی مومــی طراحــی شــده مــی توانــد بــه

صــورت رزیــن وکــس هــای قابــل امتحــان،

توســط دســتگاه ( )CADســاخته شــود.

در هــر زمــان بــرای توضیحــات بــه جهــت مســائل فنــی  ،کیلینیــک میتوانــد بــا بخــش کنتــرل کیفــی تمــاس حاصــل فرماییــد و اطالعــات الزم را دریافــت نمایــد.
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Porcelain layering
در ایــن مرکــز بــه همــت کارشناســان علــوم دندانســازی و دندانپزشــکی شــرایطی فراهــم گشــته تــا در مــوارد خــاص،

در صــورت نیــاز کیلینیــک از روش حرفــه ای الیرینــگ پرســلن اســتفاده شــود.
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در ایــن سیســتم تــا  12الیــه ســرامیک بــا چشــم مســلح روی فریــم قــرار میگیــرد  ،متخصصــان پرســلن گــذاری

مجموعــه ی مرواریــد ،بــا آمــوزش هــای ویــژه و خــاص در ایــن زمینــه ،پروتــز هایــی بــی نظیــر را بــه مراجعیــن ارائــه

خواهنــد داد.

Inloy ،onloy
در دیجیتــال ســنتر مجموعــه مرواریــد امکانــی فراهــم شــده جهــت ســاخت اینلــه و آنلــه هــای مــورد نیــاز بیمــاران.

همانطــور کــه مســتحضرید شــاید در بســیاری از مواقــع نیــاز نباشــد کــه دنــدان بــه طــور کامــل تــراش بخــورد و یــا

بیمــاران بــا پــر کردگــی هــای آمالــگام و کامپوزیــت مشــکالتی داشــته باشــند؛در ایــن مــوارد اســتفاده از اینلــه و آنلــه
تمــام ســرامیکی  Emaxبــا اینــگات هــای  MOیــا  LTکاربــردی مناســب مــی باشــد  .لبــه هــای اختمــام در ایــن پروتــز

هــا بــه گونــه ای طراحــی میشــود کــه کامــا شــفاف و شیشــه ای (ترانسلوســنس) باشــند تــا مــرزی میــان دنــدان و

روکــش ایجــاد نشــود.
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P.L.V
انــواع پروتــز هــای لمینــت از تخصــص هــای ویــژه مجموعــه مرواریــد مــی باشــند ،در ایــن پروتــز هــای زیبایــی ،مــاده
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اصلــی لیتیــم دی ســیلیکات ( )EMAXمیباشــد .اســتفاده از اینــگات هــای  HTو  LTلمینــت هایــی خــارق العــاده

ایجــاد میکنــد .ضخامــت ایــن لمینــت هــا حداقــل  0/5میلیمتــر خواهــد بــود.

قبــل از شــروع تزریــق اینــگات هــا ؛ در مرکــز دیجیتــال بــا رزیــن وکــس هــای فــول آناتومــی تصویــری ســه

بعــدی و قابــل امتحــان در دهــان ایجــاد میشــود و در صــورت تاییــد کلینیــک ،لیتیــم دی ســیلیکات PRESS

و یــا  CADمــی شــود.
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در نهایــت در بخــش پرســلن گــذاری ؛الیــه هایــی از پرســلن روی لمینــت هــا قــرار میگیــرد و افکــت هــای اینترنــال

بــا توجــه بــه دیتــای ورودی از کلینیــک ایجــاد مــی گــردد .اســتفاده از پــودر هــای ترنسلوســنت بــه هــر چــه طبیعــی
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تــر شــدن نتیجــه نهایــی مــی انجامــد.

این لمینت ها در رنگ های اصلی امکان ساخت دارند به انضمام چهار رنگ WBL

خواهشــمندیم بــرای بهتــر شــدن شــرایط ســاخت و نتیجــه نهایــی دیتــای کامــل بــه البراتــوار ارائــه

نماییــد .

این دیتا ها شامل:

 pتصاویر صورت بیمار
 pرنگ پوست

p
p

فرم لبها

خط لبخند

 pمیزان ترانسلوسنس دندانها

 pمیزان لوستر دندانها و  ...می باشند.
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Implant
خدمــات ســاخت انــواع پروتــز هــای متکــی بــر ایمپلنــت بــا اباتمنــت هــای شــرکتی یــا کاســتومایز ،روی انــواع برنــد
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هــای ایمپلنت.

در بخــش طراحــی اباتمنــت ابتــدا بهتریــن اباتمنــت بــرای کیــس انتخــاب و بــا هماهنگــی کلینیــک ســفارش داده
مــی شــود و یــا از سیســتم کاســتومایز اباتمنــت بهــره منــد خواهیــم شــد (.توضیحــات در صفحــه کاســتومایز)
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اســتفاده از فریــم هــای  Zrو  Zolidروی اباتمنــت هــا بــه دقــت و انطبــاق و کیفیــت رنــگ بهتــر و ســبکی روکشــها کمــک شــایانی مــی کننــد.

در نهایــت در بخــش پرســلن دیزایــن  ،فریــم مــورد نظــر پرســلن گذاری
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میشــود  .ســاخت انــواع ایمپلنــت هــای پیــچ شــونده (  ) UCLAاســکرو
تایــپ و ســمان شــونده در ایــن مجموعــه قابل اجراســت.

در ســاخت کلیــه فریــم هــای بلنــد و یــا فــول مــاوس امــکان ســاخت
رزیــن وکــس جهــت امتحــان قبــل از طراحــی فلــزی وجــود دارد.بــه

ایــن شــکل قبــل از آمــاده ســازی فریــم اصلــی کلینیــک مــی توانــد از

نتیجــه طــرح نهایــی مطلــع شــود.

خدمات عمومی

روکش موقت)TEMP ( :
در مجموعه ی مروارید انواع روکشهای موقت برای زمینه های مختلف اعم از طوالنی مصرف یا کوتاه مصرف قابل ساخت است.

این روکش ها از جنس نانو رزین می باشد و استحکام قابل توجهی دارند .انواع رنگ های استاندارد که در نمونه رنگ ها وجود دارد  ،در این نانو رزین ها قابل اجرا می باشند.
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این روکش ها قابل قرارگیری به صورت تک دندان و بریج کوتاه و بلند و روی ایمپلنت ها می باشند.

 Night guardو bleaching tray
ساخت انواع نایت گارد و بیلیچینگ تری با متریال درجه یک

44

انــواع شــیلد هایــی کــه در ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه مــی شــوند بــه ضخامــت هــای  - 1/5 - 1 - 0/5بــرای بیلیچینــگ تــری و  5 - 3 - 2/5 - 2بــرای نایــت گارد و اســپورت گارد مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیرد.

این شیلد ها به صورت سخت و نرم موجود است و بنا به در خواست کیلینیک امکان استفاده از هر کدام وجود دارد.

SNAP ON SMILE
ساخت جدید ترین انواع  SNAP ON SMILEبرای متقاضیان زیبایی
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ایــن پروتــز  ،از جنــس نانــو رزیــن متراکــم و در رنــگ هــای ســری  A , Bبــرای مراجعینــی اســت کــه بنــا بــه هــر علتــی ،نیــاز بــه یــک پروتــز زیبایــی دارنــد کــه بــه صــورت موقــت و متحــرک

قابــل اســتفاده باشــد.

در این سیستم  ،تکلم بیمار مختل نمی شود و به صورت روزانه میتواند از ان استفاده نماید  .عدم تراش دندانها برای ساخت این پروتز حائز اهمیت می باشد .
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