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دهان در سرامیکها و کامپوزیت زیبایی هاي ترمیم پرداخت و اتمام  
 

 سخنران: دکتر مهشید محمدي بصیر

 دانشیار گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی شاهد

دوام و پایداري و نیز ثبات رنگ و درخشندگی انواع ترمیم هاي زیبایی شامل کامپوزیت ها و سرامیک ها درمحیط 
به روش اتمام و پرداخت نهایی آن ها میباشد و این موضوعی است که در مقاالت و کتب مختلف دهان بسیار وابسته 

ترمیم هاي زیبایی، بعالوه به دلیل دشواري و تعدد مراحل کلینیکی  کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
توجه و دقت زیادي قرار  موردمعموال مرحله نهایی که اتمام و پرداخت این ترمیم ها است، از طرف دندانپزشکان 

موجب کاهش سطح صاف و صیقلی و بسیار زیبا ،  پرداخت دقیق رستوریشن هاي زیبایی عالوه بر ایجاد نمیگیرد.
 د.اطراف بافت هاي لثه اي مجاورمی گرد سهولت در تمیز نمودن توسط بیمار و عدم ایجاد التهاب در، تجمع پالك 

مقاالت حاکی از ستقیم بر روي استحکام ترمیم هاي سرامیکی می باشد. بسیاري از این مرحله به ویژه داراي تاثیر م
مقاالت  آن است که سطح سرامیک پرداخت شده حتی میتواند از سرامیک گلیز شده نیز صاف تر و صیقلی تر باشد.

هاي  ونیر  e.maxنجدید حاکی از آن است که انواع سرامیک ها من جمله ترمیم هاي تمام سرامیک همچو
به طور کامل پرداخت نمود. این موضوع به خصوص  فلدسپاتیک و زیرکونیاي  مونولیتیک  را میتوان در دهان بیمار

به عالوه با  در مواردي که پس از سمان نمودن رستوریشن نیاز به تنظیمات اکلوزالی باشد بسیار حائز اهمیت است.
ناي مقابل، بسیاري از منابع و مراجع بر پرداخت متوالی و دوره توجه به تاثیر سایندگی انواع سرامیک ها بر روي می

اي ترمیم هاي سرامیکی تاکید دارند. این مقاله روش هاي پرداخت انواع کامپازیت ها و سرامیک هاي زیبایی را در 
ورت می دهان بیمار مورد بررسی قرار میدهد و مروري بر انواع سیستم هاي پرداخت موجود در بازار دندانپزشکی ص

 گیرد.
 

  
 


