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 فارسی چکیده

 بررسی دقت چند روش قالبگیری ایمپلنت های دندانی عنوان :

بازسازی دقیق موقعیت فضایی ایمپلنت ها روی کست وساخت رستوریشنی با انطباق باال و بدون  زمینه :

 تنش روی آن نیازمند انجام یک قالبگیری دقیق است.

ایمپلنت های دندانی )قالبگیری در سطح هدف: هدف از این مطالعه بررسی دقت پنج روش قالبگیری 

 فیکسچر( با رویکرد ساده سازی و کاهش زمان درمان بود.

 ITI Regular)یک مدل آکریلی بی دندانی فک پایین حاوی سه آنالوگ موازی هم  مواد و روش ها :

Neck synOcta analog)  در وسط و دو  2به عنوان مدل اصلی و کنترل تهیه شد.آنالوگ شماره

قالب با استفاده از ماده قالبگیری  05نالوگ دیگر در طرفین آن )در ناحیه دندان های کانین( قرار داشت. آ

 پلی وینیل سایلوکسان )پاناسیل( به روش های زیر تهیه شد:

 ITI dental implant system, Straumann,048.010))از کوپینگهای قالبگیری مستقیم

AG,Switzerland)  048.017)ول و از کپ های قالبگیریبرای سه روش اV4,ITI dental 

implant system, straumann AG,Switzerland)  و استوانه های موقعیت

برای  (048.070V4,ITI dental implant system, straumann AG,Switzerland)دهنده

 (دو روش آخر استفاده شد.

( روش تری 2واش به طور همزمان )-( روش یک مرحله ای با تری پیش ساخته باز و ماده پوتی1)

( روش دو مرحله ای بااستفاده از تری پیش ساخته باز و 3اختصاصی باز با ماده قالبگیری با قوام متوسط )

و در مرحله دوم فضاساز پالستیکی که در مرحله اول قالب پوتی از کوپینگ های قالبگیری فضاساز تهیه 

( روش تری اختصاصی بسته با استفاده 4فضاساز برداشته شد و با ماده ی دارای قوام پایین ، واش داده شد.)

 از ماده قالبگیری دارای قوام متوسط و کپ های قالبگیری و استوانه های موقعیت دهنده 
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کپ های قالبگیری  و همزمان واش-روش تری پیش ساخته بسته با استفاده از ماده ی قالبگیری پوتی(0)

و استوانه های موقعیت دهنده.آنالوگ های مربوط به قطعات قالبگیری متصل شده و قالب ها با گچ نوع 

IV  دندانپزشکی )دنتال استون با استحکام باال (ریخته شد.از سه اباتمنت مستقیم دو تکه ای عالمت

پارامترهای  ، برای اندازه گیریت شده بودندهای مربوطه روی کست ها ثاب گذاری شده که روی آنالوگ

با دقت یک میکرون استفاده  CMMدستگاه  توسط X,Y,Zسه ایمپلنت در سه بعد فضایی  مورد مطالعه

 P Valueبرای آنالیز داده ها استفاده شد و   TUKEY ´S HSDو  ANOVAشد.از روش آماری 

 د.در نظر گرفته ش یمعنی دار سطح به عنوان 50/5کمتر از 

 در مورد فاصله  4گروه غیر از اختالف معنی داری بین روش های قالبگیری مشاهده نشد   نتایج :

و همچنین در گروه اول  ( P = 544/5) 3و 1، زاویه بین ایمپلنت های ( P = 52/5) 2و1ایمپلنت های 

 ،، اما به ترتیب داشتندبا مدل اصلی اختالف معنی داری  ( که P = 520/5) 3و1زاویه بین ایمپلنت های 

 ابعاد ایمپلنت ها روی کست های حاصله از روش دوم و سوم به ابعاد روی مدل اصلی نزدیکتر بودند.

با توجه به محدودیت های این مطالعه ، ابتدا استفاده از روش سوم به منظور کاهش زمان  نتیجه گیری :

برای قالبگیری در سطح فیکسچر توصیه می ،  سازی آن و در مرحله بعد روش دوم و هزینه درمان و ساده

 .شود

 تکنیک قالبگیری ، دقت ابعادی ، کست نهایی ایمپلنت کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 



4 

 



5 

 

 


