سخنی با همراهان عزیز
دنیای امروز لحظه به لحظه درحال تغییر و پیشرفت است  ،تغییرات سازنده ای که می
توانند هر روند سنتی را به سمت روندی اصولی و دقیقتر هدایت کنند  ،اشتباهات را
کاهش دهند و نتایج را بهینه کنند .این تغییرات و پیشرفت ها شامل محدوده پزشکی و
دندانپزشکی هم می شود  ،که این تغییر به دیجیتالی شدن روند جراحی های دندانپزشکی
منجر شده است  .در صنعت دندانپزشکی تکنولوژی های جدید از متعلقات دیجیتال جدا
نیستند  ،این مورد شامل سیستم های راهنمای جراحی در دندانپزشکی هم می شود .
سیستم های راهنمای جراحی که از آن ها به عنوان navigationنام برده می شود غالبا
در رویه کاری خود  ،صنایع دیجیتال مانند چاپگر های سه بعدی و پرینتر هارا جای داده
اند  .زمانی که از یک سیستم  navigationصحبت می کنیم  ،منظور بحث ورودی
سیستم راهنما شامل اسکنر داخل دهانی یا اسکن های رومیزی برای کست و نیز CBCT
 ،و در ادامه بحث پردازش موارد  ،سیستم های نرم افزاری پیشرفته با قابلیت ادغام و
طراحی فایل های پزشکی و ارتباط آن ها با تجهیزات خروجی شامل پرینتر های سه
بعدی و ماشین های فرز هستند .بیایید نگاهی به بحث دندانپزشکی و اعمال جراحی آن
در گذشته داشته باشیم  ،دندانپزشک در حین عمل ماده قالبگیری را داخل دهان بیمار
کار می گذاشت  ،قالبگیری از دهان بیمار انجام می شود و سپس در البراتوار با روش
های سنتی مانند واکس آپ  ،حرارت دهی  ،و  ...پروتز طراحی و تحویل داده می شد  .این
روش در ابتدای امر ارزان قیمت و کار آمد به نظر می آید پس شاید تغییر در رویه ها
الزم به نظر نرسد اما سوال اینجاست  :با پیشرفت سریع تکنولوژی و صنایع دیجیتال آیا
استفاده از متد های قدیمی و سنتی توجیه پذیر خواهد بود ؟ با یک مثال آسان قضیه را
بزتر می کنیم  ،فرض کنید در جاده کاری خود قرار دارید  ،وماشینی که شما را به سمت
متد های دیجیتال هدایت می کند  ،در حال گذر است  ،اگر با این ماشین همراه شوید  ،در
کورس دیجیتال قرار خواهید گرفت برای رسیدن به نتایج بهتر  ،دقیق تر و به روز تر .
اما اگر همراه نشوید نتیجه مشخص است  ،از مسیری ایده آل جا خواهید ماند  ،مسیری
که بسیاری از متخصصان در حال پای نهادن در آن هستند ،و این جسارت را دارند تا در
میدانی جذاب تر و جدیدتر با هم رقابت کنند  .به خصوص نسل جوان و پزشکان نخبه
که عاشق تکنولوژی و استفاده از ابزار های جدید برای طرح درمان های خود هستند .با
دقت در این بخش  ،لزوم روی آوردن به رویه دیجیتال با توجه به نیاز این بخش کامال
واضح و مبرهن خواهد بود.

چرا دندانپزشکی دیجیتال درین کاشت مانا

مدرن سازی طرح درمان برای
مدیریت ریسک در
کلینیک شما دقت باال و بهینه سازی
طرح درمان ایمپلنت با
طرح درمان
شبیه سازی

قابلیت بررسی های
چندباره پیش از نهایی
سازی گاید جراحی

مشاوره و آموزش
همگام با شما

سخن مدیر عامل

مجموعه درین کاشت مانا با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در زمینه مشاوره ،طراحی و
تولید ایمپلنت و گاید های جراحی قدم به قدم با شما برای طرح درمان خواهند بود.

دکتر علی عسگر ملک التجاری
مدیر عامل شرکت درین کاشت مانا

دپارتمان دندانپزشکی دیجیتال
مدیر کل دپارتمان






دکتر ساناز میرزا حسینی (دکترای مهندسی پزشکی)
مولف کتاب کاربرد های مهندسی پزشکی در
دندانپزشکی
مشاور و کارشناس در زمینه تولید تجهیزات و ایمپلنت
های دندانپزشکی
طراح در زمینه دندانپزشکی دیجیتال

مدیر فنی دپارتمان





مهندس محمد رضا عبداللهی(کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)
مولف کتاب مهندسی طرح درمان های دندانپزشکی
طراح در زمینه دندانپزشکی دیجیتال
مدرس و مشاور در زمینه های نوین مهندسی فک و صورت

رویه انجام کار
ارسال  CBCTو کست به شرکت

چک نهایی و تهیه پروتکل
پیشنهادی جراحی

آغاز فرایند
طراحی

ارسال تصاویر و
مستندات طراحی به
پزشک و اخذ فیدبک

پرینت سه بعدی و بسته
بندی محصول

ارسال برای مشتری

انواع گاید های جراحی قابل ارائه

گاید های جراحی با ساپورت دندانی
( )Tooth supportشایع ترین نوع در
طرح درمان های دیجیتال ایمپلنت شمرده می
شوند ،این گاید ها در کیس هایی که میزان
بی دندانی جزیی و چند واحدی باشد با اتکا
به دایکام و بافت نرم طراحی و ارائه می
شوند.
پیش از آغاز طرح درمان و شبیه سازی آن ،حتما
باید جنس دندان های موجود معاینه و دانسیته
ها بررسی شوند ،ضمن اینکه گاید باید دقیقا بر
اساس هندسه دهان بیمار در زمان جراحی
ساخته شود پس باید از تغییر دادن هندسه دهان
بیمار تا روز جراحی با گاید پرهیز نمود.

انواع گاید های جراحی قابل ارائه

گاید های جراحی با ساپورت بافت نرم ( Tissue
 )supportدر بی دندانی های وسیع مورد استفاده قرار
می گیرد ،از آن جهت که بافت نرم بیمار اتکا و تحمل
الزم را برای اعمال شدن نیروهای مکانیکی به فک ندارد،
از  anchorاتصال استفاده می شود ،در بی دندانی های
کامل تکنیک  all on 4و  all on 6مبتنی بر گاید
نیز کارآمد هستند.

خدمات دیگر شرکت در دندانپزشکی دیجیتال

طراحی ایمپلنت و اسپلینت های جراحی
فک و صورت

االینر های دندانپزشکی

مشاوره و آموزش

تماس با ما
شرکت درین کاشت مانا
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان تجریش ،بن بست سرشار ،پالك
 ،۳طبقه ششم ،واحد ۲۱
دفتر دپارتمان دیجیتال  :تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان تجریش ،بن بست
سرشار ،پالك  ،۳طبقه  ،۲واحد 5
آدرس کارخانه :نظر آباد ،شهرك صنعتی سپهر ،خیابان کارآفرینان ،نبش کوچه تیر
شرقی ،شرکت درین کاشت مانا
تلفن شرکت۲۶۸۵۵۶۸۰-۰۲۱ :
تلفن واحد فروش۰۲۱۲۲۷۱۰۴۹۹ :
ایمیل پشتیبانیinfo@dorinkasht.com :

