درباره ما

شرکت درین کاشت مانا در سال  1397با
هدف بهینه سازی  ،نوآوری و ارتقای
کیفیت تولید داخلی با کوله باری از
تجربیات ارزنده در زمینه تولید ایمپلنت
های دندانی تاسیس گردید .در ابتدای
سال  1398رسمیت خود را اعالم نمود و
پروژه تولید ایمپلنت دندانی را در فاز اول
 ،از سال  1399کلید زد.
شرکت پارس سمن طب تولید کننده
فیکسچر به صورت  OBLدر سال 1397
فعالیت خود را با همکاری مستقیم در
حوزه تولید فیکسچر و عرضه آن با
شرکت درین کاشت مانا آغاز نمود و
اکنون نیز در سراسر کشور در حال
فعالیت در راستای عرضه محصوالت
تولیدی با برند  DPIمی باشد.
خطوط مشی اصلی شرکت های فوق
عبارتند از:
تولید انواع ایمپلنت

تولید انواع آباتمنت

تولید انواع قطعات پروتزی

تولید انواع کیت جراحی

Quality is not our slogan , it’s our credit

سخن مدیر عامل

خدا را شاکریم که بعد از دو دهه تالش و تحقیق بر روی
سیستم ایمپلنت های دندانی ،موفق شدیم محصوالتی با
کیفیت در سطح بین المللی ،تولید نمائیم.
شرکت درین کاشت مانا مفتخر است که تولید کننده
ایمپلنت های دندانی در ایران است ،که قابل رقابت با
محصوالت مشابه کره ای و اروپائی می باشد و البته این
نقطه آغاز راه است. ...
به امید سرآمد شدن برندهای تولیدی شرکت درین کاشت
مانا ،در عرصه تولید داخلی و همچنین در خارج از مرزهای
کشور عزیزمان ایران.
نا گفته نماند که موفقیت امروز ،مرهون تالش های بی
وقفه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی دانشگاه تهران و دانشکده
مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران و اساتید محترم و
دانشجویان نخبه ایرانی می باشد.

مسیر حرکت شرکت در تولید ایمپلنت ملی

1397

دستیابی به نمونه اولیه محصوالت و
شروع آزمایشات علمی

1398

تاسیس شرکت و پیاده سازی
مبانی تحقیق و توسعه

تدوین و ایجاد مستندات علمی محصول و مدیریت
کیفیت بر اساس استاندارد های روز دنیا

1399
انجام تست ها و آزمون ها تکمیلی تحت تدابیر
نهاد های ذی ربط مطابق با تاییدیه های بین
المللی و ایزو 13485

1399

1400

کسب تمامی تاییدیه ها و مجوز های علمی و اداری
و آغاز همراهی مشتریان عزیز با تولید انبوه

گواهی ها و تاییدیه های اخذ شده

گواهی ها و تاییدیه های اخذ شده

گواهی ها و تاییدیه های اخذ شده

گواهی ها و تاییدیه های اخذ شده

کارخانه درین کاشت مانا

شرکت درین کاشت مانا با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته روز دنیا ،در
تالش است تا با تکیه بر نیروی متخصص و نیز تکنولوژی های حاضر در فضای
تولیدی ،سیستم ایمپلنتی با کیفیت هم تراز با ایمپلنت های خارجی را روانه بازار
کند ،شایان توجه است پایه و اساس طراحی محصول ایمپلنت و نیز فضای تولیدی
آن بر اساس مطالعات بر فرایند های علمی و رویه های تولید ایمپلنت های پیشرفته
دنیا ارائه شده است ،که همین امر با توسعه بر مبنای پیاده سازی استاندارد های
تخصصی محصول در رویه تولید ،سبب به وجود آمدن یک محصول با کیفیت عالی
شده است ،از این رو امیدواریم با همراهی شما مشتریان عزیز و با اصل حمایت از
تولید ملی به موفقیت در این امر بزرگ نائل شویم.

کارخانه درین کاشت مانا

کارخانه درین کاشت مانا

کارخانه درین کاشت مانا

شرکت درین کاشت مانا در ابتدای شروع طراحی محصول با هدف رفع نیاز های
مشتریان عزیز در بخش ایمپلنت ،ابتدای امر تمام ویژگی های فنی مورد نیاز
مشتریان را از ایمپلنت های رایج در بازار گردآوری و بر اساس لیست تهیه شده در
رابطه با ژئومتری ایمپلنت ،سطح پوششی ،رزوه و میکرو دیزاین و باقی فاکتور های
کلینیکی ،محصول را آماده سازی و سپس در اختیار نهاد های ذی ربط جهت
ممیزی و اخذ تاییدیه ها قرار داده است .تمام محصوالت شامل فیکسچرها ،آباتمنت
ها و کیت های جراحی مورد تایید ارگان های مطلع و استاندارد قرار گرفته و تحت
پروتکل های استاندارد مدیریت کیفیت (ایزو  )13485تولید می شود.
همچنین پرسنل توانمند شرکت درین کاشت مانا تمام تالش خود را به کار گرفته تا
ثبات در کیفیت و توسعه در نوآوری را به عنوان دو خط مشی اصلی در تولید
محصوالت به کار برد و با تدوین برنامه تولید به طور منظم و رویه های کنترل
کیفی ،ضمانت رساندن محصول با کیفیت را برای مشتریان عزیز به ارمغان آورد.

محصوالت
آباتمنت از جنس تیتانیوم
گرید  5زیبایی و استحکام
الزم برای پروتز را به ارمغان
می آورد.
رعایت گپ حداقلی بین اتصال
هگز آباتمنت و فیکسچر ریسک
بروز و تجمع آلودگی را به صفر
می رساند.

ایجاد فاکتور درمان سطح با
تکنولوژی
 SLA,SL2A,SL3Aو نیز
استفاده از تیتانیوم گرید 5
پزشکی ،گیرش و زیست
سازگاری مناسبی را طبق
ایزو  10993عرضه می کند.

محصوالت
فیکسچر های شرکت درین کاشت مانا با
خصوصیات ویژه شکل ظاهری هیبریدی متناسب
برای کلیه نواحی فک پایین چه قدامی و چه
خلفی و نیز با رزوهای دارای عمق و ارتفاع بهینه
 ،می تواند ثبات ویژه ای را به جهت پایداری اولیه
ایمپلنت به خصوص در دانسیته های ضعیف
استخوانی فراهم کند ،و نیز با داشتن هندسه
مناسب جهت هدایت بافت نرم فلپ داده شده،
خروجی مناسبی را در زیبایی و مورفولوژی بافت
نرم فراهم می آورد.

ارائه کانکشن مورس تیپر و اتصال هگز ،حصول
اطمینان از طرح درمان نهایی را بهینه کرده و امکان
ارائه طرح های پروتزی مختلف را فراهم می کند.

محصوالت

بعد از طراحی ایمپلنت (ماکرو دیزاین) که تاثیر زیادی در ثبات اولیه و تقسیم نیرو
های وارده دارد ،میکرو دیزاین و مدیریت اکسیداسیون سطح ایمپلنت سبب افزایش
سطح تماس با استخوان و نیز تسریع ادغام استخوانی و ماندگاری آن می شود .

میکرو دیزاین ایمپلنت درین کاشت مانا

محصوالت
روش درمان سطح به سبب آماده سازی سطح ایمپلنت جهت گیرش بیولوژیکی و با اثبات
عملکردی که حاصل آن استفاده از این ویژگی در غالب برند های ایمپلنت است سبب
شد تا شرکت درین کاشت مانا از تکنیک  SLAجهت درمان سطح ایمپلنت های خود
استفاده کند .که سبب پروزیته زیاد در سطح ایمپلنت می گردد .و همچنین انجام
اندایزینگ سطح برای گسترده کردن اکسید تیتانیوم مورد عالقه بر روی سطح ایمپلنت
می باشد .و نیز این اواخر انجام روش های  SLActiveکه سبب اکتیو شدن سطح و
هیدروفیلیسیتی و در نتیجه جذب سریع خون و ایجاد تماس با خون و تشکیل استخوان
سریعتر از روش های معمولی می باشد .فواید کلی آن به شرح زیر است:

محصوالت
با روش سند بالست ابتدا با پارتیکل های از
جنس های مختلف شامل اکسید الومینیوم و یا
اکسید تیتانیوم با قطر  150میکرون و یا مواد
قابل حلی از نوع هیدروکسی اپاتیت و یا از
ترکیبات سولفات و یا فسفات که با فشار های
متناسب بر سطح تنه ایمپلنت پاشیده و سبب
تخلل در سطح ایمپلنت می گردد.

SLA
بر همان مبنای سطح  SLAارائه شده که سیستم
توسعه یافته ای از سندبالست است و به صورت :
Sand blast / Large grit / Acid etching
/Anodizing
شناخته می شود .در این روش شستشو،اسید
اچینگ و آنوودایز در بعد گسترده تری صورت می
گیرد.

SL2A

فیکسچر با سطح فعال که از مهمترین مزایای آن،
کوتاه نمودن مدت استئواینتگراسیون به  1.5ماه و
ایجاد تماس ایمپلنت با استخوان ) (BICتا میزان
 %85مناسب برای جایگذاری ایمپلنت در
استخوانهای ضعیف است SL3A ،شامل مفهوم زیر
است:
SL3A (Sandblasting Large Grit Acid
) etching Anodizing Activating

SL3A

محصوالت
پروزیته سطح مابین  4الی  6میکرون حاصل اچینگ با اسید داغ در
دمای  130درجه سانتی گراد و با خلل و فرج بسیار متراکم حاصل سند
بالستینگ با پارتیکول های  150میکرونی اکسید آلومینیوم میباشد

نوآوری در سطح ایمپلنت ها شامل سطح ایمپلنت های به روش
 SL2Aبه معنی Sandblasting /Large grit / Acid
 etching / Anodizingمی باشد .که مختص شرکت درین
کاشت ماناست.

متوسط پروزیته ایمپلنت های تولیدی شرکت درین کاشت مانا
بصورت متوسط در ناحیه سرویکالی و تنه و اپیکالی ایملنت 4.5
میکرون می باشد .که جزو ایمپلنت های با سطح خشن (زبر )
محسوب می شود.

با فرایند انودایزینگ یک الیه بسیار مستحکم اکسید تیتانیوم به
قطر  180انگستروم بصورت یکنواخت گسترده می گردد .که در
فرایند هیدروفیلیسیتی بسیار موثر بوده و سطح ایمپلنت بصورت
یون های مثبت در امده و عناصر یون منفی خون را به خود جذب و
سبب کوتاه شدن مدت استیو اینتگراسیون با استخوان فک می
گردد.

محصوالت

فیکسچر های تولیدی شرکت در مدل  DPIبا ثبات اولیه عالی و جایگذاری آسان،
مناسب برای درمان در مناطق زیبایی ،سازگار با آناتومی فک با حداقل تحلیل
استخوانی ،داشتن اتصال بیولوژیکی پایدار با جراحی آسان و بدون خطر و قابلیت
استفاده در انواع مختلف استخوان و از جنس تیتانیوم گرید  5مدیکال می باشد.

مدل
قطر
طول
جنس
سطح

Fixture DPI
∅3.7 , ∅4 , ∅4.5 , ∅5
8 ,10 ,12 ,14
Titanium Gr.5
SLA , SLA Active

محصوالت

آباتمنت مستقیم شرکت در مدل  DPIبا استحکام مکانیکی باال و ارتفاع متنوع ،
مناسب برای درمان پروتزی با رعایت اصول زیبایی ،سازگار با کارگذاری فیکسچر
های عمود کار گذاری بر فک  ،داشتن اتصال بیولوژیکی پایدار با تکنیک های
پروتزی آسان و بدون خطر و قابلیت استفاده در انواع فک ها و از جنس تیتانیوم
گرید  5مدیکال می باشد.
مدل
قطر
طول
جنس

Straight Abutment
∅4.5 , ∅5.5
GH 1 ,2 ,3
Titanium Gr.5

محصوالت

آباتمنت های زاویه دار شرکت در مدل  DPIبا استحکام مکانیکی باال و ارتفاع و
زوایای متنوع  ،مناسب برای درمان پروتزی با رعایت اصول زیبایی ،سازگار با
کارگذاری فیکسچر های کار گذاری بر فک با زوایای متنوع  ،داشتن اتصال
بیولوژیکی پایدار با تکنیک های پروتزی آسان و بدون خطر و قابلیت استفاده در
انواع فک ها و از جنس تیتانیوم گرید  5مدیکال می باشد.

مدل
قطر
طول
زاویه
جنس

Angular Abutment
∅4.5 , ∅5.5
GH 1, 2, 3
(درجه)25 , 15
Titanium Gr.5

محصوالت
Ball Abutmentدر واقع اباتمنتی است که به علل مختلف
بصورت قابلیت اتصال به پروتز ،کمک به فیکس نمودن پروتز می
نماید.
 Ball Abutmentها همانند اباتمنت ها در دو قطر  4.5میلی
متر و  5.5میلی متر در سیستم ایمپلنت های شرکت درین
کاشت مانا عرضه می شود .و تنوع ارتفاع لثه بال اباتمنت ها از
صفر یعنی هم سطح با لبه بال و بافت نرم تا  4.0میلی متر تغییر
می کند .که برای پوزیشن های مختلف در دهان امکان استفاده
را فراهم می نماید.
 Ball Abutmentها حداقل بصورت  3بخش مجزا از هم شامل
 capکه در داخل پروتز تعبیه می گردد و همراه با پروتز عرضه
می گردد .و هوزینگ پالستیکی جهت مهار و فیکس نمودن
حرکت پروتز ارائه می شوددر حال حاضر کلیه قطعات در شرکت
درین کاشت مانا تولید می گردد.

مدل
قطر
طول
جنس

Ball Abutment
∅4/5
GH 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
Titanium Gr.5

محصوالت
هیلینگ ابزاری است که به فیکسچر اتصال می یابد و بصورت
سیلندرهای فلزی با زاویه پلتفرم شکل هستند که در باالی لثه قرار می
گیرند و ارتفاع این ابزار ها معموال بین  2تا  10میلی متر و جنس آن از
تیتانیوم گرید  5است  ،می توان بیان کرد که کاربرد هیلینگ در
فیکسچر بسیار حائز اهمیت است.

Ball Abutment
∅4/5
GH 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
Titanium Gr.5

مدل
قطر
طول
جنس

آنالوگ ایمپلنت  ،تکیه گاه یا مکانیسم اتصال است که معموالا برای بازسازی
پروتز در یک کست بیمار گنجانده شده است .آنالوگ ایمپلنت ارائه می دهد
که موقعیت دقیق ایمپلنت بیمار را نشان می دهد .با قالبگیری از دندان ها و
ایمپلنت های بیمار و استفاده از آن برای ایجاد یک قالب کپی که دقیقاا
آناتومی ایمپلنت را در دهان بیمار نشان می دهد  ،ایجاد می شود .این امر به
یک متخصص دندانپزشکی اجازه می دهد تا پروتز را بسازد و پایه ها را به
درستی قرار دهد .استفاده از آنالوگ می تواند خطای مربوط به قرار دادن
ایمپلنت و تکیه گاه ها را کاهش دهد..

مدل
قطر
جنس

Analog
∅4/5
Titanium Gr.5

محصوالت
امپرشن کپینگ (اوپن)

مدل
قطر
جنس

Impression open
∅4.5 , ∅5.5
Titanium Gr.5

امپرشن کپینگ (کلوز)

مدل
قطر
جنس

Impression Close
∅4.5 , ∅5.5
Titanium Gr.5

کیت جراحی

کیت جراحی ارائه شده با دارا بودن دریل های با کیفیت و از جنس زیست سازگار و
با روکش بیولوژیک ،قابلیت به حداقل رساندن ریسک های جراحی کاشت ایمپلنت
دندانپزشکی و نیز افزایش دقت و زیبایی را به همراه خواهد داشت .در طی فرایند
جراحی یکی از ارکان مهم دریل ها ،تیز بودن و نیز ارائه الگوی دقیق پیچ فیکسجر
در داخل استخوان است که کیت های جراحی شرکت با ظرافتی عالی این امر را
انجام می دهد .همچنین ابزار های جانبی شامل درایور ها و آچار های گشتاور،
کمکی ساده و کارآمد برای دندانپزشکان جهت کاشت فیکسچر و انواع قطعات
پروتزی است.

کیت جراحی

یکی از ویژگی های مهمی که برای کیت های جراحی در نظر گرفته می شود ،دارا
بودن طرح زیبا همراه با راهنمایی رنگی برای کمک به مدیریت جراحی توسط
دندانپزشک است ،کیت جراحی ما با تکیه بر دریل های درخشان و نیز داشتن
راهنمای رنگی از جهت قطر و طول دریل ها ،یک جراحی مطمئن و پر ثمر را برای
متخصصان عزیز به همراه می آورد.

آموزش

شرکت درین کاشت مانا با در اختیار داشتن فضای آموزشی مناسب و نیز اساتید حاذق در زمینه های
مختلف فک و صورت ،رسالت آموزشی خود را نیز در دستور کار قرار داده و از این رو در فرمت جلسات
آموزشی ،برنامه هایی تدوین شده است که قطعا با بهبود شرایط که بزرگ ترین آن پیک کرونا است در
خدمت مشتریان عزیز خواهیم بود .این دوره های آموزشی در دفتر اصلی شرکت و نیز در قالب تور
علمی از فضای کارخانه درین کاشت مانا به ثمر خواهد رسید.

دندانپزشکی دیجیتال
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  .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 و راهی علمی و عالی تر را شروع خواهید کرد.

مزایای دندانپزشکی دیجیتال

رویه دندانپزشکی دیجیتال

ارسال  CBCTو کست به شرکت

چک نهایی و تهیه پروتکل
پیشنهادی جراحی

ارسال تصاویر و
مستندات طراحی به
پزشک و اخذ فیدبک

پرینت سه بعدی و بسته
بندی محصول

ارسال برای مشتری

انواع ابزارهای راهنمای جراحی

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 ابزارهای راهنمای جراحی

انواع ابزارهای راهنمای جراحی

راه های ارتباطی با شرکت پارس سمن طب

شرکت پارس سمن طب
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