


















































































Fabrication of maxillary surgical template  
   

Contemporary implant dentistry,mish 2008 





Implant surgery: 
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 استقرار ایمپلنت و ترمیم 
Implant replacement and Healing  

 
جایگزینی دندانهای از دست رفته توسط ایمپلنت و قرار دادن اباتمنت  

 ترمیمی



 روش های قالبگیری تری باز و بسته 
Closed and open tray impression techniques  

ایمپرشن کوپینگ هنگامی که قالب از دهان بیمار :روش تری بسته

خارج میشود به ایمپلنت متصل است ومتعاقب خارج کردن قالب با تری بسته 
از دهان بیمار ایمپرشن کوپینگ از روی ایمپلنت خارج می گردد وبه آنالوگ 

. البراتواری ایمپلنت متصل می گردد ومجددا وارد قالب می گردد  
 

Closed Tray – Indirect Transfer Technique 





ایمپرشن کوپینگ هنگامی که قالب از دهان بیمار خارج : روش تری باز

میشود در قالب باقی می می ماند به این منظورایمپرشن کوپینگ توسط پیچ 
جداگانه بلندی به ایمپلنت متصل میشود وباید قبل از خارج کردن تری 
قالبگیری از دهان بیمٰاٰر، خارج گردد این نیازمند وجود مدخلی در تری است تا 

در این روش آنالوگ البراتوری .امکان دسترسی به پیچ اتصال دهنده باشد
ایمپلنت به ایمپرشن کوپینگ که در قالب باقی مانده متصل می گردد وقالب 
.توسط استون ریخته میشود  

 

Open Tray – Direct Pick-up 
Technique 



:روش تری باز  

ایمپرشن کوپینگ تری باز توسط پیچ .1
 اتصال روی 
 کست مطالعه قرار گرفته است 



ایمپرشن کوپینگ مخصوص تری باز در رزین آکریلیک اتوپلیمریزه محصور .2
 میشود تا رابطه دقیق انها با هم ثبت شود 



بالک اوت کست مطالعه در اطراف دندانها توسط دو ورقه موم بیس پلیت به .3
سوم انتهایی پیچ اتصال عریان باقی بماند سپس تری قالبگیری -نحوی که دو

 روی کست مطالعه ساخته میشود





خارج کردن اباتمنت ترمیمی از دهان بیمار وانتقال ایمپرشن کوپینگ .4
 تری باز همراه پیچ اتصالش از روی کست به دهان بیمار 



اتصال مجدد ایمپرشن کوپینگ تری باز به رزین آکریلیک اتوپلیمریزه .5
 دردهان بیمار 



تزریق ماده قالبگیری . medium-body  در اطراف ایمپرشن کوپینگ وپر کردن
  heavy-bodyتری با ماده قالبگیری 



باز کردن پیچ اباتمنت ایمپلنت و خارج شدن آن از سوراخ تری حین .7
قالبگیری در دهان بیمار  وسپس خارج کردن تری با ماده قالبگیری از دهان 
 بیمار 
 
 

پیچ اتصال بعد از خروج تری از دهان بیمارمجددا به ایمپرشن کوپینگ متصل 
میشود و در نهایت آنالوگ البراتوری ایمپلنت به ایمپرشن کوپینگ درون قالب 
 متصل میشود  





قرار دادن ماده . gingival mask در اطراف آن بخشی ایمپرشن کوپینگ تری  

 باز که در دهان پایین تر از از انساج لثه بود،به منظور تقلید انساج لثه  



ریختن قالب نهایی با ریختن استون اطراف آنالوگ البراتوری ایمپلنت وسپس .9
 ریختن بقیه قالب برای ساخت کست 



 رستوریشن نهایی ایمپلنت 
Definitive Implant Restoration  
 
برای ساخت رستوریشن نهایی اباتمنت سیلندری فلزی پیش ساخته و ماشین 
به منظور موم گذاری به عنوان زیر    (waxing sleeve) شده همراه با جلد پالستیکی

مورد استفاده قرار میگیرد    
:این اباتمنت به دو صورت است hex  وnon hex  



 سوار کردن کست اصلی 
Articulation of The master Cast  
 
 

سیلندرهای فلزی پیش ساخته شده 
توسط پیچ اباتمنت به آنالوگ البراتوری 
ایمپلنت روی کست اصلی متصل 
 میشود



 موم گذاری رستوریشن 
Restoration Wax-up  
 
 

رستوریشن به صورت کانتور کامل موم گذاری میشود سپس کات بالک در 
سوم سطح لینگوال کاسپ های باکال صورت میگیرد تا  –سطح باکال ویک 

 فضا برای افزودن پرسلن فراهم شود 



رستوریشن 
:نهایی  

محل اتصال پرسلن به فلز در 
اطراف سوراخ دسترسی به 
پیچ نگه دارنده باید روی فلز 
 باشد




