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  مقدمه :  

، زیبایی و فانکشن بیمار بی دندان بکار می رود. ساخت یک د ست دندان کامل نیاز به دانش کافی در مورد آناتومی، پروتز کامل جهت بازسازي سالمت

می باشد. فیزیولوژي و فانکشن انساج دهانی درگیر دست دندان کامل دارد. به عالوه نیازمند معاینه دقیق بیمار  جهت رسیدن به یک طرح درمان صحیح 

مل طی چند مرحله انجام می گیرد .دانشجویان بالینی دندانپزشکی باید بتوانند در این واحد درسی یک دست دندان کامل براي بیمار ساخت دست دندان کا

 با تحلیل ریج زیاد بسازند.

  ساخت عملی پروتز کامل براي یک بیمار بی دندان با دهان آماده  اهداف کلی :

  دوره قادر باشد.دانشجو باید بعد از اتمام اهداف رفتاري :

  معاینه کامل و صحیحی از دهان بیمار را انجام داده، مشکالت احتمالی بیمار را تشخیص داده و پروندة بیمار را تکمیل کند. -1

تري هاي مناسبی براي هر دو فک انتخاب کرده و با استفاده از آلژینات و در صورت نیاز کامپاوند از هر دو فک بیمار قالبگیري  - 2

 دهد. اولیه انجام

 تري هاي مناسبی بر روي کست هاي بیمار بسازد. -3

 لبه هاي تري باال را در دهان بیمار تنظیم و سپس  بردر مولد کرده و قالبگیري نهایی فک باال را انجام بدهد. - 4

 لبه هاي تري پائین را در دهان بیمار تنظیم و سپس بر در لولد کرده و قالبگیري نهایی فک پائین را انجام بدهد. -5

 ست هاي نهایی را آماده کرده و رکورد بیس هاي دقیقی را بر روي این کست ها بسازد.ک -6

7 - V.D  صحیح بیمار را در حالتrest   و اکلوژن تعیین کرده و سپس رکورد بیس هاي را در دهان بیمار تنظیم کرده و رکوردC.R 

 بیمار را ثبت کند.



 محل صحیح بچیند و در دهان بیمار امتحان کند.دندانهاي قدامی بیمار را انتخاب کرده و آنها را در  - 8

 دندانهاي خلفی بیمار را انتخاب کرده و آنها را در محل صحیح بچیند و در دهان بیمار امتحان کند. - 9

در صورت نیاز رکورد گیري مجدد انجام داده وکست ها را مجددآ روي آرتیکوالتور مانت کند و دندانهاي خلفی با رکورد جدید  - 10

 بچیند.

 صورت نیاز  مجددآ دندانهاي خلفی را در دهان بیمار امتحان کند.در  -11

 حد خلفی را در دهان بیمار تعیین کرده و محل آن را بر روي کست بتراشد.گ  - 12

 مدالژ را به طور صحیح انجام بدهد. -13

 دنچرها را با روش صحیح مفل گذاري کرده و بپزد. - 14

 به بیمار تحویل بدهد.دنچرها را و پالیش دنچرها را به طور کامل انجام دهد - 15

  مشکالت بعد از تحویل بیمار را تشخیص داده و برطرف نماید. - 16

   Discussion Group, Clinical Roundروش تدریس: 

   .نمره به صورت مرحله به مرحله داده خواهد شدروش ارزشیابی :

  در کالس درس: سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تأخیر دانشجوسیاست ها و قوانین درس :

  دانشجویان باید تا تاریخ تعیین شده توسط بخش بیمار خود را گرفته باشند.در غیر اینصورت واحد مربوطه حذف خواهد شد.  - 

  دانشجویان تا تاریخ تعیین شده توسط بخش فرصت دارند تاکار خود را تحویل دهند. در غیر اینصورت مردود خواهند شد. - 

صبح حتماً در بخش حضور داشته باشند و کارهاي البراتواري بعد از این زمان انجام شوند، در غیر اینصورت   10دانشجویان باید تا ساعت  - 

  غیبت محسوب خواهد شد. 

  کلیه کارهاي بخش و البراتوار باید به تأیید اساتید راهنما و تکنسین مربوطه رسیده شده و امضاء گرفته شود. - 

  می دانشجویانی که سه غیبت داشته باشند براي اعالم نمره صفر به آموزش فرستاده خواهد شد.اسا - 

دانشجویانی که به موقع بیمار می گیرند موظف هستند کارهاي خود را بر اساس برنامه زمانبندي شده انجام دهند در غیر اینصورت از نمره  - 

  همان مرحله کسر خواهد شد.

  د سمینار هاي مشخص شده توسط اساتید را ارائه دهند .دانشجویان موظف هستن - 

  تأخیر بیشتراز یک ربع غیبت محسوب خواهد شد. - 
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  89-99عملی نیمسال دوم1جدول زمان بندي ارائه برنامه درس  کامل 

 مدرس عنوان تاریخ ردیف

الزم  آمادگی

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

      قالبگیري اولیه  جلسه اول  1

      بردر مولد فک باال و قالبگیري نهایی  جلسه دوم  2

      بردر مولد فک پایین و قالبگیري نهایی  جلسه سوم  3

4  
جلسه 

  چهارم
    ثبت روابط فکین

  

      ادامه ثبت روابط فکین  جلسه پنجم  5

      مصنوعیامتحان دندانهاي چیدن و   جلسه ششم  6

      مصنوعیامتحان دندانهاي چیدن و   جلسه هفتم  7

8  
جلسه 

  هشتم
    مصنوعیامتحان دندانهاي چیدن و 

  

      و پخت مدالژ  جلسه نهم  9

      ادامۀ مدالژ و پخت و پالیش  جلسه دهم  10

11  
جلسه 

  یازدهم
    تحویل پروتز

  

12  
جلسه 

  دوازدهم
    برطرف کردن اشکاالت بعد از تحویل

  

              

  سایر تذکر هاي مهم براي دانشجویان : *

اسپاتول هم زن  –دسته بیستوري  –چراغ الکلی  –تري پالستیکی  –وسایلی که دانشجو باید خودش تهیه کند در بخش همراه داشته باشد: کاسه الستیکی 

  کاردك و مداد کپی –انواع فرزهاي مورد نیاز  –کبریت  –موم کاري و مدالژ 

  
 


