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  درمان بی دندانی پارسیل در یک قوس دندانی آماده جهت شروع ساخت پروتز پارسیل متحرك  اهداف کلی :

  : اختصاصیاهداف 

  فراگیر باید بعد از اتمام دوره قادر باشد:

  دهان بیمار را معاینه کند و پرونده  او را تکمیل کند. -1

 طالعه را تهیه کند.از هر فک بیمار بوسیله آلژینات قالبگیري اولیه انجام داده و کست هاي م -2

 بر روي کست مطالعه  تري اختصاصی بسازد. -3

 کست مطالعه را سرویور کرده و طراحی مناسبی براي پروتز پارسیل ارائه کند. -4

 محل جایگاههاي رست را بر دندانهاي پایه بتراشد. -5

 لبه هاي تري را در دهان بیمار بردر مولد کرده و قالبگیري نهائی را انجام بدهد. -6

 ئی را سرویور کرده و طراحی فریم را بر روي آن ترسیم کند.کست نها -7

مراحل ریلیف و بلوك اوت و تهیه مدل مومی که توسط تکنسین انجام می شود را کنترل کرده و در صورت وجود خطا آنها را به  -8

 تکنسین گوشزد کند.

 فریم را در دهان بیمار بنشاند و در صورت نیاز اکلوژن آن را تنظیم کند. -9

 ) بیمار را گرفته و آن را در ارتیکوالتورمانت کند. C.Oیا  C.Rد سنتریک ( رکور -10

 دندانهاي مناسبی براي بیمار انتخاب کند و آنها را در محل صحیح بچیند. -11

 دندانهاي مصنوعی چیده شده را در دهان بیمار امتحان کند و در صورتی که احتیاج به تغییر داشت آنها را اصالح کند. -12

 مراحل مدالژ و پخت اکریل را انجام دهد.  -13

 پارسیل را به بیمار تحویل داده و بر درها و اکلوژن  آن را در در دهان بیمار تنظیم کند. -14

  مشکالت بعد از تحویل پروتز پارسیل را تشخیص داده  آنها را بر طرف کند. -15

    روش تدریس: 

Discussion Group, Clinical Round   



  روش ارزشیابی :

    . ه به صورت مرحله به مرحله داده خواهد شدنمر

  سیاست ها و قوانین درس :
  کار خود را تحویل دهند. در غیر اینصورت مردود خواهند شد.تافرصت دارند  تاریخ تعیین شده توسط بخشدانشجویان تا  -

صبح حتمًا در بخش حضور داشته باشند و کارهاي البراتواري بعد از این زمان انجام شوند، در غیر اینصورت  غیبت محسوب  10تا ساعت حداقل دانشجویان باید  -
  خواهد شد. 

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

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

  بیمارانشان را شخصاً انجام دهند. Post insertionدانشجویان موظف هستند -

حله کسر خواهد نمره همان مر دانشجویانی که به موقع بیمار می گیرند موظف هستند کارهاي خود را بر اساس برنامه زمانبندي شده انجام دهند در غیر اینصورت از -
  شد.

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

  تأخیر بیشتراز یک ربع غیبت محسوب خواهد شد. -
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  سایر تذکر هاي مهم براي دانشجویان : *

اري و تري پالستیکی، چراغ الکلی، دسته بیستوري، اسپاتول هم زن و موم ک –کاسه الستیکی  –+ وسایلی که دانشجو باید خودش تهیه کند و همراه داشته باشد 
  مداد کپی. –کاردك  –انواع فرزهاي مورد نیاز  –کبریت  –مدالژ 

  + رعایت نکات زیر در بخش الزامیست

  پوشیدن روپوش سفید، استفاده از عینک ، دستکش، ماسک، اتیکت و پیش بند براي بیمار -

  رعایت کامل  نکات بهداشتی و استرلیزاسیون -

  رسانیده شود. پرونده بیمار باید در پایان هر روز به امضاء استاد مربوطه -


