به نام خدا
پروتز پیشرفته نظری ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸
ترم  ۸ :و ۱۰

مکان:آمفی تئاتر

زمان :یکشنبه ۷:۴۵-۸:۴۵

جلسه

عنوان

رفرنس

استاد

تاریخ

۱

اصول طراحی در پروتز پارسیل متحرک
تفاوت در انواع ساپورت و تأثیر آن بر طراحی ،تفاوت دو نوع پروتز
پارسیل  ،اجزاء ،پروتز پارسیل

فصل  10مک کراکن 2011
فصل  7استوارت 2008

دکتر ارشد

۹۷/۱۱/۲۸

2

اصول طراحی پروتزهای پارسیل متحرک()2

فصل  10مک کراکن

دکتر ارشد

۹۷/۱۲/۵

3

ساپورت جهت  baseانتهای آزاد
فاکتورهایی که ساپورت بیس انتهای آزاد موثر هستند ،قالبگیری
آناتومیک-روش های بدست آوردن ساپورت فانکشنال برای بیس انتهای
آزاد -قالبگیری فانکشنال

فصل  16مک کراکن 2011

دکتر رضایانی

۹۷/۱۲/۱۲

4

مراح البراتواری تهیه اسکلت فلزی
شامل :دوبالژ ،ریلیف و بالک اوت کست نهایی -مواد دوبالژ و فالسک-
 wax upاسکلت فلزی -اسپرو گذاری مدل مومی
 Investmentالگوی مومی -CASTING- BURNOUT -خارج کردن
Finishing ,polishing-casting
امتحان فریم ورک
شامل :صحت فریم ورک برروی کست -نحوه انطباق فریم ورک بر دندانها
و نسوج نرم -بررسی تماس دندانهای مقابل با فریم ورک و نحوه اصالح
تداخالت -پرداخت نواحی تراش خورده فریم ورک

فصل  18مک کراکن 2011
فصل  11استوارت 2008

دکتر رشیدپور

۹۷/۱۲/۱۹

فصل12
استوارت 2008

دکتر رضایانی

۹۷/۱۲/۲۶

6

ثبت روابط اکلوزالی در پروتزهای پارسیل
شامل  :تعریف روابط افقی و عمودی فکین -انتقال کست ها به
آرتیکوالتور -انتخاب نوع آرتیکوالتور -انتقال فیس بو -ساخت رکورد
بیس -ماده رکورد گیری و روش های کلینیکی ثبت رکورد –انتقال کست
پایین

فصل  14استوارت 2008
فصل  17مک کراکن2011

دکتر غضنفری

۹۸/۱/۱۸

7

چیدن دندانهای مصنوعی و امتحان آنها در دهان
شامل :معیارهای انتخاب دندانهای قدامی -معیارهای انتخاب دندانهای
خلفی-قرار دادن دندان مصنوعی در کنار مجموعه کالسپ -امتحان
استتیک -ارزیابی روابط فکی -روش کلینیکی تجدید رکورد

فصل  14استوارت 2008

دکتر رضایانی

۹۸/۱/۲۵

8

مراحل البراتواری( مدالژ -مفل گذاری -پرداخت)
شامل :مدالژ فاکتورهای بیس پروتز-آماده سازی مفل -گچ مرحله
اول،دوم ،سوم  ،چهارم –حذف موم -پک آکریل پختنی -پخت و روش
های پخت  -deflasking- ،اصالح خطا های اکلوزالی  -پرداخت

فصل  15استوارت  2008از
صفحه  406تا 427
فصل  18مک کراکن 2011

دکتر رشیدپور

5

۹۸/۲/۸

9

پروتزهای پارسیل موقت +فوری و غیر عادی
شامل :موارد تجویز پروتزهای موقت -معرفی پروتز -Interimامتحان
دندانها -کامل کردن پروتز تحویل پروتز معرفی پروتز -transitional
موارد تجویز -روش های کلینیکی -معرفی – treatment denture
موارد تجویز – کاربرد الیه های نرم -روشهای البراتواری

فصل  19استوارت 2008
و فصل  23مک کراکن
2011

دکتر اذان گو

۹۸/۲/۱۵

۱۰

آشنایی با اتچمنت در پروتزهای پارسیل

فصل  21استوارت 2008

دکتراذان گو

۹۷/۲/۲۲

شامل:اتچمنت های داخل تاجی – اتچمنت های خارج تاجی-مزایا و موارد
تجویز اتچمنت ها -معایب و عدم تجویز اتچمنت ها

1۱

نواقص فکی و صورتی در رابطه پروتزهای پارسیل
شامل :معرفی بیماران فک و صورتی -طبقه بندی ضایعات فکی مراقبت
های قبل و پس از جراحی -پروتز موقتی و دائمی – مشکالت بیمار پس از
جراحی – بهداشت بیماران فک و صورتی – طرح پروتزهای داخل دهانی-
ضایعات فک پائین -روش بازسازی فک پایینpediatric Aid -
-Palatal lifts—palatal Augmentation-speechطبقه بندی
مندیبل و روش های بازسازی آنهاmandibular flange -
-prosthesisثبت روابط فکی

فصل  24مک کراکن

دکتررشیدپور

۹۸/۲/۲۹

۱۲

تحویل و مشکالت پس از تحویل
شامل :تنظیم سطح نسجی پروتز -کاربرد  -PIPاصالح لبه های پروتز-
اصالح کانتور بیس قدامی -اصالح تداخالت اکلوزالی به صورت داخل و
خارج دهانی -انواع پالیر -ادجاست بازوی روت وایر -ادجاست بازوهای نیم
گرد محیطی -ادجاست بازوهای باری -دستورات پس از تحویل( بهداشت
دهان-نحوه قرار دادن و خارج کردن پروتز -دستورات کتبی)
مشکالت پس از تحویل
شامل :زخم و قرمزی مخاط -اریتم -حساسیت دندانهای پایه -تهوع-
اشکال در تکلم -گاز گرفتن زبان و گونه -اشکال در جویدن -عدم ثبات
پروتز

فصل  20مک کراکن 2011
فصل  16استوارت 2008

دکتر حبیب زاده

۹۸/۳/۱۲

۱۳

Reline-rebase-repair-reconstruction
شامل :تشخیص افتراقی میان ریالین و تعویض بیس پروتز-ریالین
پروتزهای با ساپورت دندانی -ریالین پروتزهای انتهای آزاد-روش برقراری
مجدد اکلوژن در پروتز ریالین شده-ری بیس-reconstruction -
ترمیم بازوی شکسته -ترمیم بیس شکسته و دندانهای مصنوعی -رست
اکلوزال شکسته ترمیم اتصال دهنده اصلی و فرعی -ترمیم پروتز پس از
کشیده شدن دندانهای پایه – ترمیم به وسیله لحیم کاری

فصل  21و 22
مک کراکن 2011
فصل  18استوارت 2008
صفحه  457تا 467

دکتر حبیب زاده

۹۸/۳/۱۹

۱۴

ایمپلنت و پروتزهای پارسیل

فصل  25مک کراکن 2011

دکتر حبیب زاده

۹۸/۳/۲۶

امتحان پایان ترم

