
 

 

 کاربرد پرینت سه بعدی در  دندانپزشکی

 دندانپزشکی رخ دادهانقالب عظیمی در صنعت  پرینت سه بعدیبه کمک تکنولوژی دهه گذشته، چند در طول 

ساده  اتشکسته  یدندان ها اصالحاز  در دنانپزشکی پرینت سه بعدیبرای استفاده کاربرد مختلف  نیچنداست. 

هر آنچه که باید از کاربرد های پرینت سه بعدی در صنعت دندانپزشکی  .داده شده استتوسعه  ارتودنسیتر شدن 

 را در این مقاله بخوانید. بدانید

 

 دندانپزشکی )یک صنعت پر رونق ( کاربرد پرینت سه بعدی در

 

 یها ینولوژتک نیتر جیرا نی، بنابرادندانپزشکی باید از دقت بسیار باالیی برخوردار باشند سه بعدی یچاپگرها

 یمختلف یها نی. بسته به کاربرد، رزمی باشد DLP و Stereolithography (SLA) در این صنعت استفادهمورد 

اخته سپزشکی اندندسه بعدی  یچاپگرها یتنها برا یتخصص یها نیاز رز یاریو بس رندیگ یمورد استفاده قرار م

 .شده اند
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از  یدیشود و سطح جد یانجام م ها شگاهیدر آزماهم و  یدندانپزشک مطب های هم در پرینت سه بعدیخدمات 

 .آورد یبه ارمغان م یمیقد یروش ها را نسبت بهسرعت و سهولت 

. اشدمی بدر حال رشد و توسعه  به طور پیوستهبزرگ است، و  یریبه طور چشمگبا وجود جدید بودن، صنعت  نیا

 .دارند یحد و حصر یب ی، روش هایدندانپزشکسه بعدی  یها نتریاستفاده از پر یبرادندانپزشکان 

 

 پرینت سه بعدی در دندانپزشکی گسترده یهاکاربرد

 

 یعموم تیبه طور خاص، به محبوب ،پرینترهای سه بعدی در این صنعت یهاکاربرداز تعداد محدودی چند هر 

 نیکرده اند. ا دایکار خود پ با سه بعدی چاپتطبیق  یبرا یشمار یب یروش هادندانپزشکان  دست یافته اند،
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از  یاریو در حال حاضر توسط بس روش ها اصالحات بی شماری در مقایسه با روش های قبلی ایجاد کرده اند

 .دنشو یم ستفادهدندانپزشکان در سراسر جهان ا

  تراز کننده ها و محافظ های شبانهپرینت سه بعدی و 

 

 

 ترازد. می باش شب محافظ هایشفاف و کننده های  تراز ،یدر دندانپزشک پرینت سه بعدی یکاربردها نیتر عیشا

ب محبوبودنشان به  ینامرئ لی، به دلروند یکار مبراکت های ارتودنسی به   یبرا ینیگزیکه به عنوان جاکننده ها 

 یمتخصص ارتودنس ایدندانپزشک  کیتوسط  ماریب یدندان ها سه بعدیاسکن  روند با نیا .ای رسیده اند ژهیو

، ندهکنتراز کی جادیا ی. براشود یدندان ها استفاده م یمدل سه بعد دیتول یسپس از نرم افزار برا، شود یآغاز م

  .می شود میتنظ دندان ها پیدا کنندبا شکلی که می خواهند مدل اساسا 

با استفاده  ماریب یمدل دندان ها روش، نیاولدر . گیرد یم قرار استفاده مورد دو روش ،یواقعمدل  کی جادیا یبرا

 می شود.چاپ  ،مدل یرو یکیپالست یورقه هابه  شکل دادن یخالء برا محیط کیاز ایجاد 
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ر . به طوبرای تنظیم مدل دندان استفاده کرده و سپس آن را چاپ کند ماریب یتواند از مدل دندان ها یپزشک م

 .دارد نیاز خاص نیباال با رز اریا دقت بسکامال تخصصی ب سه بعدی پرینتر کیبه  روش نیا یعیطب

 ساعت چند تنهاسرعت است. کننده ها شب و تراز یمحافظها دیتول یبرا پرینت سه بعدیاستفاده از  یاصل تیمز

تر و  قیشود که هر محصول دق یباعث م نیهمچن یتکنولوژ نی. ازمان نیاز استدسته کامل  برای ایجاد یک

 .ندنک یم جادیا ماریب یدندان ها قیاسکن دق با استفاده ازآن را  رایشود، ز تر یسفارش

،  Invisalign شرکت. مورد استفاده قرار گرفتها، شرکت ها و پزشکان  شگاهیاز آزما یاریتوسط بس کاربرد نیا

ن تراز ایتوانند  یمخود نیز دندانپزشکان  بزرگ تراز کننده ها می باشد، با این وجود یکننده ها دیاز تول یکی

 .چاپ کنند EnvisionTec's E-Guard مانند یتخصص یها نیرا با استفاده از رزکننده ها 

  تاج دندانپرینت سه بعدی 
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کند.  یم جادیبخش شکسته ا ینیگزیجا یتاج برا کیدندانپزشک  ،های شما می شکنددندان  ی ازکیکه  یهنگام

قادر به  پرینت سه بعدیاست  یزیدرست همان چ -و گران است  ریوقت گ یمتعارف به طرز باور نکردن ندیفرآ

 .، هزینه و زماناست اصالح

 و سپس هگرفت اسکندندان شکسته  پزشکان از. تولید تاج های دندان را بسیار ساده کرده است پرینت سه بعدی

ود خ مطبرا در تاج های دندان توانند  ی. آنها مدندان را تولید می کنندتاج  سه بعدی از نرم افزار مدل با استفاده

 .بسازند خاص CNC یولوژتکن ای های مخصوص نیبا استفاده از رز قهیدق 30در کمتر از 

دندانپزشک و  یبرا داده وساعت کاهش  کیکمتر از به هفته  نیرا از چندفرایند  مدت زمان انجام یفناور نیا

 .ارزان تر است ماریب

  راهنماهای جراحیپرینت سه بعدی 

 

یک مدل است. کرده آسان  را بسیار دقت ایجاد پرینت سه بعدیباشند و  قیدق اریبس دیدهان با یها یجراح

 .است نادندانپزشک یبرا سرمایه ارزشمند کی ،طراحی شده برای قرار گرفتن در دهان بیمار شده پرینت سه بعدی



 

 

مشابه تراز کننده اما با دهانه هایی در قسمتی که عمل مدل  کیو  کردهرا اسکن  ماریدهان ب یبه سادگ آنها

 .کنند یم یطراحجراحی می خواهد بر روی آن انجام شود، 

مورد  تراز کننده ها و محافظ های شبانه ساختآن چه برای  مشابههای  نیرز با استفاده ازتوان  یرا م این مدل ها

پرینتر سه بعدی دندان پزشکی در کمترین زمان استفاده قرار می گیرد، تولید کرد. این مدل ها را با هر دستگاه 

 می توان ساخت.

  انپزشکیددر دن مدل هاپرینت سه بعدی 

 

 نیا یدندانپزشکسه بعدی  پرینتر های که همه چیز در اولین مرتبه اصالح شود،مهم است  اریبس یدر دندانپزشک

 تراز ایتاج و  مپلنت،یرا چاپ و ا ماریمدل از دهان ب کیتوانند  ی. پزشکان مشرایط را برای ما فراهم می کنند

 کننده را از نظر تناسب با دهان بیمار اعتبار سنجی کنند.



 

 

. ددارن ماریدهان باز  عیاسکن سر یک به ازینتنها آسان است. آنها شده  یسه بعد یچاپ یدندان یمدلهاساخت 

ارشان ک سازد یآنها را قادر م رایدندانپزشک باشند ز برای یک یقدرتمند هایتوانند ابزار یممدل ها  عالوه بر این،

 کنند. یبررس مپلنتیا یقبل از جراح را

و تنها برای بررسی جراحی مورد استفاده  رندیگ یقرار نم یدهان هیچ گاه در چیمدل ها در واقع ه نیآنجا که ا از

 ندارند.خاصی  نیرز ای یتکنولوژ چیبه ه یازین ،قرار می گیرند

 افراد مشغول در این عرصه

 

 لیدل نی. به همدهدیرا م تیصنعت به سرعت در حال رشد است که وعده موفق کی یدندانپزشک پرینت سه بعدی

 یلکنندگان اص نیتام این شرکت ها از ی. برخداده اندصنعت اختصاص این به  تمرکز خود را از شرکت ها یاریبس



 

 

رینت سه پ دیجد یهابرای یافتن کاربرد  قیدر حال تحق، برخی دیگر که یهستند، در حال یمحصوالت دندانپزشک

 هستند. یصنعت دندانپزشک در بعدی

 در صنعت دندان پزشکی پرینت سه بعدیکاربردهای جدید 

 

اربردهای کشده است،  در دنیای امروز شناختهصنعت موفق  کیبه عنوان  یدندانپزشک پرینت سه بعدیکه  یدر حال

در حال ظهور  پیوستهبه طور  یدیجد یهاکاربرد ساخت افزایشی در این صنعت هم چنان در حال توسعه است و

 هستند.

ان شمال هلند است که پژوهش گر هلند درخرونینگن دانشگاهمربوط به  کننده دواریام اریبسهای پروژه  ی از اینکی

 جادیادر این پروژه در تالشند یک ماده قابل پرینت با امکان کشتن باکتری هایی که در تماس با آن قرار می گیرد 



 

 

، تاج ها اکننده هتراز با استفاده از آن، خواهد گذاشت چرا که یبر صنعت دندانپزشک یبزرگ ریتأثپروژه  نیا .ندنک

 .مقاوم و با عمر طوالنی می توان تولید کرد اریها بس مپلنتیو ا

 .در حال گسترش می باشدصنعت این است که چقدر  نینشان دهنده ا گرید یها پروژه
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