
 

 دیجیتال دندانپزشکیچاپ سه بعدی در صنعت تکنولوژی مزایای 

در  ییه جوصرف بازده، شیداشته است. افزا تالیجید یدندانپزشکصنعت در  یادیز ریتأث یچاپ سه بعدتکنولوژی 

از جمله اثرات فناوری های سه بعدی شامل نرم افزار های جدید،  تیفیو بهبود ک دیسرعت تولها، افزایش  نهیهز

وسیله  که به روشسه  در این مقالهمی باشد.  یدندانپزشکصنعت ر ب چاپگر های سه بعدیاسکنر های سه بعدی و 

عمده ا . در ابتدمی دهیمشرح تاثیر گرفته است را  یچاپ سه بعدتکنولوژی از  تالیجید یدندانپزشک آن صنعت

 .می کنیمبیان  خالصهبه طور را ن کاربردهای فناوری پرینت سه بعدی در صنعت دندانپزشکی تری

 کاربردهای تکنولوژی چاپ سه بعدی در دندانپزشکی

 یارتودنس یها مدل 

 تاج و پل یها مدل 

  یجراح یراهنمامدل های 

 ها میترم 

 االینرها 

 ها پالک 

 بست ها 

 پروتزها 
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 انبوه یساز یسفارشچاپ سه بعدی در دندانپزشکی و 

 یناتومآ مطابق با یمحصوالت دندانپزشک شتریب نیبنابرا ،منحصر بفرد می باشدهر شخص  دندان هایپروفایل 

ه است. وابست نیتکنس یبه مهارت ها یسنت دیتول یروش ها در ییمحصول نها تیفیشوند. ک یم میتنظ ماریب

 .دشوار و گران است اریبس تیفیسازگار و باک یبه محصوالت دندانپزشک یابیدست

سبب کاهش نیاز به نیروی کار می  تیک بودن این روشو اتوما دادهکاهش را خطا میزان  تالیجید یدندانپزشک

 یها در سراسر جهان م شگاهیآزما یبرا نهیو هز زماندر  ییصرفه جو سبب تالیجید یدندانپزشک جهیدر نت شود.

 .دگرد



 

 

االینر یا ردیف کننده های  220،000 ازبیش  2017از سال   Align Technologiesشرکتعنوان مثال  به

و  یه بعدس ینترهایپرتعداد باالی توسط  انبوه سازی سفارشیسطح از  نی. اتولید می کند در روز را یدندانپزشک

 استفاده از تکنولوژی یگدر مورد چگون یشتریب یمثالها ری. در زامکان پذیر شده است FDA یگواه یمواد دارا

 .دیکن یرا مشاهده م یدر صنعت دندانپزشک یساز یشخصجهت  یچاپ سه بعد

 به کمک چاپ سه بعدی در کلینیک ها دیتول

ه س ی، چاپگرهامورد استفاده قرار می گیرندحجم باال در دیتول جهت یصنعت یسه بعد یکه چاپگرها یحال در

 یصنعت آالت نیکه ماش درحالی. را فراهم می کننددرمانگاه  در ماًیتقاضا مستق براساس دیتولامکان  یزیروم یبعد

 یکمتر به بازار عرضه م نهیبا هز یزیروم یچاپگرها زیادی دارند، یو نگهدار ریو تعم یجانب یها نهیهز نیاز به

 .شوند

ارائه عی و متنو تیفیبا ک یدستگاه ها SprintRay و EnvisionTEC مانند یسه بعد های نتریکنندگان پر دیتول

 کنوناهم  رایداده است ز رییها را تغ کینیاز کل یاریعملکرد بس بعدیاستفاده از تکنولوژی چاپ سه  دهند. یم

 .تولید کنندرا  یمحصوالت دندانپزشک یتوانند در مدت زمان کوتاه یماین کلینیک ها 



 
 رجهت دستیابی به سرعت و دقت باالت یزیروم یسه بعد هاینتریدر سراسر جهان از پر یدندانپزشک یها کینیکل

استفاده و ... محافظ های شبانه و ورزشی ، االینرها، هااز محصوالت از جمله پروتز  یگسترده اجهت تولید طیف 

 .کنند یم سه بعدی چاپ دندانپزشکی را محصول 100 بیش از یها هفتگ کینیکل برخی. می کنند

 

 انماریبگزینه ای مناسب تر برای  دیجیتالی یدندانپزشکچاپ سه بعدی و 

 فراهم آوردن دقت باال بلکه جهت لیبه دلنه تنها  شده یسه بعد یچاپ هامحصوالت و ی سه بعدی مدل ها جادیا

د تولید اضافی، فراینمراحل به دلیل حذف  ندهایفرآ نیا یبه طور کل. بسیار مناسب می باشند ماریبهبود تجربه ب

 را سرعت می بخشد. 
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