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 اجزای ایمپلنت دندانی

ایمپلنــت هــای ریشــه ای شــکل، دســته ای از ایمپلنــت هــای داخــل 
ــیر  ــک مس ــد ی ــا بای ــتفاده از آن ه ــرای اس ــه ب ــتند ک ــتخوانی هس اس
عمــودی اســتخوانی وجــود داشــته باشــد هماننــد ریشــه یــک دنــدان 
طبیعــی. امــروزه بیــش از 90 نــوع طراحــی بدنــه ایمپلنت در دســترس 
مــی باشــد و انــواع مختلــف پیچیــی شــکل، ســیلندریک، ترکیبــی و ... 
ــی  ــای مختلف ــمت ه ــه قس ــت ب ــک ایمپلن ــه ی ــد. بدن ــده ان ــاخته ش س
      ،) crest module تقســیم مــی گــردد کــه شــامل ) طــرح ناحیــه ســرویکال
) بدنــه body ( و اپکــس ) قســمت انتهایــی و در حکــم ریشــه ایمپلنــت ( 
مــی باشــد. هــر بخــش یــک ایمپلنــت نقشــی مفیــد در جراحــی و پروتــز 

ایفــا مــی کنــد.

 طرح ناحیه سرویکال

بخشــی از بدنــه ایمپلنــت اســت کــه بــرای نگــه داشــتن قطعــات پروتــزی 
بــه صــورت یــک تکــه یــا دو تکــه طراحــی شــده اســت. Crest module بــه 
ایــن ترتیــب طراحــی مــی شــود کــه جلــوی هجــوم باکتــری هــا را بگیــرد؛ 
مثــا اگــر Crest module صــاف تــر باشــد باعــث اختــال و ایجــاد میکــروب 

مــی شــود و منجــر بــه تحلیــل اســتخوان کرســتال مــی گــردد.
ناحیــه  بــه  انتقالــی از بدنــه ایمپلنــت  Crest module همچنیــن بخــش 

ترانــس اوســتئال ) داخــل اســتخوانی ( ایمپلنــت در کرســت ریــج اســت. 
ــه  ــه ناحی ــم ک ــام platform ) ســکو ( داری ــه ن ــا اصطــاح دیگــری ب در اینج
اتصــال اباتمنــت اســت کــه اباتمنــت روی آن مــی نشــیند. platform باعــث 

ــی مــی شــود. ــر نیروهــای اکلوزال مقاومــت فیزیکــی در براب

طرح ناحیه سرویکال
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 بدنه ایمپلنت دندان

بدنه

انتهای اپیکالی ایمپلنت 

بدنــه ایمپلنــت بــرای آســانی جراحــی یــا اعمــال درســت نیروهــای پروتــزی بــه 
ســطح تمــاس ایمپلنــت بــا اســتخوان طراحــی مــی شــود.

ــی از  ــا ترکیب ــل ســیلندریک، پیچــی ی ــه ایمپلنــت طراحــی هــای مختلفــی مث بدن
آنهــا دارد تــا جایگــذاری ایمپلنــت در اســتخوان هــای مختلــف بــه راحتــی صــورت 
پذیــرد. بــه عنــوان مثــال ایمپلنت ســیلندریک در نواحی که دسترســی دشــوارتر 
اســت مثــل نواحــی خلفــی اســتخوان طراحــی شــده اســت. یــک ایمپلنــت پیچــی 
شــکل امــکان جراحــی و جایگــذاری در اســتخوان هــای متراکــم تــر را بهتــر تــر 
ــاس  ــطح تم ــش س ــرای افزای ــا ب ــچ دار اساس ــه پی ــن بدن ــد. ای ــی کن ــم م فراه
ایمپلنــت اســتخوان و کاهــش اســترس هــا روی ســطح تمــاس هنــگام وارد آمــدن 

نیروهــای اکلوزالــی طراحــی شــده اســت.

انتهــای اپیکالــی هــر ایمپلنــت بجــای اینکــه نــوک تیــز باشــد، بایــد ســطحی 
کونیــکال یــا نیمــه گــرد داشــته باشــد، بــا ایــن کار تمــام طــول ایمپلنــت در 
ــه عــاوه اگــر  ــا کشــش ) اســترین ( شــرکت خواهــد کــرد. ب ــه ب طــرح مقابل
صفحــه کورتیــکال اســتخوان در ناحیــه مقابــل ســوراخ شــود، بــه علــت ایــن 
طــرح کونیــکال و نیمــه گــرد، آســیب و آزردگــی بافــت ســخت یــا اســتخوان 
اتفــاق نمــی افتــد مخصوصــا بــرای نواحــی کــه نزدیــک بــه عصــب قــرار دارد 

و ایــن مســئله یــک مزیــت مهــم ایمپلنــت مــی باشــد.

 انتهای اپیکالی ایمپلنت


