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➢All Ceramic Full Crown

➢All Acrylic Full Crown



 بیشتر دندان های قدامی :استطباب

ناحیه تراش بیش ازحد یا کوتاه نمودن دندان موجب  تراکم فشارزیاد در
labio gingival  می گردد وشکستگی هاللی شکلHalf moon

.در ناحیه بوجود می اید

مضاد استطباب :Edge to Edge Bite

Head Bite                          



 دردندان های قدامی
 سطحlabial   :۱.۲-۱.۴

سطحincisal :۲ملی متر

 نوعfinish line :ملی متر۱شولدر

 دندان های خلفی

 ملی متر۲-۱.۵: سطح اوکلوزل

 سطحlabial :۱.۵ملی متر



 سلیکان شییشه های غیر کرستالیزه  متشکل ازواحدهای ساختمانی: پرسلن
.و اوکسجین می باشد

 سازگاری با محیط بیولوژیک جوف دهن
 زیبائی
قابلیت عبورنور
اده خصوصیات عمده موادسرامیکی که جهت ساخت یک ریستورشن استف❑

.می شود
low fusingنقطه ذوبان پائین 

  High Viscosityویسکوزیتی باال 
مقاومت دربرابر کریستالیزه شدن 

...



 درجه ذوبان را با اضافه نمودن اوکساید پائین اورده می توانیم

اوکساید پتاشیم ، سودیم و اوکساید کلسیم  

ا چون اوکسایدهای فوق الذکرباعث کاهش ویسکوزیتی می گردد بن

.اوکساید المونیم نیز اضافه می گردد

:پرسلن ازنقطه نظر درجه ذوبان 

۱۲۹۰-۱۳۷۰:نقطه ذوبان باال ▪

۱۰۹۰-۱۲۶۰:نقطه ذوبان متوسط▪

۸۷۰-۱۰۶۵: نقطه ذوبان پائین ▪



اجزای تشکیل دهنده پرسلین با نقطه ذوبان باال:

(ترانسلونسی می دهد)feldspar۹۰-۷۰٪فلدسپار ▪

(حفظ فورم ریستورشن هنگام پخت)٪ Quartz۱۱-۱۸کوارتز▪

ماده چسپنده بوده که مواد خام را به ) Kaolin۱-۱۰٪کائولین ▪

همدیگر متصل می کند

تولید می frittingپرسلین با نقطه ذوبان باال وپائین توسط عملیه بنام 

.شود 

اجزای خام پرسلین ذوب شده سریعا سرد شده  پودر شده وبعدا 

رستورشن ساخته شده  



 اجزای تشکیل  دهنده پرسلن با نقطه ذوبان پائین:

silicon dioxide, Boric acid ,  پوتاشیم اوکساید ، سودیم

اوکساید ،المونیم اوکساید ، مگنیزیم اوکساید 

اجزای تشکیل دهنده پرسلن با نقطه ذوبا ن متوسط:

اوکسایدکلسیم اوکساید ، پوتاشیم اوکساید ،سودیم اوکساید والمونیم

کسایده مانند او( پوشیدن میتل)بعضی از اوکساید ها جهت اوپک ساختن 

.  زرکونیم ،تیتانیوم و قلعی استفاده می شود های 

 مواد رنگه که درپرسلن استفاده می شود:

ای و نمک ه(سیاه)،اکساید اهن (کریمی)، کروم وقلعی (زرد)ایندیوم 

(ابی)کوبالت 



توسط 1886درسالlandporcelain jaket,: از تقطه ذوبان

.باال ولی شکنند است

Maclean and haughes: 40دارای کور داخلی وحاوی-

.کرستال الومنیا ولی دارای استحکام کافی نبود% 50

 سیستم جدید دارایcastable glass and shrink free 
÷0ceramic 



Zinc phosphate

Glass Inomer

Dual polymerizing Resin 

A2,C2,B1,B3     ) )

 pomisو پودر Rabber cup: پاک کردن دندان

.شسته وخشک می گردد etchingبعداً 

 پاک ریستوریشن :etching و محول ایتانول واسیتون


