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 به نام خدا

کتاب وسايل دندان پزشکي که اينک به لطف استقبال خوانندگان به چاپ دوم رسيده و به 

همت جناب آقاي دکتر محسن مرآتي جمع آوري شده، يکي از کتبي است که مي تواند 

ضمن اينکه خالء چنين منبعي را که ساليان سال در کالس هاي درس دانشکده هاي 

شود پر کند، براي همکاراني که چند صباحي از زمان فارغ دندانپزشکي حس مي 

 .التحصيلي آن ها مي گذرد نيز مفيد واقع گردد

اين کتاب عالوه بر اينکه طيف کامل وسايل مربوط به بخش هاي مختلف دندان پزشکي را 

اصول نگهداري از وسايل و "در بر مي گيرد، با اضافه شدن بخشي جديد تحت عنوان 

در چاپ دوم، در مورد نحوه نگهداري از وسايل نيز به " دندان پزشکي تجهيزات مطب

 .نکات کليدي اشاره مي کند

همانطور که مي دانيد دندان پزشک بدون ابزار، همانند نقاش بدون قلم مو و رنگ است که 

به . هرچند هنرمندي واالمقام باشد نمي تواند اثري درخور توجه را از خود برجاي بگذارد

 . ب آشنايي با ابزار و وسايل از اهم موارد در هر حرفه اي استهمين سب

در اينجا برخود الزم مي بينم عالوه بر جناب آقاي دکتر مرآتي که زحمت ترجمه و 

گردآوري اين اثر ارزشمند را کشيده اند، از ساير همکاراني که جهت پربارتر شدن آن 

( کار خانم دکتر فريال طالقانيجناب آقاي دکتر شهريار شهاب و سر)همکاري نمودند 

 . تشکر کنم

در پايان از مديريت و پرسنل انتشارات شايان نمودار که در ساليان اخير جهت اشاعه 

 .فرهنگ دندان پزشکي کشور، گام هاي ارزشمندي را برداشته اند، قدرداني مي کنم

 دكتر فرخ آصف زاده

           3131مهر                                                                                                                   



دندانپزشکی وسايل پيشگفتاِر نويسنده کتاِب

و پيچيده اي از حرفه دندانپزشكي محسوب مي شوند .وسـايل دندانپزشكي بخش ظريف

در طول زمان تا حدود زيادی بدون دندانپزشكي، کـه وسايل اصلِي مـیتـوان گفـت چنيـن

ب بـراي كمك نـيز، و جديـد ديگـري شـده طـرحهـاي اصـالح مـانده انـد امـا يشتر بهتغيـير

شـده اسـت بـازار ايـن رشـته بـراي نمونه، پوشش هاي خاصي نظير.دندانپزشـكان، وارد

بـه قلـم های کار با كامپوزيت اضافه شده، که کار کردن با مواد مورد استفاده در تيتانـيوم

.دندانپزشکی امروز را راحت تر ساخته است

بـا پيشـرفت تكـنولوژي در دنـيا، وسايل دندانپزشكي . نيز دچار تحول شده اندهمـزمان

و قديمي"راهنماي جيبي"كـتاب حاضر پس از ويرايش دوم، در قالب يك شامل وسايل پايه

و همچنين فصل جديدي به عنوان وسايل و پيشرفته تر می باشد، بـه همـراه وسـايل جديـد

.تجهيزات استريليزاسيون، به كتاب اضافه شده است

و جامع داشته باشد چرا كهيـك دندانپزشك بايد در رابطه با  تمامی وسايل، دانش كافي

بـه استفاده از همين وسايل وابسته است و درك كامل خواننده.كـار او براي شناخت بهتر

و و وسايل پيچيده تر كـتاب حاضـر شامل معرفي وسايل معمول از وسـايل دندانپزشـکی،

مـي باشـد داخته كه در تمامیبعضـي فصـلهـا مشخصاً به معرفي وسايلی پر.تخصصـی

و اجزای آن، سـت پايـه، سرنگ بي حسي مانـند مـيشـوند، اعمـال دندانپزشـكي اسـتفاده

و وسايل استريليزاسيون هـا، رابردم ها، هندپيس ها، فرزها فصول ديگر، درباره.ساکشـن

سـاير درمـانهـای دندانپزشـکی مورد استفاده قرار مي گيرند مانند كـه در وسـايلي اسـت

و كامپوزيتوسـايل بر و وسـايل کار با آمالگام فصل هاي تخصصی نيز.قـراری بهداشـت

و پريودنتيكس مي باشند دو فصل كتاب نيز.شـامل وسايل پروتز، ارتودنسي، اندودنتيكس

مـورد وسـايل جراحـِي دهـان اسـت و.در در قسـمت پايانِی بيشتر فصل ها، براي معرفي

.وسايل نيز آمده استنشان دادن وسايِل مورد بحث، يک ست از

و عملكرد آنها با روشي ساده بيان شده است و درك بهتر كتاب، وسايل .بـراي مطالعه

ِفلَش کارت عمل بـه گونـه ای اسـت که هر صفحه مانند يک كـتاب و اسـتفاده نـوع طراحـي



و يادآوری سريع مطالب مـیکـند تا امکان به خاطر سپردن مطالب را به خوبی فراهم کرده

د صـورت فراموشی ممکن سازدرا و.ر زيرا در مورد هر وسيله، تصوير در باالی صفحه

و ويژگی های وسيله آمده است نـام، عملکـرد بـا ذکـر صـفحه، اكثر.توضـيح آن در زيـر

يـك تصوير با نمايي بزرگتر از انتهاي کارگر و کـل وسـيله يـك تصـوير از وسـايل داراي

ضـمن يادگـيری مط.مـی باشـند مـي تواند خود را امتحان کندخوانـنده همچنين وب.الـب

و مربيان در دسترس سايتی با ابزارهای آموزشی بسيار جذاب، برای استفاده دانشجويان

.است

مـن مطمئن هستم كه مطالعه اين کتاب کمک خواهد کرد تا دانشجويان بتوانند به راحتي

ِست هاي رايج، آشنا شوندبـا وسـايل و  براي انجام حرفه دندانپزشكي،زيرا.دندانپزشكي

و اين كتاب، و تجهيزات آن داشته باشند بـه وسايل شـناخت كاملـي نسـبت کـه الزم اسـت

.مطمئناً، مي تواند كمك شاياني در رسيدن به اين هدف نمايد

Linda R. Bartolomucci Boyd



 

 هو المحبوب

 
 
 

 

شرفت يپ ينه هاين زمياز مهمتر يل دندان پزشکير در صنعت مواد و وسايشک تحوالت اخ يب

دندان  يکل ييآشنا ي، برايبا زبان فارس ياز به وجود مرجعياحساس ن. ن علم بوده استيدر ا

حرفه، ما را بر آن داشت تا در ن يل ايبا وسا يان و پرسنل دندان پزشکيپزشکان، دانشجو

 Linda R. Bartolomucci“اثر  يل دندانپزشکيو ترجمه کتاب وسا ياقدام به گردآور 5831سال

Boyd” ديان نمودار به چاپ رسيتوسط انتشارات شا 38م که در سال يکن. 

کمبود نسخه . فصل بود 51در  يله دندانپزشکيوس 221 يکتاب، مشتمل بر معرف ينسخه اصل

س ها، يهمچون فرزها و هندپ يليو وسا يولوژيزر، راديمپلنت، لير اينظ ييکتاب در بخش ها ياصل

د، موجب شد تا در چاپ اول کتاب حاضر، سه يک جديزات اندودنتيو تجه يچرخش يل هايفا

د و يله جديوس 12ن سه فصل، يدر ا. و به ترجمه مذکور افزوده شود يگردآور 22و51و53فصل 

 51ل موجود در ين وسايز در بيد نيله جديوس 22بعالوه . شده اند يران، معرفياموجود در بازار 

، جهت تطابق يحات کتاب اصلير و توضياز تصاو ين برخيهمچن. گنجانده شد يفصل کتاب اصل

خوشبختانه چاپ نخست، مورد استقبال . ر داده شدييشتر با محصوالت موجود در کشور، تغيب

 . انپزشکان محترم قرار گرفتان و دنديار خوب دانشجويبس

ل و ياز وسا ياصول نگهدار"با عنوان  25، فصل يل دندانپزشکيدر چاپ دوم کتاب وسا

ن فصل به نکات يدر ا. ديفصول اضافه گرد يو به باق يز گردآورين"  يزات مطب دندانپزشکيتجه

ت يفيالزم بوده و در بهبود ک يت آن ها در مطب دندانپزشکيد خورد که رعايبر خواه يکاربرد

ز يچاپ دوم ن. خواهد داشت يير بسزايزات مطب تأثيل و تجهيش طول عمر وسايکار و افزا

کشور  يدندانپزشک يدانشکده ها يفراتر از چاپ اول را به همراه داشت چنانچه در برخ ياستقبال

 .س قرار گرفتي، مورد تدريان دندانپزشکيبه عنوان مرجع آموزش دانشجو

ن يد تحت هميجد ي، فصليت مبحث کنترل عفونت در دندانپزشکيدر چاپ سوم به لحاظ اهم

 يدر خصوص روش ها يار مهم و کاربردينکات بس يعنوان به کتاب اضافه شد که حاو

 .باشد ياستاندارد کنترل عفونت در مطب م



 

 

نقطه نظرات خودتان د باشد و ما را از ي، مفيشما خواننده گرام يدوارم که کتاب حاضر برايام

 .ديبهره نگذار يب

 يها ييدکتر فرخ آصف زاده به خاطر راهنما يزم جناب آقايان از زحمات استاد عزيدر پا

 .ان نمودار، کمال تشکر را دارميت و کارکنان محترم انتشارات شايرين مديارزشمندشان و همچن

   

 

ه چه کردند؟ و از کجا کوچ گردش کن، و بينديش ک آنانو آثار ويران رفتگان در ديار "

کرده،  و در کجا فرود آمده اند؟ از جمع دوستان جدا شده و  به ديار غربت سفر کردند، گويا 

 "!يکي از آنانيم نيززماني نمي گذرد که همه ما 
 

 {به فرزندش( ع)از وصاياي امام علي}                                                                                                               
 
 

 دکتر محسن مرآتي
51/7/5131 

 mohsenmerati@gmail.com: آدرس پست الکترونيک
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دندانپزشكي وسايل
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آلآل
وسايل پايه در دندانپزشكي١فصل

(Explorers)سوندها
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ألآل
وسايل دندانپزشكي
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ألآل
وسايل پايه در دندانپزشكي١فصل
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M��� ع ���ع �����ع���� }
4

1���� 3

N��� ع ������ع �����ع��������� }
16

5���� 3

O��� ��� ��� ع ��� ����� ���� �� ����ع}
8

3���� 3

P��� ی����� ��� (Satin Steel)��������� ����� ���� ��� �� 3ع

نام وسيله



إلآل
وسايل دندانپزشكي

ِست معاينه پايه دندانپزشکی
به ترتيب از باال به پايين

-3���� ������.ع ���-��������.���� �����ع ����

نام وسيله



مينا وسايل برنده
ª��

Ï



الآل
دندانپزشكيوس ايل

ميقسمت هاي مختلف نايک ابزار برنده

Mدسته ��� �� � ��� ��� �����3 ��� ����� �����ع ������ �����3

N3 ���� �� �� ��� ����� ����� �� ���� بدنه
3�� �� ����� ����� ������� �� ����� ����� ع ���� ������ ��

O3 ���� ��� ������ع �� ���ع ��� ��� �� ���������� ���� انتهاي كارگر وسيله

وسيله نام
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