
 پزٍتش 

بِ ّز عضَ هصٌَعی کِ جایگشیي یک عضَ طبیعی بذى ضذُ ٍ عولکزد یا ظاّز آى را بز هی 

گزداًذ اطالق هی ضَد. پزٍتش هی تَاًذ ثابت یا هتحزک باضذ کِ ّز کذام اس ایي ّا خَد هی تَاًذ 

تَاًذ کاهل )توام قَس دًذاًی( ٍ یا پارسیل )چٌذ دًذاًی( باضذ. پزٍتش هتحزک پارسیل خَد هی 

 دارای فزین فلشی کزٍم کبالت ٍ یا فاقذ فزین فلشی )فلیپز باضذ(.

 آضٌایی با اصطالحات رایج در پزٍتشّای دًذاًی

 ایٌلِ

تزهین ریختگی کِ قسوتی اس سطح اکلَسال ٍ حذاقل یکی اس سطَح پزٍگشیوال را باسساسی هی  

 یا آلیاص باضذ. کٌذ. ٍ جٌس آى هی تَاًذ توام چیٌی، کاهپَسیت البزاتَاری، طال

 اًلِ

پزٍتش ریختگی کِ توام سطح اکلَسال ٍ حذاقل یکی اس سطَح پزٍگشیوال را باسساسی هی ًوایذ ٍ 

 جٌس آى هی تَاًذ توام چیٌی، کاهپَسیت البزاتَاری، طال یا آلیاص باضذ.

 رٍکص

هی تَاًذ تزهین ریختگی کِ دًذاى تزاش خَردُ را احاطِ کزدُ ٍ آى را باسساسی هی ًوایذ. رٍکص 

توام فلش، توام پزسلي ٍ یا پزسلي دًذاى را بطَر کاهل ٍ یا غیز کاهل احاطِ ًوایذ. کزاٍى هی تَاًذ 

 باضذ. (PFM)هتصل بِ فلش 

 بزیج

تزهین ریختگی کِ با استفادُ اس دًذاى ّای دٍ سوت ًاحیِ بی دًذاًی، دًذاى ّای ًاحیِ اس دست 

پایِ کِ تزاش هی خَرًذ اباتوٌت ٍ بِ دًذاى اس دست  رفتِ را جایگشیي هی ًوایذ. بِ دًذاى ّای

 رفتِ کِ جایگشیي هی ضَد پاًتیک هی گَیٌذ.

 پست

 بِ ّز ٍسیلِ ای کِ درٍى کاًال کار گذاضتِ ضَد پست گَیٌذ. 



 پست ٍ کَر

کَر بِ قسوتی گفتِ هی ضَد کِ بافت اس دست رفتِ تاج را باسساسی هی کٌذ. هعوَال پست ٍ کَر 

 .بِ ّن هتصلٌذ

 لویٌت

یک پَستِ ًاسک پزسلٌی کِ بز رٍی سطَح لبیال دًذاى ّای قذاهی تَسط سواى ّای رسیٌی باًذ 

 هی ضَد ٍ فاقذ فزین فلشی است.

 رٍکص هقاٍهت

لفی کار پزٍتش هَقتی است کِ رٍی دًذاى تزاش خَردُ ٍ یا در ًاحیِ بی دًذاى بِ هقاصذ هخت

 آلَهیٌیَهی، آکزیلی ٍ یا سلَلَئیذی باضذ.گذاضتِ هی ضَد. جٌس آى هی تَاًذ 

 


