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مالحظاتدر روزهای گرم تابستان زیر صفحه شیشه ای مخلوط یک پد خنک قرار دهید!

 Hoffmann´s ابزار حرفه ای

نکته

ابزار حرفه ای

سیامن  مالیدن  و  کردن  پهن  مخصوص  کاردک 
باعث راحتی در کار مخلوط کردن سیامن شده 

حتی در سیامنهای با چگالی باالتر و مرتاکم تر

نشکن، مقاوم در برابر سایش کاردک فلزی، ابزاری مناسب 
برای مخلوط کردن متام سیامنهای هافمن است.

در طول مخلوط کردن سیامن صفحه شیشه ای دارای یک 
از  ناشی  ثابت است حتی در زمان گرمای  درجه حرارت 
برای  راحت  و  یکدست  فضای  ای  شیشه  بلوک  واکنش. 

حرکت دست ارائه می دهد، 

صفحه شیشه ای کریستالی کاردک - جنس سخت

شامره سفارش ابزار

صفحه مخلوط کرن ساخته شده از شیشه کریستال

کاردک سیامن جنس سخت

ابعاد و وزن

حدودا 172 میلیمرت، حدودا 23 گرم

x 75 x 150 20 ملیمرت،  596 گرم

)برای مخلوط کردن سیامن(



  73   72

 

  

82824

82825  

82826  

8282104
 

8282105  

8282106  

 

 

  

828300  

بدون آلرژی و پایدارای باال مناسب کار در البراتورهای دندانپزشکی 
با صفحات طبیعی الک شالک  بیس پلیت پخت شونده با نور برای ساخت قالب 

صفحه قالبگیری شالک صفخه قالبگیری ماورا بنفش

Hoffmann´s  بیس پلیت شالک صفحه قالبگیری ماورا بنفش هافمن

شالک، استئارين، تالک، ميكا
ماتریکس از متاکریالت چند منظوره

و پرکننده های معدنی

گرم  با  مواد  دادن  دست  از  بدون  کردن  اصالح    ·
کردن مجدد 

·  مواد خام طبیعی با خلوص باال و کیفیت پزشکی 
·  بدون زیان فیزیولوژیکی

·  خاصیت برگشت به چرخه طبیعت 
·  دوست دار پوست - بدون آلرژی 

·  بوی دلپذیر

·   پایداری ابعادی باال، مقاوم در برابر شکسنت 
·  ضخامت کم و یکنواخت صفحه ها از 2.2 میلی مرت

·   انقباض بسیار پایین )2.08٪ حجمی(
·  جذب پایین آب )کمرت از 0.1 ٪( 

·   زمان کار طوالنی در روشنایی المپ اتاق و نور روز
·  سخت شدن کامل در چند دقیقه با متام منابع نور 

) UV معمول )هالوژن و اشعه

محیط  دوستدار  جایگزین  محصول  یک  عنوان  به 
زیست، ما صفحه قالبگیری شالک هافمن را پیشنهاد 

می کنیم.

·   سینی قالبگیری مجزا
·  ساخت پروتز: مواد پایه ای برای ثبت جای دندان  و 

ترتیب دندانها
پایه های قالبگیری ماورا بنفش  حاوی متاکریالت بوده که 
به صورت بالقوه آلرژی زا هستند. برای جلوگیری از متاس 
مستقیم پوست الیه ها با روغن وازلین پوشیده شده اند. 
پس از سخت شدن توسط وازلین به صورت یک الیه روان 

کننده بر روی صفحات قابل تشخیص هستند. 
الیه مذکور را می توان پس از سفت شدن صفحه با یک 
پارچه آغشته به الکل پاک کرد. که در واقع این یک گام 

اضافی برای محافظت پوست شامست.
 

·   صفحات پایه برای نصب موم 
·   ساخت تری های مجزا قالبگیری

·   قالبگیری از تاج و پروتزهای دندانی
·   شابلن محل جای دندانها و صفحات برای پین دهانی

·  به راحتی و نرمی با حرارت دادن قابل شکل پذیری است 
·   ابعادی پایدار )شکل خود را در طول مدت کار حفظ 

می کند(
·   موجود در دو نوع برای فک باال و پایین

·  ضخامت مواد در حدود 1.3 میلی مرت

ترکیبات:
ترکیبات:

مزايا مزايا

موارد کاربرد
نکته ایمنی

موارد کاربرد

خواص

شامره سفارش مقدار بستهشامره سفارش مقدار بسته

50 صفحه فک باال

12صفحه فک پایین

100 صفخه فک باال 

100 صفحه فک پایین

50 صفخه فک باال                       
+ 50 صفحه فک پایین

12 صفخه فک باال 

8 صفخه فک باال 
+ 4 صفحه فک پایین

صفحات پایه قالبگیری شالک هافمن میبایست به 
 CE آرامی توسط باد زن هوای داغ مورد استاندارد
یکنواخت  توزیع  باعث  گرم  هوای  ببیند.  حرارت 
به  را  صفحه  سوخنت  خطر  نتیجه  در  و  حرارت 

حداقل می رساند.

توصیه برای استفاده 
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سيالن
   

82101   ---

HOFFMANN´S سيالن

تاج رسامیکی

سيالن  

پایه)ریشه( دندان

 چسب 
کمپزیتی

سیالن  روغن  که  شود  می  مخلوط    1 به   1 حالت  به  هافمن  سیالن  نیاز  مورد  مقدار 
لوسی ای  شیشه  رسامیک  مانند  سیلیکات  بر  مبتنی  های  رسامیک  میشود.    حاصل 
 )IPS Empress( و رسامیک  فلوروپاتیت )IPS ZirPress( و سپس با اسید هیدروفلوریک 

مخلوط که سطح ساختار کریستالی بوجود می آید.
در ضمن سیالن کردن یک اتصال شیمیایی بین سیالن و رسامیک ایجاد میگردد که آن در 

اثر واکنش بین متوکسی ها و رسامیک در اثر ایجاد پل si – o بوجود می آید.
باندی  با یک واکنش دو  از روغن سیالن   باقی مانده های مواد هیدروکربن در بخشی 

می تواند پیوند در کمپزیت ایجاد کند.

روش کار

شامره سفارش مقدار بسته رنگ
اسید استیک در محلول اتانول                                 
3-متا کلروکسی پروپل تری متاکسیالن محلول در اتانول

·   نیروی واکنش کامل و تازه پس از مخلوط شدن
درب  کردن  باز  از  پس  حتی  طوالنی  مفید  عمر     ·

بطری
·   سطح پیوند شیمیایی بهینه با یکپارچگی خوب در 

سطح مرطوب
·   عدم وجود مشکالت چسبندگی 

رسامیک  چسبندگی  در  شیمیایی  پیوند  افزایش  برای     ·
فلز  ترمیم  مانند  سیلیکات  دی  رسامیک  اکسید  سیلیکات، 
بهمراه گروه متکلرات  و چسباندن مواد مرکب، کامپومرها، 

اورمورس
·   به عنوان یک عامل اتصال رسامیک - کمپزیت در تعمیرات 

رسامیک

ترکیبات:

Hoffmann´s زمینه های مورد کاربردمزايا سيالن

)2009 Theiss ,1989 Roulet(  20 سال کاربرد کلنیکی

محلول A ، 5 میلی لیرت

محلول B ، 5 میلی لیرت
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شامره سفارش

موم قالبگیری

مقدار بسته رنگ

آبی

ایوری

پارافین، موم پامل، استئارین، کندر

ترکیبات:

·   میله موم قالبگیری با خاصیت االستیسیته طبیعی عالی
ایده آل برای مدل سازی از اینله،

انله، تاج و پل دندان
و  کوچک  مدلهای  برای  حتی  موارد،  از  بسیاری  در     ·
پیچیده و تکنیک های مدل سازی در کارگاه های طال و 

جواهر استفاده میگردد.

چاقوی  یا  و  بنزن  مشعل  شعله،  از  آوردن  عمل  برای 
الکرتیکی می توان استفاده منود. 

حدود 75 درجه سانتیگراد

آبی – موم سنتی برای پر کردن با طال
ایوری – برای رسامیک و ترمیم با مواد ترکیبی

·   مناسب برای تکنیکهای کار با موم
·   دارای ابعاد ثابت 

·   براحتی می سوزد بدون باقی مانده
·   فرموالسیون با مواد اولیه طبیعی با خلوص باال
·   ترکیب مواد خام طبیعی با خلوص باال دارویی 

·   ساختار فیزیولوژیکی پایدار
·   خاصیت برگشت به چرخه طبیعت 

زمینه های مورد کاربرد

نکته

دمای ذوب

مزايا

موم قالبگیری  Hoffmann´s – آبی و ایوری
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شامره سفارش

موم چسب

مقدار بسته رنگ

زرد

قرمز

کلوفن، موم عسل، موم پامل

ترکیبات:

·   جلوگیری از ترک خوردن در مدل
ساخت              در  کاری  لحیم  قسمتهای  برای  کردن  ثابت    ·

قالبهای لحیمی 
·   مدلهای تاج  و بریج: چسباندن مدلها، مسدود کردن و 

یا چسباندن کالهک قالبگیری به یک بریج
برای           بریج  مدلهای  جسباندن  و  کردن  ثابت  دوباره    ·

جلوگیری از تنش در موم
·   تعمیر پروتز:  چسباندن قسمت شکسته پروتز همچنین 
دندان شکسته برای مدل نهایی تولید و مدل های چند 

تکه 
·   تعمیرو جسباندن فک باال و پایین برای قرار دادن در 

آرتیکولرت

·   به خصوص مناسب برای تکنیکهای موم
·   شکل میله بسیار خوبی قابل کار با حرارت دادن 
·   موم به طور مستقیم با شعله )حالت قطره ای( 

و یا ذوب یک مقدار معین در ظرف داغ
·   چسبندگی عالی و پایدار:  قابل چسبیدن به گچ 

یا سایر مواد 
  ·  ساخته شده از مواد خام خالص طبیعی

 .  100 ٪ قابل کنرتل خطا، بدون از فرم افتادن مواد 
موجود در دمای اتاق سخت و شکننده است

·   از بین بردن آسان با استفاده از بخار
·   سوخنت راحت – با بوی دلپذیر عسل 

موارد کاربرد مزايا

واکس چسب مخصوص - شکننده مانند شیشه

موم چسب Hoffmann´s – قرمز و زرد

14 میله، 70 گرم

14 میله، 70 گرم

20 میله، 30 گرم

20 میله، 30 گرم
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ماده قالبگیری ترموپالستیک برای ثبت دقیق جای دندان

استنس سبز

ماده قالبگیری )استنس( سبز Hoffmann´s – ترمو پالستیک    

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

سبز

·   اصالح قالبگیری
·   قالبگیری گوشه ها و زوایا 

·   ثبت جای نیش دندان
·   قالبگیری با حلقه مسی

·   گرماپذیری راحت
·   حالت روان شدن عالی 

·   تغییر شکل یکدست
·   قابل تغییر و اصالح موقعیت دندان، و قابل 

تراش دادن 
·   سفت شدن رسیع در آب رسد

·  ترکیب مواد خام طبیعی با خلوص باال دارویی
·    ساختار فیزیولوژیکی پایدار

·   قابل ترکیب

استایرن، کوپال، تالک، موم پامل

زمینه های مورد کاربرد

درجه حرارت فعالیت

مزايا  

ترکیبات:
   

82604   

ماده ترمو پالستیک برای ثبت دقیق جای فشار دندان 

خمیر قالبگیری )استنس( قرمز  Hoffmann´s – ترمو پالستیک 

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

قرمز

·   قالبگیری
·   ثبت جای نیش دندان همچنین برای فک بدون دندان 

پیش از ساخت پایه مخصوص 

همچنین مناسب برای مدل های کوچک و بسیار پیچیده
و تکنیک های مدل سازی و ساخت جواهر

 

·  گرماپذیری راحت
·   شکنندگی آسان 

·   به دستکش، دندان و پایه دندان منی چسبد
·   قابل تغییر و اصالح موقعیت دندان، و قابل 

تراش دادن 
·   دقت ابعادی باال

·   بدون بو
·   ترکیب مواد خام طبیعی با خلوص باال دارویی 

·   ساختار فیزیولوژیکی پایدار
·   قابل ترکیب

استئارین، کوپال، تالک

زمینه های مورد کاربرد

درجه حرارت فعالیت

مزايا

استنس قرمزترکیبات:

میله ای 15 عدد 6 عدد صفحه

62 - 58 سانتیگراد 62 - 58 سانتیگراد
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چسباندن کرون )تاج( و ساخنت پل با 
رسامیک 

Hoffmann´s  سیامن نرمال 
Hoffmann´s سیامن زودگیر

Hoffmann´s READY2MIX آماده برای میکس کردن
READY2PROTECT سیامن کوپر آیون Hoffmann´s

Hoffmann´s سیامن رنگهای متنوع 

متام سیامنهای هافمن که در باال نام برده شدند به منظور چسباندن تاج و پل از اکسید رسامیک )اکسید زیرکونیا و 
اکسید آلومینیوم( همچنین رسامیک دی سیلیکات لیتیوم با سختی باالی 200 میکرو پاسکال می باشد. در جداول زیر 
می توانید رسامیکهای مشهورترین تولیدکنندگان را برگزینید. ما هیچ گونه مسئولیتی در مورد این تولید کنندگان به 

عهده منی گیریم. 

نام رشکت سیستم نام تجاری

3M ESPE AG Lava ™ Lava ™ Zirkonoxid

Lava ™ Plus hochtransluzentes Zirkonoxid

ACF GmbH ZirLuna® ZirLuna®

ZirLuna® Sensitive

Amann Girrbach AG ceramill® ceramill® zolid fx classic

ceramill® zolid fx preshades

ceramill® zolid fx multilayer

ceramill® zolid classic

ceramill® zolid preshades

ceramill® zi

Bien-Air GmbH DC DC-Zirkon®

DC-Zirkon®Col

DC-Leolux®

DC-Procura®

DC Shrink®

Bionah GmbH BionZ BionZ Crystal

BionZ Diamond

BionZ Glass

BionZ Coral

CAD Esthetics AB - Denzir®

Zirconia Magnum

Zirconia Plus

DeguDent GmbH Cercon® Cercon®ht

Dental Direkt DD Bio DD Bio ZW iso

DD Bio ZW iso Color

DD Bio ZX² 

DD Bio ZS 

DD Bio ZK

DD Bio Cube X2

DD Bio ZA

Diadem SAS - Diazir

DOCERAM

Medical Ceramics GmbH

Nacera® Nacera® Pearl Multi-Shade

Nacera® Pearl Shaded 16+2

Nacera® Standard 98

Nacera® Zirkonzahn* 95

Glidewell Laboratories - BruxZir® Solid Zirconia

Goldquadrat GmbH Katana Zirconia ML

Noritake Zirprime 

Quattro Disc Med

Ivoclar Vivadent AG IPS e.max IPS e.max Press

IPS e.max ZirCAD

IPS e.max CAD

Kavo Dental GmbH - Zirconia Soft

Kuraray Noritake Dental Inc. KATANA™ KATANA™ Zirconia UTML / STML

KATANA™ Zirconia ML

KATANA™ Zirconia HT

Luxburg und Reins AG Reinlux Zirkon Reinlux Zirkon Zr Premium

Reinlux Zirkon Zr Transluzent 

Reinlux Zirkon Zr Color

Metoxit AG - Z-CAD®HD

Z-CAD®HD HTL

Nobel Biocare AG Procera® Procera® Zirconia

Procera® Alumina

Sagemax Bioceramics Inc. NexxZr T NexxZr T - Transluzentes Zirkon

NexxZr S - Starkes Zirkon

Sirona Dental Systems GmbH Cerec 

inCoris

Cerec Blocs C

Cerec Blocs C PC

inCoris ZI

inCoris TZI 

inCoris TZI C

inCoris ZI meso

Vita Zahnfabrik GmbH In-Ceram VITA SUPRINITY®

VITA YZ HT

VITA YZ T

VITA In-Ceram YZ

VITA In-Ceram AL

VITA In-Ceram SPINELL

VITA In-Ceram ZIRCONIA

VITA In-Ceram ALUMINA

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. 

KG

Zenostar® Zenostar® MT

Zenostar® T

Zenostar® MO

Zirkonzahn Worldwide - Prettau® Anterior® 

Prettau® Zirkon

ICE Zirkon Translucent

Zfx Zirkon Zfx™ Zirconium Zfx™ Zirconium allround

Zfx™ Zirconium eff ect

Zfx™ Zirconium Multilayer

Zfx™ Zirconium BionX2
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سیامن لوتینگ بر پایه سیامن فسفات، برای 
مخلوط کردن با رنگ های منحرص بفرد برای 
انطباق شفافیت در ترمیم با رسامیکها به کار 

می رود

غار دهان برای لئوناردو
داوینچی

HOFFMANN´S/ HARMONIC SHADES رنگها

شامره سفارش

مجموعه رنگها

مقدار بسته رنگ

سیامن با رنگ های مختلف و دارای قابلیت:
1.  تصحیح رنگ برای ترمیم وانطباق با دندان های باقی 

مانده
 ·   روشنرت کردن )رنگ 01 و مخلوط با 01(

 ·  تیره تر کردن )رنگ 07، 10، 11(
 ·  تصحیح رنگ قسمت ترمیم )همه تن رنگها و مخلوطی 

از رنگها(
2.   تنظیم رنگ های متفاوت پایه دندان

3.   شبیه سازی  قسمتهای خون رسان اطراف پالپ )ترفند 
صورتی(

·  بدون  کدر شدن
·  بدون احتیاج به اصالح

·  رنگهای معدنی خوراکی
·   مایع تست استادارد غذایی را داراست

·  تاثیر ناچیز آلرژیک و سازگاری با اکسید رسامیک  
·  ضخامت کم فیلم گونه و توزیع بهینه پراکندگی 

ذرات برای یک اتصال ریز مکانیکی پایدار 

پودر: اکسید زینک، اکسید منیزیم
مایع: اسید فسفریک

تست مایع: پروپان 3-2-1

زمینه های مورد استفاده مزایا

ترکیبات:
پودر  100 گرم

4 بسته 30 گرم پودر

مایع  40  میلی لیرت

محلول تست  40  میلی لیرت
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82201  01

82507  07

82510  10

82511  11

82515  15

82300  ---

88800  ---

 

هافمن ISO - استاندارد

 4:00 - 7:30 2:30 - 8:00

90 - 130 50

 20 < 25 <

ISO 9917

HOFFMANN´S/ HARMONIC SHADES رنگها

شامره سفارش

رنگها/سفارش اطالعات تکنیکی

رنگ 07 رنگ 11

مقدار بسته

زمان بسنت دقيقه دقيقه

مگاپاسکالمگا پاسکال

ضخامتميكرون

استحکام فشاری

رنگ

سفید

قهوه ای طالیی

طوسی سبز

طوسی آبی

صورتی

این شامل اکسید زیرکونیوم، اکسید آلومینیوم و همچنین 
مواد  سختی  شود.  می  لیتیوم  سیلیکات  دی  رسامیک 
بخش  شفافیت  بودن  بیشرت  و  کمرت  در  مستقیم  ارتباط 
ترمیم دارد. پایه رنگهای متفاوت دندان، پایه های فلزی 
پوشیده  متاماً  قبل  از  باید  ایمپلنت  کار  زیر  پیچهای  یا 
شوند، تا به این وسیله حاصل کار زیبایی منسجمی داشته 
سیامن بودن  مات  است.  مات  فسفات  سیامن   باشد. 
 می تواند کمک کند تا به یک برابری یکنواخت پایه برسیم یا 
قسمت زندۀ پالپ را شبیه سازی کنیم. مش رنگهای سیامن 
تا رنگ دلخواه  ترکیب شده  با یکدیگر  توانند  رنگی می 
ایجاد شود و با کمک تست مایع قابل تست می باشد.

سیامن فسفات در ترکیب رسامیک با قدرت استحکام 200 
مگاپاسکال بسیار موفق بوده است، 

پودر  100 گرم

پودر  30 گرم

پودر  30 گرم

پودر  30 گرم

پودر  30 گرم

مایع  40  میلی لیرت

محلول تست  40  میلی لیرت

ميكرون
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   AQUA CC - 

بسته های دوزبندی شده ضد رطوبت پودر سیامن، سیامنی کامال خشک با خصوصیات کامل در اختیار قرار میدهد

·  سفت کردن قسمت ترمیم شده توسط ایمپلنت
·  برای ساخت پایه دندان

·  پرکردن موقت طوالنی مدت

با  کردن  پر  تحت  پلیمر  ماده  انقباض  جربان  برای 
کمپوزیت. خواص منحرص بفرد AquaCC آن را به یک 
ماده پرکننده کامل مواد تبدیل میکند، AquaCC  انقباض 
کم داشته که می تواند انقباض زیاد مواد پلیمری را جربان 
از حاشیه مناید. عالوه بر این AquaCC به  و جلوگیری 
عنوان یک مانع در برابر رادیکال های آزاد شکل گرفته در 
طول فرایند کار با پلیمر عمل می کند. AquaCC شامل 

روی میباشد که دارای یک اثر ضد باکرتی است.

·  بدون درد اسید، به خصوص مناسب برای دندان 
حساس و برای کار بدون داروی بیحسی

·  مقاومت فشاری باالتر از حد استاندارد
·  دوز دقیق که خواص سیامن را حفظ می کند

·  کار کردن آسان
·  حذف آسان مواد زاید

اکسید روی، اکسید منیزیوم، پلی آکریلیک اسید

AquaCC  در دو رنگ است:  در رنگ معمول دندان 
عنوان  به  سیامن  از  نور  عبور  درجه  روشن.  صورتی  و 
 الیرن تغییر نکرده و رنگ آن در طوالنی مدت ثابت باقی 
می ماند. با رنگ صورتی روشن می تواند یک اثر منحرص 

بفرد و پر طراوت ایجاد مناید.
نشانه های دیگر 

کاربرد به عنوان الیرن

مزایا

ترکیبات

زیبایی / نکته

 سیامن کربوکسیالت قابل حل با آب

AQUA CC

   

8037010  

8037014

شامره سفارش مقدار بسته 

بسته  1گرمی + بطری آب 

پیامنه ای،

بسته  1گرمی + بطری آب 

پیامنه ای،

رنگ

همگانی

صورتی روشن
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-80312  15-01

8031300  ---

-80315 15-01

محبوب کالسیک 50 ساله
سیامن پلی کربوکسیالت روی برای لوتینگ و الیرن

HOFFMANN`S سیامن کربوکسیالت

شامره سفارش

سیامن کربوکسیالت 

مقدار بسته رنگ

 )رنگ( 

 )رنگ( 

و  )آمالگام  پرکننده  مواد  متام  برای  الیرن  عنوان  به      ·
کمپوزیت ها(

·   برای محکم کردن اینله، آنله، روکش و بریج از فلزات گرانبها،                                                                                                               
فلزات معمولی و همچنین رسامیک

·   سیامن باند ارتودنسی
·  سیامن کانال ریشه و پیچ
·    برای ساخت پایه دندان

·  پانسامن موقت ولی طوالنی مدت
·   پرکننده دندانهای شیری

·   بدون درد اسید
·   برای دندان با پایه حساس 

·   استفاده آسان
·   بدون نیاز به اچ، اسرت و باندینگ

·   دارای مقاومت فشاری به طور قابل توجهی حتی 
باالتر از استاندارد مواد

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم
مایع: اسید پلی آکرلیک

زمینه های مورد استفاده مزایا سیامن کربوکسیالت 
Hoffmann´s

ترکیبات:

محلول  40  میلی لیرت

پودر 35 گرم    

محلول  15 میلی لیرت

پودر  100گرم
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         -80032  15-01

 CC

پودر سیامن فسفات یونیورسال برای استفاده با 3 نوع مایع مختلف

HOFFMANN`S سیامن مرصف همگانی

معمولیرسیعگیر

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم
مایع: اسید فسفریک, اسید پلی آکلریک 

و  )آمالگام  پرکننده  مواد  متام  برای  الیرن  عنوان  به     ·
کمپوزیت ها(

·    سیامن اینله، انله، تاج و پل از فلزات گرانبها و رسامیک
رسامیک  آلومینیوم،  اکسید  روی،  اکسید  رسامیک  از  و 

دیسیلیکات لیتیوم
·   سیامن کردن برای نگاه داشنت ایمپلنت تاج و پل دندان

·   سیامن باند ارتودنسی
·   سیامن کانال ریشه و پیچ

·   برای ساخت پایه دندان
·   پانسامن موقت ولی طوالنی مدت

·    پرکننده دندانهای شیری

·   قابل ترکیب شدن با سه مایع مختلف سیامن
·   مورد عالقه تجار زیرا تنها نیاز به یک قفسه 

دارد

ترکیبات:

موارد استفاده بر پایه مایع های مختلف Hoffmann´s مزایا سیامن یونورسال

شامره سفارش

سیامن مرصف همگانی

مقدار بسته رنگ

)رنگ(  پودر  100گرم

  58

   

82303  ---

ماده پانسامن موقت با خاصیت ضد باکرتی

Hoffmann´s گوتاپرشا

شامره سفارش مقدار بسته

میله ای، 110 گرمی

رنگ

·   پانسامن موقت پوسیدگی
·  پرکردن قسمت حفره پیچ ایمپلنت در هنگام ترمیم

·   مواد طبیعی گوتاپرشا
·   حداکرث هامهنگی با بافت طبیعی

·   اثر ضد باکرتی
·   برداشنت آسان از حفره با یک کاردک

·   فاقد اوژنول

اکسید روی، گوتاپرشا، پارافین، موم زنبور عسل

موارد کاربرد Hoffmann´s مزايا گوتاپرشا

گوتاپرشاترکیبات:
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8100203  ---

8100300  ---

پرکردن موقت با خاصیت ضد باکرتی

Hoffmann´s سیامن موقت

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

·   پانسامن کالسیک موقت برای پوسیدگی

·   به راحتی قابل برداشنت از روی حفره می باشد
·   در طی یک دوره یک ماهه در برابر بزاق کامال مقاوم 

است 
·  سازگار با بافت های زنده

برای پانسامن کوتاه مدت  کالسیک، سیامن هافمن
برابر  در  ماه  یک  از  بیش  دوره  یک  برای  موقت 
بزاق مقاوم بوده و به عنوان پانسامن موقت باقی 
می ماند. البته دوام پانسامن موقت به شدت آب 
دهان و بهداشت دهان و دندان و تغذیه فرد بیامر 

بستگی دارد.
 

پودر: اکسید روی، هیدروکسید آلومینیوم 
مایع: اسید فسفریک 

زمینه های مورد کاربرد

Hoffmann´s مزايا سیامن موقت

سیامن موقتترکیبات:

مایع  40 میلی لیرت

پودر  50 گرم
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EASYFILL

   

8100400  ---

8100401  

HOFFMANN´S EASyFIll 

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

پرکردن موقت

·   آماده استفاده
·   یکپارچگی قوام

·   قابل فرمگیری راحت با ابزار معمولی پرکردن 
·   تحت رطوبت و در مدت فقط 15 دقیقه به انسجام 

کامل می رسد 
·   سازگاری خوب با حاشیه حفره پوسیدگی

·   برداشنت آسان از حفره با یک کاردک
·   فاقد اوژنول

اکسید روی، سولفات پتاسیوم، سولفات روی

موارد کاربرد

مزایا

ترکیبات:

1 بسته  40 گرمی

2 بسته  40 گرمی



    

   

8100600 ---

اوژنول اکسید روی Hoffmann´s – با روغن میخک طبیعی

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

رفع  اثر  با  پوسیدگی  حفره  موقت  مدت  کوتاه  پانسامن 
درد و آرام بخش

بسته شده  دندان  میبایستی کف  کاربرد حتام  موقع  در 
باشد

·   روغن خالص میخک طبیعی
·   مزه شدید گل میخک

پودر: اکسید روی
مایع: اوژنل

موارد کاربرد

توجه

Hoffmann´s مزايا سیامن اژنول روی

اوژنول اکسید رویترکیبات:

مایع    15 میلی لیرت

پودر 30 گرم

PROXI APEX

ماده پرکننده کانال ریشه سازگار با بافت، بر پایه اکسید روی و روغن اوژنول با اثر ضد باکرتی

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات روی، ترکیبات کلسیم، زیرکونیوم ۱۰ گرم پودر ۸۴۰۲۶

روغن اوژنل ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۲۷

اثر
PROXIAPEX  هافمن حاوی اوژنول ماده ای برای پر کردن ریشه دامئی است. همزمان با فرایند سفت 
شدن ۲۰ دقیقه ای مقدار pH آن کامل خنثی می شود. این ماده یک اثر مالیم ضد باکرتی دارد و همچنین 

قابل پرتو نگاری است.

مزایای فیزیکی 
ثبات حجم خوب	 
عایق بندی عمیق کانال به علت خاصیت ویسکوزیته باال	 
PH  خنثی 	 
قابلیت پرتو نگاری باال	 

موارد کاربرد
ماده قطعی برای ریشه	 
پس از از بین رفنت کامل	 
پس از قانقاریا	 
برای قسمت نوک ریشه	 

مزایای بیولوژیکی 
سازگاری بسیار خوب	 
 	 pH اثر ضد باکرتی مالیم آنتی بیوتیک و فاقدکورتیزون خنثی
بدون سوزش بافت نرم آپیکال بعد از سفت شدن شدن	 

5455



    

ENDO ABSORB

ماده درمانی ریشه موقت برای دریافت اگزودا آپیکال

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیم، بنتونیت، اشعه ایکس کنرتاست ۵ گرم پودر ۸۴۰۳۵

كحوالت ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۳۷

اثر
مواد بیولوژیک درمان کانال ریشه با ویژگی های منحرص به فرد: ترشحات اگزودا تا مقدار ۱۲۰ ٪ از وزن 
خود دارای خاصیت جذب می باشد. دارای اثر ضد میکروبی و جذب در یک دوره 7 روزه است که شامل 

هیدروکسید کلسیم بوده و قابل پرتو نگاری است. 

موارد کاربرد
درمان کانالهای ریشه آلوده پس از خارج کردن پالپ 	 
رودکانال قبل از مسدود شدن آپیکال	 
در ترشحات و خونریزی پس  از درمان های ریشه	 

مزایا
جذب اگزودا تا ۱۲۰ ٪ از وزن مواد	 
ضد میکروبی	 
سازگاری بسیار خوب	 
ظرفیت جذب شدن تا ۱ هفته 	 

ENDO ABSORB PlUS

مواد بیولوژیک درمان کانال ریشه با جذب باال

موارد کاربرد
درمان کانالهای ریشه آلوده پس از خارج کردن پالپ 	 
روت کانال قبل از مسدود شدن آپیکال	 
در ترشحات و خونریزی پس  از درمان های ریشه	 

اثر
ماده پر کردن موقت کانال ریشه دارای خاصیت ضد میکروبی و ویژگی های منحرص به فرد: ترشحات اگزودا 
را تا مقدار ۱۲۰ ٪ از وزن خود جذب می کند. دارای اثر ضد میکروبی، جذب در یک دوره 3 هفته ای و شامل 

هیدروکسید کلسیم می باشد و قابلیت پرتو نگاری کلسیم را دارد.

مزایا
جذب اگزودا تا ۱۲۰ ٪ از وزن مواد	 
ضد میکروبی	 
سازگاری بسیار خوب	 
اثر ضد میکروبی باال	 
ظرفیت جذب کردن تا ۳ هفته	 

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیم، بنتونیت، اشعه ایکس کنرتاست ۵ گرم پودر ۸۴۰۴۰

الکل ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۳۹

بنتونیت
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PUlPINE MINERAl

هیدروکسی آپاتیت و بره موم حاوی مواد عایق بندی

اثر
هیدروکسی آپاتیت، که دارای ساختاری حدود ۷۰ درصد نزدیک به ساختار دندان طبیعی را دارد و با کلسیم 
هیدروپرکسید و بره موم کامپوزیت شده است. در واقع یک ماتریس سفت بسیار پایدار و بدون حفره و بدون 

نکروز را شکل می دهد. خواص ضد باکرتی بره موم منجر به بهبود بافت پالپ بدون عوارض می شود.

موارد کاربرد
پوسیدگی های عمیق، عایق کاری غیر مستقیم و عایق 	 

کاری غیر مستقیم 
بدون حساسیت باالی پالپ هنگام عایق کاری مستقیم 	 
بدون التهاب و حساسیت پالپ در عایق کاری مستقیم و 	 

غیر مستقیم بعد از آماده سازی عاج دندان

مزایا
اثر ضد باکرتی	 
بدون ایجاد نکروز )بافت مرده( 	 
قابل کار کردن آسان	 
نگهداری و چسبندگی عالی	 
سفت شدن رسیع	 

تناقض
درصورت حساسیت به زنبور عسل استفاده نکنید

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیوم، هیدروکسی آپاتیت ۵ گرم پودر ۸۴۰۷۸

اتانول, بره موم ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۷۷

ENDO REPAIR

سیامن بیولوژیکی استخوان بر پایه کلسیم فسفات خالص

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیوم، هیدروکسی آپاتیت ۵/۳ گرم پودر ۸۴۰۸۶

آب مقطر بدون نگاه دارنده ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۸۷

اثر
ساختاری مانند ماتریس استخوان و یا دندان که حداکرث سازگاری با بافت را دارد و از نکروز جلوگیری 

می کند. همچنین به عنوان تسکین دهنده پالپ در زیر الیه استخوان ساخته شده است.  

موارد کاربرد
پوسیدگی های عمیق، عایق کاری غیر مستقیم	 
عایق کاری مستقیم بدون التهاب حساسی          	 
پالپ عایق کاری مستقیم و غیر مستقیم  	 

بعد از آماده سازی عاج دندان
قابل استفاده در دندانهای شیری	 
روت کانال ریشه، به طور موقت / دائم 	 
رشد ریشه متوقف نشده است، ریشه پر کردن 	 

به طور موقت / دائم
کاربرد باال	 

مزایا
ماتریسی از فسفات کلسیوم 	 
بدون ایجاد نکروز	 
 قابل استفاده آسان     	 
عایق و سخت شدن رسیع	 
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PUlPINE

سازگار محیط زیست جایگزین به MTA و مواد دیگر هیدروکسید کلسیم با بره موم و اوژنول

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیم، ترکیبات روی ۱۰ گرم پودر ۸۴۰۱۶

اتانول، اوژنول، بره موم ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۱۷

اثر
درمان ماتریسی با اوژنول و بره موم به رسعت انجام می شود و عوارض جانبی احتاملی قلیایی هیدروکسید 
کلسیم به عنوان یک محرک دامئی و یا نکروز کنرتل نشده محدود شده است. مشخصات ضد باکرتی بره موم 
)چسب زنبور عسل( جایگزین خاصیت ضد عفونی هیدروکسید کلسیم می شود، که مسکن درد و سازگار خوب 

با بافت است.

موارد کاربرد
وسیدگی عمیق، پالپ کپینگ غیر مستقیم 	 
عایق کاری مستقیم، بدون پالپ 	 

مزایا
سازگار با بافت و جایگزین عایق با بره موم	 
خنثی سازی کنرتل شده از هیدروکسید کلسیم	 
کاربری آسان	 
سفت شدن رسیع و کامل ضد درد	 

تناقض
در صورت داشنت آلرژی به روغن اوژنل و محصوالت زنبور عسل نامناسب برای استفاده

PUlPINE NE

بدون روغن اوژنول سازگار با بافت و جایگزین MTA برای عایق کاری مستقیم و غیر مستقیم

محتوی بسته بندی شامره سفارش
ترکیبات کلسیوم، اکسید روی ۱۰ گرم پودر ۸۴۰۵۶

اتانول, بره موم ۱۰ میلی لیرت محلول ۸۴۰۵۷

اثر
بعنوان ماتریس رسیع درمان با بره موم و عوارض جانبی محدود بالقوه از هیدروکسید کلسیم قلیایی و یک 
محرک دامئی و یا نکروز کنرتل نشده است. خواص ضد میکروبی بره موم همچنین خواص مکمل ضد عفونی 

کننده هیدروکسید کلسیم. هیدروکسید کلسیم بسیار کم مقدار 1.9درصد.

موارد کاربرد
پوسیدگی و پوشش غیر مستقیم	 
پوشش غیر مستقیم بدون حساسیت پالپ 	 
پوشش مستقیم بدون التهاب حساسیت پالپ	 
پوشش مستقیم و غیر مستقیم بعد از آماده 	 

سازی عاج دندان

مزایا
عایق کاری با مواد طبیعی با بره موم	 
کلسیوم هیدرات خنثی کنرتل شده	 
کار آسان با مخلوط کم	 
سفت شدن رسیع و عایق ضددرد	 

 

تناقض
درصورت حساسیت به زنبور عسل استفاده نکنید 
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   READy2PROtECt  الک کوپال + سیامن آیون مس

READY2PROTECT بسته + کوپال

   

8007020 ---

درمان طبیعی با کوپال و مس
 

شامره سفارش مقدار بسته 

10 بسته 1گرمی

1 تیوپ 5 میلی لیرت مایع

1 ظرف 1گرمی پودر

1 تیوپ 5 میلی لیرت وارنیش

رنگ

.  وارنیش کوپال یونهای مس ضد باکرتی را به قسمت عاج 
دندان انتقال داده و به قسمت خون رسانی دندان نفوذ 
می کند که در نتیجه درمان طبیعی فعال شده که سبب 

محافظت از پالپ دندان می شود. 
                                                                                                                                                               
سیامن  با  دندان  عاج  رفته  دست  از  قسمت   .
های  الیه  که  شده  جایگزین   READY2PROTECT
ثانویه  پوسیدگی  مقابل  در  سدی  باال  دوام  با   سیامن 

می شوند.
 

با  حتی  دندان  عمر  حفظ  برای  دهنده  شفا  سیامن   ·
حلقه  و  کوپال  وارنیش  همراه  پوسیدگی  سطح  بیشرتین 

مسی
ART درمان پوسیدگی های کم با تکنیک اصالح شده  ·

·  پر کردن دندانهای شیری
·  پر کردن موقت و طوالنی مدت، محافظ بزاق

·  به عنوان الیرن با اثر طوالنی مدت ضد باکرتی برای متام 
دندانها )همچنین برای دندان های داميی(

و  )آمالگام  پرکننده  مواد  متام  برای  الیرن  عنوان  به    ·
کمپوزیت ها(

·   برای ساخت پایه دندان

پودر: کسید روی، اکسید منیزیوم، منک مس 
مایع: أسید فسفریک

وارنیش کوپال: کوپال، اتانل

اثر زمینه های مورد کاربرد

ترکیبات

پرکننده دندان شیری

موار کاربرد
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نشانه های کلیدی

پوسیدگی عمیق ]عایق غیر مستقیم پالپ[

 عایق پالپ غیر مستقیم و التهاب پالپ 
)مغز دندان( 

عایق غیر مستقیم ]بعد از آماده سازی عاج[

ترشح التهابی هنگام درمان ریشه

خونریزی هنگام درمان ریشه

پرکردن ریشه ]نابودی کامل[

پرکردن نهایی ریشه ]بعد از رود کانال[

کشیدن کامل دندانهای شیری

سوراخ کردن برای رود کانال ]موقتی[

ریشه دندان نارس ]پرکردن ریشه پانسامن،[

سوراخ کردن برای رود کانال ]همیشگی[ 
 

ریشه دندان نارس ]پرکردن ریشه داميی،[

دستگاه پیرشفته دندانپزشکی

عایق مستقیم ]بعد از آماده سازی عاج[

عایق مستقیم ]بدون التهاب پالپ[

برجسته
عالی
خوب
امکان پذیر

++++

+++

++

+
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8072203  ---

8072300  ---

8072403 ---

سیامن فسفات به همراه مس با خاصیت ضد باکرتی 

Hoffmann`s سیامن مس

شامره سفارش مقدار بسته رنگ

·   پرکننده دندانهای شیری
و  )آمالگام  پرکننده  مواد  متام  برای  الیرن  عنوان  به      ·

کمپزیت ها(
·    سیامن اینله، انله، تاج و پل از فلزات گرانبها و رسامیک
رسامیک  آلومینیوم،  اکسید  روی،  اکسید  رسامیک  از  و 

دیسیلیکات لیتیوم
·  سیامن کردن برای نگاه داشنت ایمپلنت تاج و پل دندان

·   سیامن باند ارتودنسی
·  سیامن کانال ریشه و پیچ
·   برای ساخت پایه دندان

·   پانسامن موقت ولی طوالنی مدت

·  ابعادی پایدار - بدون انقباض و در نتیجه                         
بدون هیچ گپ حاشیه

·  حذف آسان مواد مازاد
·  آلرژی ناچیز 

·  اثر ضد باکرتی

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم، منک مس
مایع: اسید فسفریک

زمینهای مورد کاربرد مزایا

سیامن مسترکیبات:

 

  

81901  ---

وارنیش کوپال Hoffmann´s – الک پوسیدگی

شامره سفارش مقدار بسته

مایع   50 میلی لیرت

رنگ

·   الک محافظت کننده برای جلوگیری از حساسیت بعد 
از عمل

·   الک محافظ  قبل از پر کردن با سیامن
·   عایق بندی کانالهای دندان

·   کف بندی حفره قبل از آمالگام و ترمیم با طال برای 
محافظت در برابر خوردگی

·   عایق در برابر شوک های حرارتی
پر کردن سیامن و مدل  برای  ·   پوشش محافظ سطوح 

های گچ

·   ساخته شده از مواد اولیه طبیعی
·   آماده برای استفاده 

·   بدون کلروفرم و اتیل اتر
·   فاقد فلوراید

کوپال، اتانول

زمینه های مورد کاربرد مزایا

الک کوپالترکیبات:

پودر 100 گرم

مایع  40 میلی لیرت

پودر  35 گرم    

مایع   13 میلی لیرت



  

         READy2PROtECt  سیامن ایمپلنت + سیامن ایون مس      

READY2PROTECT سیامن برای ایمپلنت

   

8007015 ---

READY2PROTECT 

   

8007010 ---

محافظ طبیعی پایه ایمپلنت
سیامن لوتینگ و ضد باکرتی برای ایمپلنت

شامره سفارش مقدار بسته شامره سفارش مقدار بسته 

20 عدد بسته ۱ گرمی

۱ عدد تیوپ 10 میلی لیرتی

۱۰ عدد بسته ۱ گرمی

۱ عدد تیوپ ۵ میلی لیرتی

رنگ رنگ

.  سیامن کردن دائم ایمپلنت تاج و پل
.  سیامن اینله، انله، تاج و پل از فلزات گرانبها و رسامیک
آلومینیوم،  اکسید  روی،  اکسید  کردن رسامیک  .  سیامن 

رسامیک دیسیلیکات لیتیوم
.  سیامن باند ارتودنسی

.  سیامن کانال ریشه و پیچ

·   سیامن ضد باکرتی برای تثبیت و ترمیم ایمپلنت 
·   قابلیت رد شدن نور و دیدن 

    بسته شدن بدون باکرتی
·   چسبندگی خوب ریز مکانیکی 

با  لزوم  صورت  در  توان  می  را  ترمیمی  قسمت   ·
اولرتاسونیک برداشت 

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم، منک مس 
مایع: اسید فسفریک

·  قابل رد شدن نور و دیدن برای کنرتل آسان 
·  حذف آسان مواد مازاد

·  سازگار با محیط زیست 
·  آلرژی در برابر مس بسیار نادر میباشد

زمینه های مورد کاربرد اثر

ترکیبات مزایا
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سیامن فسفات با دوز مشخص برای قرن 21

·   پکف بندی با همه مواد پر کننده )آمالگام, کامپوزیت و 
غیره(

·   برای محکم کردن اینله، آنله، روکش و بریج از فلزات گرانبها،                                                                                                               
فلزات معمولی و همچنین رسامیک 

·  سیامن کردن توسط اکسید زیرکونیا، اکسید آلومینیوم همچنین 
رسامیک دی سیلیکات لیتیوم 

·  سیامن کردن برای نگاه داشنت ایمپلنت تاج و پل دندان
·  نگاهداری باند ارتودنسی

·  برای حفره های کانال ریشه و پیچ ها
·   پایه دندان

·   پر کردن موقتی ولی طوالنی مدت

پودر شامل: اکسید روی، اکسید منیزیوم
مایع شامل: اسید فسفریک 

·  یک سیستم برای پوشش زیر کار )الیرن(، سفت 
کردن و پر کردن موقت طوالنی مدت
·   کنرتل میزان قوام به صورت دلخواه

·   بدون نیاز به هیچ گونه تجهیزات فنی                                             
·  90٪ زباله کمرت نسبت به کپسول

·   بدون نیاز به کنرتل رطوبت
·  حذف آسان مواد مازاد
·   مسمومیت کمرت پالپ

·   ایده آل برای افراد مبتال به آلرژی
·  ا ثر ضد باکرتی

زمینه های کاربرد

ترکیبات مزایا نسبت به سایر سیستمها

مزایای سیامن فسفات

شامره سفارش مقدار بسته شامره سفارش مقدار بسته 

20  بسته 1گرمی پودر

1 تیوپ 10 میلی لیرت مایع

5  بسته 1گرمی پودر

1 تیوپ 3 میلی لیرت مایع

رنگ رنگ

سیامن زینک فسفات

فیلم آموزش استفاده

مونومر
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-80022  15-01

8002300  ---

 -80025 15-01

سیامن استاندارد با بیش از 120 سال قدمت

شامره سفارش

)رنگ( 

)رنگ( 

مقدار بسته رنگ

سیامن فسفات _ معمولی

سیامن فسفات Hoffmann´s – معمولی

و  )آمالگام  پرکننده  مواد  متام  برای  الیرن  عنوان  به     ·
کمپوزیت ها(

·  سیامن اینله، انله، تاج و پل از فلزات گرانبها و رسامیک
رسامیک  آلومینیوم،  اکسید  روی،  اکسید  رسامیک  از  و 

دیسیلیکات لیتیومی
·  سیامن کردن برای نگاه داشنت ایمپلنت تاج و پل دندان

·  سیامن باند ارتودنسی
·  سیامن کانال ریشه و پیچ

·  برای ساخت پایه دندان
·  پانسامن موقت ولی طوالنی مدت

·   پایدار ابعادی _ بدون انقباض و در نتیجه بدون 
هیچ فاصله ای در حاشیه ها

·   دارای خاصیت ریز مکانیکی عالی 
·   طیف وسیعی از زمینه های کاربردی از آمالگام 

تا اکسید زیرکونیوم
·   حذف آسان مواد مازاد

·   مسمومیت ناچیز قسمت مغز دندان )پالپ(
·   ضد آلرژی

·   بیش از 120 سال تجربه کلینیکی
 

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم
مایع: اسید فسفریک

زمینه های مورد کاربرد Hoffmann`s مزایا سیامن هافمن

ترکیبات:
  

-80012  15-01

8001300  ---

-80015  

 
15-01

   

      

 1:30 3:00 5:00 - 7:30 1:30 2:30 3:00- 5:30

 
1:30 2:30 3:30 - 5:30 1:30 2:00 2:30- 4:00

لوتینگ

قدیمی ... 

برای محکم کردن تاج دندان از سال 1892

سیامن فسفات Hoffmann´s – رسیعگیر

پودر: اکسید روی، اکسید منیزیوم
مایع: اسید فسفریک

زمان کوتاه تر سفت شدن برای کار رسیع تر در مقایسه با 
سیامن فسفات معمولی هافمن

ترکیبات:

بررسی زمانها

شامره سفارش

کاربرد
سیامن فسفات معمولی سیامن فسفات رسیع گیر

زمان مخلوط کردن زمان بسنت زمان کارزمان بسنت زمان کار

الیرن

)رنگ( 

مقدار بسته رنگ

سیامن فسفات _ رسیعگیر

... ولی طالیی

پودر 35 گرم    

پودر  100گرم

محلول  15 میلی لیرت

محلول  40 میلی لیرت

پودر 100گرم

محلول،  40 میلی لیرت

پودر  35 گرم    

محلول  15 میلی لیرت

زمان مخلوط کردن

)رنگ( 



    

عامل طبیعی درمان لثه بر پایه روغن زیتون و کرچک اشباع شده با ازن

زمینه های مورد کاربرد
التهاب لثه حاد و مزمن	 
آماده سازی ایمپلنت	 
ورم دهان	 
جراحی ایمپلنت: پس از قرار دادن ایمپلنت، در 	 

طول ایمپلنت، پس از گذاشنت پایه و در طول 
قرار دادن دندان

آسیب های لثه	 
زخم پس از کشیدن دندان	 
زخم لب و تبخال	 
برای درمان پیوره	 
پس از متیز کردن دندان	 

محتوی بسته بندی شامره سفارش
روغن زیتون و کرچک اشباع شده با ازن ۳ میلی لیرت ۸۴۰۴۷

اثر
در ترکیب ازن با روغن های طبیعی واکنش شدید ازن بر خالف گاز ازن به آرامی در طی یک بازه زمانی 
۴۸ ساعته آزاد می شود. باکرتی های بی هوازی را هدف قرار گرفته که در نتیجته فلور دهان دوباره تعادل 
طبیعی خود را حفظ می کند. با استفاده از کلرهگزیدین می توان آنتی بیوتیک را فراموش کرد و یا به طور 

قابل توجهی مقدار آنرا کاهش داد. 

مزایا
آمواد طبیعی	 
ضد عفونی کننده و ضد باکرتی قوی	 
حفاظت از فلور دهان سامل	 
بدون الکل، بدون آنتی بیوتیک ها و 	 

کورتیزون اضافی

جایگزین کلر هگزدین

»من از سال ۱۹۹۸ بیش از ۵۰۰۰ مورد را با این ماده 
آماده سازی شده با موفقیت درمان کرده ام. در عین 

حال من روغنPeriO3  هافمن را بخصوص برای 
بیامران با التهاب لثه مزمن استفاده می کنم، اما حتی با 
التهاب لثه ساده و پس از درمان پیوره به عنوان محافظ 

استفاده می شود.«

دندانپزشک، آندره کاشامرک 

پودر دندان ضد قارچ بر پایه جلبک با اثر بخشی رسیع 

زمینه های مورد کاربرد
التهاب دهان در دندان مصنوعی	 
آلبیکنس	  عفونت کاندیدا 

اثر
این محصول التهاب دهان و فعالیت قارچ را تثبیت می کند. میزان موفقیت  التهاب دهان در دندان مصنوعی  
با عفونت کاندیدا آلبیکنس ۱۰۰ ٪ بعد از ۳ هفته است. در واقع عصاره جلبک قهوه ای، خاصیت ماتریسی 

پودر قدرمتند را در بر دارد و محتوی ماده میکونازل است . 

املزايا
سازگاری بسیار خوب	 
پایدار، االستیک همراه با مواد تشکیل دهنده با اثر رسیع 	 
اثربخشی باال در مقابل عفونت کاندیدا آلبیکنس از:	 
۱۰۰-۹۰ ٪  بعد از ۲ هفته، ۱۰۰ ٪ بعد از ۳ هفته	 
محافظت از مخاط دهان در برابر فشار و صدمات	 

 

محتوی بسته بندی شامره سفارش
آلژینیک، نیرتات میکونازول  ۸۴۰۶۷ ۱۰ گرم پودر

ستفاده از محصول پزشکی و بدون خطر فونگان در طی بازه 
زمان ده ساله مورد آزمایش و تایید کلنیک قرار گرفته است.   

کریستین کورتز

ETH کارشناس دارویی داروخانه

FUNGAN
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خانواده محصوالت

  PeriO3 Oil 

  Fungan 

  

 READY2PROTECT  سیامن آیون مس

  Pulpine  

  Pulpine NE  

  Pulpine Mineral

  Endo Repair  

  Endo Absorb

  Endo Absorb Plus

  Proxi Apex

  EasyFill

  Aqua CC 

  سیامن معمولی

  سیامن رسیع گیر

  سیامن مس

  کوپال

  READY2PROTECT + وارنیش

  اکسید روی + اوژنول

  سیامن موقت

  READY2MIX )معمولی و بسته ای(

  گوتا پرشا

  سیامن عمومی

  سیامن کربوکسیالت

  

  تنوع رنگ

  خمیر قالبگیری قرمز

  خمیر قالبگیری سبز

  موم چسب

  خمیر قالبگیری - ماورا بنفش

  موم چسب

  چسباندن + سیالن

  خمیر قالبگیری

  ابزار حرفه ای

رنگ شامره

سفید 01

نیلی 02

سفید مایل به زرد 03

زرد روشن 04

زرد 05

زرد طالیی 06

قهوه ای طالیی 07

خاکسرتی مرواریدی 08

خاکسرتی 09

سبز خاکسرتی 10

آبی خاکسرتی 11

قهوه ای 12

خاکسرتی قهوه ای 13

صورتی روشن 14

صورتی 15

اصطالحات 
پودر بسته ای

تیوپ  مایع

شیشه پودر سیامن

بطری مایع

بطری دارای قطره چکان

موم

ترکیبات

میله ای

صفحه گرد

فک پایینی 

مجموعه مایع و پودر سیامن

اوژنول

بره موم

 رسنگ

اوزون تراپی

جلبک

لوتینگ

پرکردن

نکته

پرتو افکنی

مجموعه

رنگ سیامنها
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روش آمیخنت روش آمیخنت

کنرتل قوام کنرتل قوام
روش تست عالمت تیک  READY2MIX روش

نکته نکته

درجه اشباع پودر به کمک تست عالمت تیک به حالت 
اپتیامل خود می رسد. برای این منظور توسط کاردک یک 
قسمت از حجم ماده به طرفی کشیده می شود. توجه 
شود که هیچ مقداری از ماده از روی صفحه نریزد و یا 
از کاردک چکه نکند، در غیر اینصورت باید مقداری پودر 

به آن اضافه شود. 

         پرکردن 
قوام مناسب برای پر کردن زمانی به حد نصاب رسیده 
است که که قسمت تیز رس عالمت تیک باال بایستد و به 

توده سقوط نکند. 

         چسباندن
تیز  به استحکام الزم رسیده است که نوک  زمانی ماده 
عالمت تیک به آهستگی به سوی توده سقوط کند. در 
صورتیکه نوک تیز رسیع به سوی توده برگردد با افزودن 
مقداری پودر می توان قوام آن را کنرتل کرد. در صورتیکه 
قوام  برنگردد،  توده  سوی  به  و  بایستد  درجا  تیز  نوک 
سفت  خیلی  قوام  صورت  در  است.  سفت  خیلی  ماده 
باید ترکیب از نو مخلوط شود با توجه به اینکه به هیچ 

وجه مایع اضافی افزوده نشود.

         توجه
در  بیشرت  وقت  داشنت  و  کار  منظور  به  نباید  سیامن 
حین کار به مقدار کمرت ترکیب شود، در غیر اینصورت 
استحکام خود را از دست می دهد. در این حالت فرد 
از سیامن  )فوری(  گیر  به جای سیامن رسیع  تواند  می 
معمولی استفاده مناید، که زمان کار طوالنی تری را در 

اختیار قرار می دهد. 

فیلم آموزشی مخلوط کردن

WWW.READY2MIX.DE
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یا پل دندانی)بریج( که با «سیامن فسفات«  تاج 
سفت شده است می تواند برای سالها در دهان 
بیامر باقی مباند. برای رسیدن به موفقیت مطلوب، 
سیامن باید با دقت مخلوط شده باشد. دو مؤلفه 
مخصوص  مایع  و  پودر  سیامن:  دهنده  تشکیل 
می  مخلوط  هم  با  دست  با  که  هستند  سیامن 
شوند، این عمل یک رسی مزایا ارائه می دهد به 
کمیت  و  کردن  مخلوط  زمان  توان  می  خصوص 
با برنامه ریزی مورد توجه  را به صورت جداگانه 
قرار داد. هافمن دو مقدار مختلف ترکیب را ارایه     
می دهد، یک سیستم کالسیک در بطری با مقدار 
اندازه  از پیش  دوز آزاد و سیستم مخلوط کردن 
تیوپ  و  بسته  در  که  میکس(  برای  )آماده  شده 
علت  به  است.  شده  بندی  بسته  مشخص  مایع 
واکنش حرارت زا در فرآیند اختالط، پودر سیامن 

باید به صورت مرحله ایی به مایع افزوده شود.

روش سنتی

 1/8  ،  1/8( سهم  چهار  به  پودر  سنتی  روش  در 
با رشوع کوچکرتین  ، 1/2( تقسیم شده و   1/4 ،
می  افزوده  مایع  به  ترتیب  به   1/8 یعنی  مقدار 
شود. توده در حال اختالط باید به طور گسرتده 
در طول صفحه پخش شود تا واکنش گرمایی بهینه 
ای داشته باشیم. در مجموع فرایند مخلوط کردن 

90ثانیه به طول می انجامد.
یکی ازمهم ترین و در عین حال سخت ترین موارد 
در فرایند مخلوط کردن، میزان پودر تعیین شده 
است که به مایع افزوده می شود. به عنوان یک 
پودر  به  بیشرت  مایع  افزودن  از  باید  کلی،  قانون 

خودداری گردد.

سیامن فسفات
مخلوط کردن سیامن قدم به قدم

صفحه  یک  شامل:  کردن  مخلوط  برای  مناسب  ابزار 
شیشه ای ضخیم بعالوه یک عدد کاردک مخصوص پهن 
و  پالستیک  زنگ،  فوالد ضد  از جنس  مالیدن  و  کردن 

یا عقیق.

نکته 

استاندارد طالیی!
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3ZnO+2H3PO4+H2O    
Zn3(PO4)2 • 4H2O

H3PO4

شیمی 

شیمی و چسبندگی

پودر و مایع سیامن فسفات متشکل از اکسید روی و اسید 
فسفریک می باشد. اکسید روی پایه پامد درمان زخم برای 
بچه ها است. اسید فسفریک در واقع در معده موجودات 
دنیا  نوشیدنی  محبوبرتین  از  جزیی  عنوان  به  نیز  و  است 
بخشهای  است.  نوشابه  در  موجود  که  شود  می  شمرده 
شیمیایی تشکیل دهنده در سیامن فسفات متاما ارگانیک و 
خالص هستند. در واقع  تک تک تشکیل دهنده ها کامال 
با هم سازگار بوده و محصول نهایی را تشکیل می دهند. 
اکسید روی و اسید فسفریک با یکدیگر واکنش نشان داده 

و کریستالی به وجود می آورند به نام هوپایت. 
                                                                                                                                       
3ZnO+2H3PO4+H2O → Zn3(PO4)2• 4H2O

شکل  باعث  شود  استفاده  بیشرتی  پودر  مقدار  چقدر  هر 
ایجاد  تر  کیفیت  با  و سیامنی  کریستال شده  بیشرت  گرفنت 
در  محسوسی  تاثیر  شده  تولید  کریستال  حجم  شود.  می 

جلوگیری از خورندگی سیامن دارد.

سوزش شدید؟

سیامن فسفات روی می تواند در برخی مواقع باعث سوزش 
شدید شود. در واقع این اتفاق ناشی از اثر اسیدی برروی 
عصب مغز دندان )پالپ( اطراف سیستم عصبی است. این 
سوزش با فعل و انفعاالت گرمایی سیامن مرتبط نیست و 
به رسعت با سفت شدن سیامن برطرف می شود. به منظور 
اجتناب از سوزش شدید، هامنطور که اشاره شد حجم پودر 
عالوه  به  شود.  ترکیب  دستورالعمل  مقدار  از  کمرت  نباید 
مرحله ایجاد حفره برای درمان پوسیدگی )کویته( می تواند 
با یک الک محافظ پوشش داده شود که هافمن در اینجا 

الک کوپال خود را معرفی می کند. 

چسبندگی ریز ذرات  

باالیی     چسبندگی  باعث  فسفات  سیامن  ریز  ساختار 
می شود. از این روی بسیار مهم است که بخش داخلی 
دندان مطابق اصول آماده سازی گردد. اساس تئوری 6 
درجه زاویه حفره را زاویه آماده سازی قابل قبول معرفی 
ترمیم  سطح  باید  همچنین  منظور  این  برای  کند.  می 
دارای زبری خاصی باشد. بهرتین ریز ساختار خصوصیتی 
اندازه های  پراکندگی  ایجاد می شود که  سیامن زمانی 
ذرات در موقعیت بهینه باشد. در واقع حالت ایده آل 
هامنند یک قطعه ریخته گری با کوچکی و بزرگی ذرات 
باعث  متعاقبا  و   ، است  میکرومرت   25 تا  ها  اندازه  در 
بدون  ذرات  پایه  شود.  می  سیامن  سطح  خاص  زبری 
هافمن  صنعتی  گروه  چسبند.  منی  هم  به  ناهمواری 
ایجاد  را  بفردی  منحرص  آسیاب  سیستم  سال  برای صد 
کردند. سیامن ها تحت یک فرایند سه مرحله ای آسیاب 
با اندازه های ذرات متناسب مخلوط می شود که توسط 
میکروسکوپ شکل چهارگوشی و لبه تیز ذرات به خوبی 

به چشم می خورد.  

شن  فقط  که  بودند  واقف  باستان  رومیان 
در  ها  خانه  ساز  و  ساخت  برای  ها  رودخانه 
جنگ مناسبند و نامناسب ترین شن، شن بیابان 
است که در مقابل بادهای قوی فرو می ریزد.

v—
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شالک 

شالک محصول همزیستی درخت و حرشه بوده، 
داراست.  را  طبیعی  ترموپالستیک  خاصیت  که 
مدتهاست از قرن پانزدهم که شالک )محلول در 
الکل( به منظور جال دادن به مبلامن استفاده می 
پوسته های شالک شهرت  نوزدهم  شود. در قرن 
جهانی یافت . موفقیت ورقه های شالک فقط به 
علت امیل برلیرن مخرتع گرامافون نبوده، بلکه به 
علت حرشه ای به بلندی 0.5 میلیمرت با نام کوکوس 
الکاکر، حرشه الک می باشد. لغت الک برگرفته از 
 کلمه »الخ« در زبان سانسکریت بوده که به معنی
حرشه  بیشامری  تعداد  باشد.  می  نهایت«  »بی   
مستقر  درخت  تنه  در  بزرگی  کلونی  در  الک 
و  انجیرمعابد  درخت  در  خصوص  به  شوند  می 
انجیرهندی. حرشه الک ماده الک تولید می کند 
جمع  کامال  دیگری  از  پس  یکی  خود  آنها  سپس 
شده و می میرند، همزمان 20 تا 30 الرو به وجود 
می آید که به صورت گروهی از تخم خارج می 
در  بار  دو  که  ماند  می  باقی  الک  توده  شوند. 

سال قابل برداشت می باشد. به صورت مکانیکی 
توسط  و  گرم  سپس  شده  جدا  شاخه  از  پوسته 
پارچه فیلرت می شود. برای تولید 1 کیلوگرم شالک 
حدود 300000 حرشه الک مورد نیاز است. ماده 
اولیه بنابر تقسیم بندی رنگهای متفاوتی از قرمز 
تیره مایل به قهوه ای تا زرد دارا است. در گروه 
صنعتی هافمن شالک با کیفیت باال از هندوستان 
تهیه می شود. خمیر قالبگیری )خمیر دندانسازی( 
هافمن در دو شکل برای فک باال و پایین تولید 
عنوان  به  را  قالبگیری  خمیر  دندانساز  شود.  می 
صفحه ای نگهدارنده برای ساخت مدل به منظور 
به  یا  مصنوعی  دنداهای  جایگاه  کردن  مشخص 
عنوان بیس برای یافنت موقعیت دندانها و نیز به 
عنوان سینی قالبگیری استفاده می شود. بر خالف 
مواد  و  کیور  الیت  از  بیشرت  که  دندانسازهایی 
ساختگی پلیمری استفاده می کنند، شالک از نظر 
ساختار فیزیولوژی بی رضر و از نظر بیولوژیکی 

قابل تجزیه است. 

www.hoffmann-dental.com
فیلم مربوطه: 

حضور درخشان یک شته



    

جلبک
قدرت دریاها

جلبک از جمله قدیمی ترین گیاهان در سیاره ما 
است. پژوهشگران بیش از ۱۰۰،۰۰۰ گونه مختلف 
برداری  بهره  با  اند.  کرده  شناسایی  را  جلبک  از 
عنارص  در  سازی  ذخیره  و  اسمز  فیلرت  روش  از 
ارزشمند کمیاب و مواد معدنی، اسیدهای آمینه، 
منک های معدنی، عنارص و مواد مغذی ویتامین 
به  با عنارص منحرص  گیاهان  ها، جلبک ها جزو 
فرد جهان طبقه بندی می شوند. فوکودان از مواد 
ژاپن  سیاه  جلبک  از  که  است  سالمتی  در  موثر 
گرفته می شود. اسیدهای جلبک نقش عمده در 
پرتو نگاری سلولها و قدرت باالی تسکین درد را 
کلیدی  نقش  بافت سلولی  ثبات  در  و  بوده  دارا 

به طور  ایفا می کنند. مشخصه ژل گونه جلبک 
و  سلولی  داخل  غشای  تحکیم  باعث  همزمان 
انعطاف پذیری می گردد. آلژینات سدیم هافمن 
از جلبکهای قهوه ای استخراج شده است که غنی 
از عنارص کمیاب، ضد باکرتی و تجدید ساز مواد 
معدنی بوده و کاربردی استثنایی در پروتز داشته 
آلژینات  است.  مناسب  پودر چسب  عنوان  به  و 
ضد  عامل  و  مطلوب  چسبندگی  خواص  سدیم 
قارچ ایده آلی است که با محدود کردن فعالیت 
قارچ مانع عفونت شده که عمدتا ناشی از انتشار 
فعال مواد تشکیل دهنده و شکل ماتریس گونه 

آن می باشد.

جلبک قرمز  

2627
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مواد اولیه مواد اولیه

گوتاپرشا

طبیعی  الستیک  و  کائوچو  خانواده  از  گوتاپرشا 
به  طبیعی  ترپن  پلی  تهیه  اصلی  مکان  است. 
گوتاپرشا  از درخت  ایزوپرنس  پلی  دقیقرت  عبارت 
و  مالزی  استوایی  جنگلهای  در  )ایزوناندراگوتا( 
اندونزی است. وجه تسمیه نامش از زبان ماالیی 
معنی  به  پرشا  و  الستیک  معنی  به   گتاه  است: 
درخت. صمغ )التکس( به طور معمول از طریق 
برشهای دایره شکل دور تنه درخت به دست می 
آید. همچنین فرایندی برای گرفنت گوتاپرشا از برگ 
و شاخه ها توسط ماده حالل مخصوص وجود دارد. 
انگلیسی  مونتگومری  ویلیام  دکرت   1843 سال  در 
تبار با این ماده خام جالب در سنگاپور آشنا شد 
و به رسعت به خواص کاربردی آن پی برد. پس از 
اینکه نتایج آزمایشاتش را با خود به انگلستان برد، 
یافت.  گسرتش  اروپا  متام  در  به رسعت  تجاربش 
انقراض  بزرگ درخت، خطر  ایجاد کشتزارهای  با 
اواسط  در  است.   پیشگیری  قابل  درخت  این 
قرن 19ام این محصول طبیعی برای تهیه توپهای 
میشد.  استفاده  دکوری  وسایل  و  جواهر  گلف، 
گوتاپرشا  قرنها  در طول  عایقی  دلیل خاصیت  به 
استفاده  مورد  نیز  برق  کابلهای  پوشش  برای 
قرار گرفت. در سال 1847 گوتاپرشا راهش را به 
مطبهای دندانپزشکی باز کرد و برای اولین بار در 

امریکا به عنوان ماده پرکننده مورد استفاده قرار 
گرفت. که قبال با رسب مذاب پر میشد. گوتاپرشا 
جایگزین رسب شد و کاربردهای حرفه ای دیگری 
دو  به  هم  امروزی  مطبهای  در  کرد.  پیدا  نیز 
صورت کاربرد دارد: میله گوتاپرشا برای پر کردن 
درمان موقتی  در  پوشش  عنوان  به  و دوم  ریشه 
پوسیدگی ها. درواقع گوتاپرشا عایق حرارتی بوده 
و دارای ساختار طبیعی و اثر ضدباکرتیایی است. 
به منظور استفاده باید این ماده میله ای پیش از 
استفاده تا دمای حدود 50 درجه سانتیگراد گرما 
داده شود تا نرم و خمیری شده و سپس با حالتی 
ارتجاعی برای درمان پوسیدگی مورد استفاده قرار 
نیاز به سوراخ  گیرد. گوتاپرشا به رسعت و بدون 

کردن برداشته می شود.
گوتاپرشای  از  هافمن  گوتاپرشای  های  میله 
طبیعی، اکسید روی  و موم  زنبور عسل تشکیل 
شده است. پایه گوتاپرشای خام هافمن از کشور 
جاوا تامین می شود که تقریبا سفید رنگ بوده و 
از درجه خلوص باالیی برخوردار است. به منظور 
هافمن  گوتاپرشای  ماده  ارتجاعی  خاصیت  حفظ 
دسرتس  در  بسته  ظروف  در  ای  میله  صورت  به 

است. 

درخت صمغ ساز
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روش آرت اصالح شده

روش ART مخفف درمانهای ترمیمی به موقع می باشد. در روش ART در واقع حداقل تهاجم برای درمان پوسیدگی 
اولیه است که توسط حفاری اولیه و ترمیم دندان توسط خمیر رسبی و شیری انجام می شود. این روش با استفاده از 
پر کردن با اسپری حاوی مس انجام می شود. پروتکل های روش مذکور توسط دکرت N. Minotti )سوئیس( و دکرت ژان 

پیر Eudier )لوکزامبورگ( ایجاد شده اند.

شود.  می  سازی  آماده  )ناقص(  گزینشی  صورت  به   حفره 
الیه ای از امالح یونیزه به روی پالپ اسپری می شود که از 

باز شدن پالپ جلوگیری می کند. 

 0.08 گرم الک کوپال با 0.1 گرم پودر )سیامن مس آماده برای محافظت( مخلوط می گردد. به عبارت دیگر:  مقدار کم 
از پودر را با چند قطره الک کوپال مخلوط، که مایع نازک با رنگ سفید مایل به زرد ایجاد می شود.

آماده سازی یک حلقه مسی _ مخلوط

آماده سازی حفره 

قسمت یون زدوده شده

قسمت عفونی شده

4 قطره مایع سیامن و یک بسته پودر سیامن فورا یک قوام مطلوب را برای پر کردن حاصل می کند. برای مخلوط کردن 
بهرت، پودر را به سه بخش انفرادی تقسیم کرده سپس در بازه زمانی 60 ثانیه با مایع مخلوط منایید.

پر کردن پوسیدگی

.  پانسامن طوالنی توسط سیامن آیون مس
.  پر کردن زیر کار توسط سیامن آیون مس و ترمیم نهایی

یک الیه نازک از مخلوط را در دیواره های حفره پوسیده و 
عاج با استفاده از یک برس یکبار مرصف مالیده و با هوای 

فرشده خشک فرشده می شود.

کاربرد حلقه مسی

حلقه مسی

قسمت یون زدوده شده

سیامن طبیعی برای درمان توسط کوپال و مس

پر کردن توسط سیامن مس آماده برای محافظت هافمن 

مس
یک ماده پاک کننده

حفاظت ضد باکرتی 
مس اولین فلزی است که انسان آنرا از دوران حجر 
خود  است.  میداده  فرم  پیش  سال   10000 حدود 
کلمه از التین )cuprium AES( مشتق شده است، 
از  یکی  عنوان  به  قربس  جزیره  به  دارد  اشاره  و 
مراکز استخراج مس در زمان های قدیم. میکروب 
کشی )ضد باکرتی( اثر مس در دوران باستان کامال 
برای  را  باستان مس  و مرصیان  بود  شده  شناخته 
کردند.  می  استفاده  آشامیدنی  آب  کردن  اسرتیل 
بقراط در آثار خود از درمان زخم باز با مس بارها 
توصیف کرده است. اثر ضد باکرتی مس را نه تنها 
در عرص حارض می توان کامال ثابت کرد بلکه می 
توان آنرا توصیف کرد. مس همچون نقره اثر پویایی 
باعث اختالل در  برابر ویروس دارد: یون مس  در 
آنها   DNA انحطاط و  باکرتیا  بدن  سوخت و ساز 
شده که عالوه بر این مس دارای خاصیتی بر خالف 
به صورت  دائم  به طور  و  بازسازی خود  به  نقره، 
ضد باکرتی عمل می کند. برای ارگانیسم انسان نیز 
مس یک عنارص حیاتی است. مرصف روزانه آن 1 تا 
1.5 میلی گرم طبق مرکز تغذیه آملان به عنوان مثال 

10 گرم شکالت نیاز روزانه ما را تامین می کند.

آلیاژهای مس با موفقیت در سیامن دندانپزشکی 
برای چندین دهه استفاده می شود. شام خواستار 
ترمیم طوالنی پوسیدگی و حفاظت بسیار خوبی 
سیامن  باشید.  می  ثانویه  پوسیدگی  برابر  در 
فسفات با افزودنی مس بیش از یک قرن محافظ 
پوسیدگی ثانویه دندان است. سال 1977 اساملز 
ثابت کرد که سیامن مس اثر ماندگار ضدباکرتی 
دارد، که به طور قابل توجهی در مقایسه با سیامن 
اثر ضد  باشد.  اثری آشکار می  بدون مس دارای 
باکرتی در اثر انتشار یون های مس ناشی می شود. 
انتشار مداوم یونهای مس منجر به کاهش قابل 
توجهی فعالیت های میکروبی در منطقه دندان 
تحت درمان شده و اثر مثبت دامئی دارد. گسرته 
کاربردی سیامن یونهای مس در واقع و به طور 
با  توام شدن  کالسیک در دندانهای شیری است. 
الک کوپال اثر حفاظتی مکانیکی و شیمیایی را دو 
برابر می کند. یک محدوده  نسبتا جدید کاربرد آن 
در سیامن کردن تاج و پل دندان بر روی ایمپلنت 
برای محافظت در برابر periimplantitis  )التهاب 

ایمپلنت( است.

مواد اولیه22  
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کاج اسرتالیایی

مواد اولیه مواد اولیه

كوپال

عمومی  اصطالح  یک  از  شده  برگرفته  کوپال  نام 
طبیعی  گیاهی  های  گونه  و  فسیلی  رزینهای  از 
ناهواتل  زبان  از  شده  مشتق  »کوپالی«  است 
)زبانهای مرتبط و بهم وابسته بومی آمریکا که به 

خدایانشان نسبت می دادند(. 
گاهی  و  دارد  کهربا  به  شباهت  در ظاهر  کوپال 
و  حرشات  اجزای  از  ای  مجموعه  از  پر  اوقات 
آن  خصلت  این  که  بوده  دیگر  کوچک  حیوانات 
و  آوری  جمع  جهت  مجموعه  یک  عنوان  به  را 
نگهداری محبوب می کند.  رنگ کوپال می تواند 
تقریبا بیرنگ و شفاف و یا رنگی چون زرد غنی 
شده با رنگ قرمز مایل به قهوه ای داشته باشد. 
فسیل های کوپال تقریبا در متام نقاط جهان در 
رسوبات چند مرت در زیر زمین قابل یافت هستند 
و اکرثا فقط چند هزار ساله هستند، که می توان 
میلیونها  معموال  که  کهربا  با  مقایسه  در  را  آنها 
کوپال  واقع  در  نامید.  جوان  دارند  قدمت  سال 
پوست  از  طبیعی  های  شیره  از  شده  تشکیل 
زراعی  محصوالت  و  کاج  رسو،  درختان  لگوم 
رویشش  مبداء  روی  از  معموال  باشد.کوپال  می 
  Manilakopal،Sansibarkopal آنها  و  شناسایی 
رسچشمه  آنها  از  که  گیاهانی  از  پس  نامی 
 kaurikopal مانند  گیرند  می  اند  گرفته 
Kaurifichte نیوزیلندی  نام  از  برگرفته   که 
آفریقا  رشق  کوپالهای  است  اسرتالیس(  )آگاتیس 
که  هستند  باال  مرغوبیت  با  کوپالهایی  جمله  از 

می  دارا  را  کهربا  مشابه  تاحدودی  خصوصیاتی 
باشند، از نظر فسیلی سخت، به سختی محلولیت 
کاربردهای  دارای  و  هستند  پذیر  ذوب  و  پذیر 
مستقیام  که  کوپال  هسته  اند.  باالیی  صنعتی 
آغاز قرن  از صمغ درختان گرفته شده است. در 
بیستم هزاران تن از کوپال ها برای کارخانه های 
اروپا منتقل شدند، در صورتی که  به  الک سازی 
امروزه در صنعت رنگسازی، مواد ترکیبی متفاوتی 
جانشین اکرث این کوپالها شده است. امروزه کوپال 
در  معمول  بطور  طبیعی،  های  صمغ  مانند  به 
در  که  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  هایی  بخش 
آنها هنوز شیوه ها و تکنیکهای قدیمی اعامل می 
شود بخصوص نقاشی و یا در حرفه هایی همچون 
محیط  با  سازگار  مواد  باید  آنها  در  که  پزشکی 
صنعت  در  مثال  )بطور  شوند  بکارگرفته  زیست 
کارخانه  توسط  بتازگی  که  کوپالی  بافی(  قالی 
کشور  از  گیرد،  می  قرار  مرصف  مورد  هافمن 
سازگار  کامال  کوپال  این  و  شده  تهیه  اندونزی 
محیط زیست و قابل بازیافت می باشد. در فرایند 
تولید ابتدا کوپال را آسیاب کرده، سپس شسته و 
در انتها در محلول اتانول قرار می دهندکه نهایتا 
محلول کوپال خالص تولیدی دارای رنگ روشن و 
یا تیره همچون رنگ عسل را دارا می باشد. کوپال 
شود،  می  استفاده  )استنس(  قالبگیری  خمیر  در 
در  پالپ  از  محافظ  وارنیش  عنوان  به  بخصوص 

پر کردن.

کهربای جوان حافظ پالپ



    

خصلت آروماتیکی گیاه مورد 

اوژنول
فرقه طبیعت 

از عنارص اصلی موثر در  اوژنول در داروشناسی 
ادویه  از گل  که  باشد  روغن میخک طبیعی می 
گیاهان  از  اوژنول  آید.  می  دست  به  میخک 
دیگری نیز به دست می آید مانند: فلفل فرنگی، 
میخک  ادویه  گیاه  نوعی  یا  بو،  برگ  دارچین، 
که نامش از محل رویشش که شامل اروپا است 
آن  غلظت  که  شود،  می  گرفته  اوربانوم(  )گویم 
در هر یک به مقدار یکسان نیست. درخت ادویه 
است،  مُوردیان  تیره  از خانواده  ای  گونه  میخک 
است.  آسیا  جنوب رشق  اش  اصلی  خاستگاه  که 
گیاه ادویه میخک در قدیمی ترین آثار باستانی 
کشف شده در ظروف رسامیکی در سوریه مربوط 
دیده می شود. در  میالد  از  پیش  به ۱۷۰۰ سال 
روغن  این  کندر  جاده  مسیر  از  کاروانها  واقع 
معطر را به اروپا بردند. در عهد باستان و قرون 
قیمتی  ای  ماده  عنوان  به  میخک  روغن  وسطی 
و ارشافی شمرده می شده که  اثر تسکین بخش 
پیش  قرنها  از  میخک  روغن  کننده  و ضدعفونی 
مشهور بوده و به عنوان مثال در نوشته های به 

و   )۱۳۱-۲۰۱( پرگامون  فون  گالنوز  از  مانده  جا 
موردش  در   )۱۱۷۹-۱۰۹۸( بینگن  فون  هیلدگراد 
به  همواره  رو  این  از  است.  شده  داده  توضیح 
دندان  درمان  در  بخشش  تسکین  خاصیت  علت 
این  کار گرفته می شده است. هیلدگراد  به  درد 
گیاه را حتی به عنوان گیاه دارویی مقدس و گیاه 
متربک معرفی کرده است. بنابراین می توان روغن 
درد  دندان  مسکن  ماده  ترین  قدیمی  را  میخک 
برشمرد که تا به امروز نیز در داروهای خانگی و 
همچنین مطبهای دندانپزشکی مورد استفاده قرار 
می گیرد. برای درمانهای اورژانسی برای پرکردن 
موقت به طور عموم استفاده می شود که تاثیر 
آرامبخش  درد،  مسکن  موضعی،  کنندگی  بیحس 
اکسید  اوژنول  محصول  دارد.  باکرتیال  آنتی  و 
روی هافمن، از روغن میخک معطر خالص تهیه 
شده از اندونزی به همراه اکسید روی داروسازی 
استفاده شده است که برای پوشش و محافظت 

از پالپ به کار می رود. 

1819



    

بره موم معجزه گر درمان
امکان استفاده در درمان طبیعی دندان

امروز  دنیای  در  دیگر  جانوری  های  گونه  اغلب 
بره  که  عسل  زنبور  بجز  ندارند،  دارویی  مرصف 
موم آن یکی از سالح های موثر در برابر باکرتی 
ها و ویروس ها می باشد. موم در قسمت ورودی 
بره موم منطقه  یک کندو جمع شده که توسط 
فرود و سوراخ ورودی را پوشش میدهد. به طوری 
که متام زنبورها که می خواهند وارد کندو شوند 
باید از این حصیر ضدعفونی کننده عبور کنند که 
باعث میشود متام مواد خطرناک خنثی و بی رضر 
شوند. این مکانیزم  گویای بقای طوالنی و تکامل 
زنبور عسل است. به خصوص جالب این که برای 
به  نیاز  بره موم  بیوتیک  آنتی  برابر  در  مقاومت 
تجدید مستمر دارد، که در واقع قسمتهای قبلی 
در مقابل مقاومت بی اثر شده اند. در برابر بره 
موم منی توان مقاومت کرد به عنوان مثال وقتی 
موشی به طرف یک کندوی عسل وارد میشود اگر 
قبل از آنکه توسط زهر زنبور عسل گزیده شود 
با الیه ای از بره موم پوشیده شود این مواد برای 
سالها حافظ موش است و مانع پوسیدگی و فساد 

حتی در درجه حرارت 37درجه میشود. در مقابل 
را  پروتئین  کننده  تجزیه  ماده  هیچ  گوشت  در 

مانند تیواتر و تیول نتوان یافت.

نحوه عملکرد اثر بره موم 

فعالیت  علت  به  محسوس  طور  به  موم  بره  اثر 
لنفوسیت های تی و لنفوسیت های بی می باشد. 
اثر حفاظتی در خارج از غشاء مخاطی و به عنوان 
مانع در برابر ورود عوامل بیامری زا که داخل آن 
حاوی مواد تشکیل دهنده بره موم از قبیل زردینه 
و ویتامینها است عمل می کند. بره موم این غشاء 
مخاطی را با یک الیه محافظ ضد باکرتی و ویروسی 
پوشانده و برای چندین ساعت محافظت می کند. 
ویروس  ها،  باکرتی  برابر  در  موم  بره  نتیجه  در 
بیحسی  اثر  موم  بره  است.  موثر  ها  قارچ  و  ها 
تشکیل  از  موم  بره  در  موجود  فالونوئیدها  دارد. 
پروستاگالندین که ماده ای محرک عامل درد است 
جلوگیری می کند. فالونوئیدها، همچنین به عنوان 

پروفسور ورنر بکر )شهر کلن، آملان(

بقیه  خالف  بر  و  شده  شناخته  طبیعی  آسپرین 
مسکن ها بر روی معده اثر بد ندارد. به عنوان مثال 
عصاره بره موم در روسیه برای بیحسی موضعی در 
دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت 
بیحس کنندگی در حدود پنج برابر باالتر نسبت به 

مرفین دارد.التهاب دهان و گلو

این  فالونوئیدها  مهم  های  مزیت  از  دیگر  یکی 
است که آنها قادر به اتصال فلزات سنگین مسموم 
تا مواد  اجازه می دهد  نتیجه  بافت بوده در  در 
شوند.  خارج  بدن  از  ها  کلیه  طریق  از  مسموم 
در  بدن  شیمیایی  و  زیستی  روند  مانع  همچنین 
تشکیل پروتئین های فلزی سنگین و چنین سمومی 

مانند چربی، غده ای در شبکه عصبی 

زمینه های کاربرد در قسمتهای دهان – دندان – 
فک: می گردد. 

التهاب دهان و گلو

در التهاب دهان و / یا گلو درد می تواند مخلوطی 
از بره موم و عسل به نسبت ۱به۱ مخلوط کرده و 
اجازه دهید به آرامی از طریق دهان جذب شود. 
راه دیگر اینکه بره موم را مثل چای ریز خرد، در 

آب دم کرده و جرعه جرعه بنوشید.

پوسیدگی عمیق

در  مثبت  شده  حاصل  نتایج  میزان  به  توجه  با 
توان  منی  باز،  پالپ  درمان  و  عمیق  پوسیدگی 
از بره موم پیشنهاد کرد. استفاده  جایگزینی بهرت 
مستقیم از اکسید روی، روغن اوژنول و بره موم 
می  حفظ  آنرا  حیات  و  دندان  در  سازی  آماده 
کند. ماده آماده سازی شده که توسط دکرت آندره 
کازمارک توسعه داده شده محصول پولپین هافمن 

نام دارد.

پالپ باز

از ده سال پیش متامی بیامران مبتال به پوسیدگی 
موفقیت  با  هافمن  پولپین  با  باز  پالپ  و  عمیق 
می  باقی  تازه  پالپ  حالت  این  در  شدند.  درمان 
ماند و دندان ها به هیچ وجه تنش منفی پیدا منی 
کنند. همچنین مالش یک الیه نازک با قلم مو از 
محصول پولپین بر روی پایه دندان حالت سایش 

دندان و ترس از سایش پالپ را از بین می برد.

برخی از پالپ ها که توسط دستیار خانم من روت 
کانال شد، )من خودم کار ریشه منی کنم( اگر چه 
قبال آلوده به باکرتی بودند ولی بعد از استفاده از 
پولپین کامال اسرتیل شدند و در طول مدت زمان 
البته  ماندند  باقی  تغییر  بدون  ماه(  ده  )حدود 
اندازه  و  شناسایی  قابل  بدن  کامل  های  واکنش 
گیری نبود. برای پر کردن ریشه محصولی خاص از 

پولپین هافمن به نام پروکسی اپکس وجود دارد.

پروفسور H. C. دندانپزشک. ورنر بکر دندانپزشکی فعال در درمان طبیعی، بنیانگذار و رئيس فدراسیون 
درمان طبیعی دندان پزشکان در آملان )BNZ( و رئيس جامعه ارتودنسی )GKO( است. 
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بره موم
آنتی بیوتیک زنبورها

بره موم

بره موم توسط زنبورها برای محافظت زنبورها در 
آنها  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  بیامریها  برابر 
در واقع سوراخ در کندو را مهر و موم و اجسام 
عسل  شیره  این  نام  کنند.  می  دفع  را  خارجی 
رنگ، شیرین و معطر از کلامت یونانی »قبل از« 
بره  عملکرد  به  که  است  تشکیل شده  »شهر«  و 
موم  بره  دارد.  اشاره  کندو  عنوان حافظ  به  موم 
انگم  و  به طور عمده حاوی رزین های طبیعی 
است، زنبورهای کارگر جوان جوانه و زخم توس، 
راش، توسکا و صنوبر را جمع آوری کرده، سپس 
گیاه  تنه  از  شده  خارج  انگم  جوان  عسل  زنبور 
توسط خورشید را با آرواره های خود تکه کرده و 
به روی پاهای خود چسبانده و به کندو حمل می 

کند. بره موم جمع آوری شده توسط زنبور عسل 
در واقع یک جسم خارجی به منظور حفاظت از 
زیستگاه خود است. بیش از ۳۰۰ ماده مختلف را 
می توان در بره موم شمرد: از جمله آهن، مس، 
سلنیوم، روغن های معطر، ویتامین A و ویتامین 
E. اثر آنتی اکسیدانی بره موم دارای تعداد زیادی 
اسرت و پلی فنول به ویژه زردینه است. تا حدود 
زیادی بره موم برای تقویت ایمنی و دفع سوزش 
بوده و در طب  استفاده  زمانهای قدیم مورد  از 
پالپین هافمن،  در محصوالت  استفاده می شود. 
پالپین ان ای هافمن و پالپین معدنی هافمن بره 
مستقیم  )پوشش(  کپینگ  و  پوسیدگی  برای  موم 

پالپ استفاده می شود.
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تیره درخت زیتون و
درخت تزئینی

روغن کرچک
معجزه  

آمده  دست  به  زیتون  میوه  از  زیتون  روغن 
اشباع  اولئیک  اسید  دارای:  زیاد  مقدار  به  و 
اسید  و  کتان  روغن  اسید  کمی  مقدار  و  نشده 
چرب می باشد. برای سالمتی مناسب و به طور 
یعنی  فنول  پلی  اکسیدان  آنتی  دو  دارای  عمده 
اولئوروپئین  است.  اولئوکندال  و  اولئوروپئین 
از هامن  شده  گرفته  واقع  در  که  بوده  مرطوب 
درخت زیتون نگهداری شده در انبار می باشد که 
در آن رادیکال های بی رضر آزاد شده است. در 
تحریک  را  بدن  ایمنی  اولئوروپئین سیستم  واقع 
کند.  می  کند  را  زیتون  درخت  در  پیری  روند  و 

عمل  درد  ضد  آلدئید  یک  عنوان  به  اولئوکندال 
می کند که درواقع انتقال دهنده های عصبی را 
التهابی هستند مصدوم  های  واکنش  مسئول  که 
می کند. در حال حارض در روغن زیتون پلی فنل 
اکسیدان ها ضد  آنتی  اثری مشابه هامنند سایر 
 E التهاب و سامل دارد.  همچنین دارای ویتامین
تحریک  باعث  عملکرد  در  اختالل  با  که  است 
نوسازی سلول و جلوگیری از تحریک پوست می 
شود. این فرایند می تواند به خونریزی لثه کمک 
کرده و باکرتی های تو در تو موجود در دندان را 

در حذف کند.  

روغن زیتون
قدیمیرتین وسیله درمانی جهان

جلبک از جمله قدیمی ترین گیاهان در سیاره ما 
است. پژوهشگران بیش از ۱۰۰،۰۰۰ گونه مختلف 
برداری  بهره  با  اند.  کرده  شناسایی  را  جلبک  از 
عنارص  در  سازی  ذخیره  و  اسمز  فیلرت  روش  از 
ارزشمند کمیاب و مواد معدنی، اسیدهای آمینه، 
منک های معدنی، عنارص و مواد مغذی ویتامین 
به  با عنارص منحرص  گیاهان  ها، جلبک ها جزو 
فرد جهان طبقه بندی می شوند. فوکودان از مواد 
ژاپن  سیاه  جلبک  از  که  است  سالمتی  در  موثر 
گرفته می شود. اسیدهای جلبک نقش عمده در 
پرتو نگاری سلولها و قدرت باالی تسکین درد را 
کلیدی  نقش  بافت سلولی  ثبات  در  و  بوده  دارا 

به طور  ایفا می کنند. مشخصه ژل گونه جلبک 
و  سلولی  داخل  غشای  تحکیم  باعث  همزمان 
انعطاف پذیری می گردد. آلژینات سدیم هافمن 
از جلبکهای قهوه ای استخراج شده است که غنی 
از عنارص کمیاب، ضد باکرتی و تجدید ساز مواد 
معدنی بوده و کاربردی استثنایی در پروتز داشته 
آلژینات  است.  مناسب  پودر چسب  عنوان  به  و 
ضد  عامل  و  مطلوب  چسبندگی  خواص  سدیم 
قارچ ایده آلی است که با محدود کردن فعالیت 
قارچ مانع عفونت شده که عمدتا ناشی از انتشار 
فعال مواد تشکیل دهنده و شکل ماتریس گونه 

آن می باشد.
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»بگذار غذا داروی تو باشد و
 دارویت غذای تو.«
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»سنت، بخشیدن آتش است، نه پرستش خاکسرت.«
گوستاو ماهلر

محصوالت هافمن با مهارت زیاد و توجه فراوان به جزئیات 
تولید می شوند. بیش از 120 سال پیش، استاد و دستیار 
موفق  پخت  از  تا  کشیدند  زحمت  متامدی  روزهای  او 
پر  کنند. کوره  اطمینان حاصل  دندانپزشکی خود  سیامن 
از چوب و زغال سنگ بود و تا حداکرث دمای 1400 درجه 
سانتی گراد داغ شده بود. از آن زمان تا کنون، این ترکیب 

مواد خام همواره به صورت دستی در کپسول های پخت 
از فناوری های  با استفاده  اما امروزه  قرار داده می شود. 
مدرن، اشتعال در کوره های فوق العاده کارآمد و پیرشفته 
که  مناییم  اعالم  مفتخریم  می گردد.  انجام  کامپیوتری 

فرآیندهای تولید ما نیز فاقد دی اکسید کربن هستند.

این ها افراد مجرب و حرفه ای هستند که فرآیند تولید و 
توزیع به آن ها سپرده شده و همواره به اصول پایبند و 
امکان  این  ما  کارکنان  چندفرهنگی  تیم  هستند.  متعهد 
بپذیریم  را  مختلف  چشم اندازهای  تا  می آورد  فراهم  را 
و از نیازهای گوناگون مربوط به محصوالت دندانپزشکی 

آگاه شویم. ما به عنوان خانواده ای کارآفرین، امور را در 
کاری  ساعات  شامل  این  می کنیم.  پیش بینی  بلندمدت 
بخش  در  نیز رسمایه گذاری  و  والدین  برای  انعطاف پذیر 

آموزش و تحصیل می باشد.

»من معتقدم که قرن 21 دوباره به انسان و نیازهای حقیقی او اختصاص می یابد. آنچه امروز و فردا 
رشکت ها در حال رسمایه گذاری بر روی آن هستند پس فردا به مثر خواهد نشست و چارچوب زندگی 

اجتامعی ما را تعریف خواهد کرد.« 
دانیل گودایورت

عرص جدیدمترکز بر کارگران



  9 کیفیت 

با آن فرمول ابداعی مرغوب اواخر قرن 19 میالدی توسط 
است،  رایج  و  معترب  نیز  امروزه  که  هافمن  اوتو  دکرت 
تولید  محصوالت دندانپزشکی مرغوبی در حجم صنعتی 
می شود که انسانهای بیشامری را از امکان مراقبت حرفه 
پنجمین  در  است.  ساخته  مند  بهره  دندانهایشان  از  ای 
کنگره بین املللی دنداپزشکی FDI در برلین در سال 1909 
به تالشهای او برای دستیابی به کیفیت عالی مدال نقره 
بهبود  را  کیفیت  ادعای  این  نیز  دوم  نسل  گردید.  اعطا 
بخشید. دیتربت هافمن از سال 1967 یکی از اعضای فعال 
کمیسیون های ملی و بین امللی استاندارد در زمینه تولید 
و بهبود مواد اولیه بود. امروزه با همکاری گروه صنعتی 
های  گواهینامه  در  فعالیتها  همه  هافمن  دندانپزشکی 
دندانپزشکی ISO/TC 106 خالصه شده است. در سال 
یک  هافمن،  توبیاس  رشکت،  کنونی  مدیر  توسط   1995
سیستم مدیریت کیفی که همه مراحل را نظارت می کند، 
طریق  از  تولید  زنجیره  متام  دقیق  کنرتل  با  شد.  معرفی 
نهایی  و محصول  اولیه  مواد  بر روی  آزمایشهایی سخت 

کیفیت  تولید  مراحل  منظم  کنرتل  طریق  از  همچنین  و 
شخصی  البراتوار  در  آزمایشات  متام  است.  شده  تضمین 

انجام می شوند. 
آن  در  هافمن  که  مکانی  در  است،  صحنه  در  هافمن 
به  دندانپزشکی  صنعت  در  پیرشو  را  هافمن  ایستاده 
بسته  در  دندانسازی  تجاری صنعت  اولین رشکت  عنوان 
ضدجعل  امنیتی  مشخصه  عالئم  با  محصوالت  بندی 
مفتخر  رشکت   2005 سال  در  نهایتا  است.  داده  قرار 
رشکت  طراحی  امللی  بین  برگزیده  جایزه   9 دریافت  به 
اروپا،  اتحادیه  تاییدیه  دارای  هافمن  محصوالت  گردید. 
دارای   2014 سال  از  همچنین  و  دارو  و  غذا  سازمان 
رعایت  هافمن  صنعتی  گروه  برای  است.  حالل  پروانه 
 ضوابط قانونی و استانداردهای مواد اولیه جزو اساس کار 
کیفیت  به  آگاهی  و  کارمندان  تجربه  ارزش  باشد.  می 
تک تک افراد به عنوان موتور محرک سبب رشد پیوسته 

کیفیت محصوالت این رشکت خانوادگی می باشد.

کیفیت برای نسلها
برنده جایزه ایمنی

HALAL



  7 تاریخچهتاریخچه6  

تاریخچۀ سیامن فسفات روی 
انقالب صنعتی در دندانپزشکی

که  صنعتی  انقالب  طلبانۀ  شورش  وقایع  پیامدهای  از 
باعث ترسیع درتوسعۀ بخش دارویی و دندانسازی شد، 
در  ای  حرفه  حلهای  راه  افزایش  به  اشتیاق  همچنین 
بهداشت و مراقبت از دندان بود. از اواسط دهۀ 50 قرن 
نوزدهم میالدی تالشهایی جدی برای یافنت مواد مناسب 
از  دستورالعملها  از  بسیاری  بنابراین  شد.  آغاز  کردن  پر 
سوی معارصین مورد بررسی قرار گرفت. پس چندین به 
با حدود 13 سهم آهک سیاه نرم  اصطالح کیت دندانی 
ساییده شده و 12 سهم اسید فسفریک مورد مطالعه قرار 
گرفت: این ترکیب رصفا در زمانی حدود 1-2 دقیقه قابل 
نباید  فاسد شدن  از  منظور جلوگیری  به  و  بود  استفاده 
همزده می شد.  در واقع این محصول از سال 1858 از 
آگوستین  درسدن،  پادشاهی  معروف  دندانپزشک  زمان 
روستاینگ، مورد استفاده بوده و توسط او تجویز می شد. 
تولید  به  نیز  روستاینگ  سیلوسرت  چارلز  شیمیدانش  پرس 
آن پرداخت و این سیامن تولید شده به عنوان دنتیناگنه 
پر  )مخصوص  پولومبه  سیامن  عبارتی  به  یا  روستاینگی 
فرمول  مخرتع  دو  این  شود.   می  شناخته  دندان(  کردن 

نزد خود مخفی  راز  را همچون  دندانپزشکی  ترکیب  این 
نگه داشتند. اشخاص می توانستند 12 اونس از این مواد 
را در قبال 20 پوند اسرتلینگ یا 55 سکه تالر که در آن 
از  معارصانش  منایند.  خریداری  بود  هنگفتی  مبلغ  زمان 
قیمت و بیش از آن از مقادیر تحویلی شکایت داشتند. 
یکدیگر  از  کمی  زمانی  فاصله  با  پرس  و  پدر  که  زمانی 
به  خود  با  نیز  را  ترکیب  این  فرمول  راز  کردند،  فوت 
بنیادین شیمی )اکسید روی و  اگرچه عنارص  گور بردند. 
اسیدهای فسفر( شناخته شده بودند، تولید در کوره ها 
برای دندانپزشکان کاری دشوار و غیرممکن بود.  با تالش 
بر روی پایه ایده دنتین آگنه روستاینگی، شیمیدان اوتو 
هافمن پس از تالشهای بیشامر موفق شد سیامن دندانی 
با کیفیت و ارزشمند را توسعه داده و آن را با اعتامد و 
هزینه ای مقرون به رصفه در حجمی صنعتی تولید کند. 
پس از آنکه دندانپزشکان برجسته امریکا، آملان و اتریش 
این سیامن را مناسب و خوب ارزیابی کردند، رسانجام در 
12 فوریه 1892 اولین سهم 100 واحدی از سیامن توسعه 



  5 تاریخچه

پیرشو در صنعت دندانپزشکی
شیمیدان، مخرتع و بنیانگذار رشکت 

دکرت  توسط  هافمن  دندانپزشکی  مواد  تولید  رشکت 
گردید.  تاسیس  فسفات  سیامن  مخرتع  هافمن  اوتو 
اوتو هافمن در سال 1854 در دهکده ای در دامنه 
یافت،  رشد  تکلف  بی  او  شد.  متولد  هارتس  های 
در دانشگاههای برلین و الیپزیک به تحصیل شیمی 
پرداخت و در سال 1878 به اخذ درجه دکرتا نائل آمد. 
اوتو هافمن به عنوان شیمیدانی مستقل در البراتوار 
محصوالت  از  ای  مجموعه  توسعه  به  اش  شخصی 
در  رساند.  ثبت  به  نیز  را  آنها  از  اندکی  و  پرداخت 
سال 1892 موفق شد موثرترین اخرتاعش را به انجام 

برساند: سیامن دندان.

سفر  به  عالقه  بسیار  خودش  زمان  در  هافمن  اوتو 
داشت. در سال 1900 از منایشگاه جهانی در پاریس 
دیدن کرده و در 1903 اقدام به سفری پژوهشی در 
الجزایر  مجمع  در  جزیره  )بزرگرتین  برگن  اشپیتس 
گسرته  به  تنها  او  سفرهای  اما  کرد.  نروژ(  سوالبارد 
زمین محدود نبود، بلکه در ارتفاعات هم سفر کرد. 
به عنوان یکی از اعضای باشگاه سفرهای هوایی در 
بسیاری از پروازهای بالون نیز رشکت جست. برنامه 

های کوهنوردی اش نیز او را تا مرتفع ترین قله های 
آلپ کشاند.

از  داشت  عالقه  موسیقایی  و  هرن  به  هافمن  اوتو 
جمله: نواخنت پیانو. او روزانه سه ساعت در اتاقی که 
مخصوص این کار ساخته بود به نواخنت پیانو مشغول 
بود. دیتربت اظهار می کرد که در کودکی دزدکی به 
ساز نواخنت پدرش گوش می داده است. اوتو هافمن 
به  وفادارانه  سالگی   83 تا  شیمیدان  یک  عنوان  به 

فعالیت در زمینه کاری اش پرداخت. 

به رسعت مشرتی های  دندانپزشکی هافمن  نوآوری 
قدرشناس خود را در رستارس دنیا پیدا کرده و تا وقوع 
جنگ جهانی اول جایگاه انحصاری خود را حفظ منود. 
پرتره آقای مخرتع، دکرت هافمن، امروز در مطب های 
بیشامری در رسارس جهان یافت می شود. با 40000 
بار استفاده در روز امروزه سیامن هافمن رایج ترین 
مادۀ مرصفی در مطب های دندانپزشکی به منظور 

استحکام بخشی روکش ها و پل های دندان است.



انتقال دانش، توسعه محصوالت و فرآیندهای رو به جلو، شور و شوق آتشین است 
که توسط هافمن از سه نسل پیش به پا شده است. این آتش با کشف سیامن فسفات 
توسط شیمیدان و بنیانگذار آقای دکرت اتو هافمن روشن شد. در واقع شور و شوق 
خود را به سمت توسعه محصوالت موثر در دندانپزشکی ترمیمی سوق داده که از 
برلین به رسارس جهان از سال ۱۸۹۲ گسرتش یافت و توسط دو نسل بعد نیز این شور 

و شوق همچنان پایدار مانده است.

تکنولوژی  با توجه دقیق و همچنین جزئیات ساخته شده است.  محصوالت هافمن 
مدرن به مدت طوالنی باCO2  خنثی در فرایند تولید به چشم می خورد.

طبیعی، موثر و شکلی پایدار، سه اصل مهم هافمن می باشند. محصوالت هافمن با 
استفاده از مواد طبیعی اولیه مرغوب رشوع به ساخت و سپس توسط کنرتل کیفیت 
با  بلکه  قانونی  تنها  نه  که  است.  یافته  توسعه  و  اصالح  موثر  تحقیقات  با  سخت 

فرهنگهای مختلف همخوانی دارد، همچنین دارای استاندارد کورش و حالل هستند.



مواد دندان الهام گرفته از طبیعت  


