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Lithium disilicate 2019 ตอน ใช้ แบบนีไ; ด้ ด้ วยหรอ
(The extended use of Lithium disilicate)
อ.ทพ. ธนวัต ฤทธิPขจร
3 เมษายน 2562

ในการบรรยายวันนี ] ผู้บรรยายได้ นําเสนอกรณีศึกษา จํานวน 3 กรณี ซึiงทําการบูรณะฟั นโดยใช้ วัสดุ
ชนิด Lithium disilicate

กรณีศึกษาทีP 1
ใช้ แก้ ไข abutment ทีiเป็ น metal post ซึiงมองเห็นเป็ นสีดําเขียว
ไม่สวยงาม
แนวทางการพิจารณา
บู ร ณะฟั นเพืi อ ปิ ดสี
metal post สามารถ
ทําได้ ดงั นี ]

• ทํา PFM crown เพืiอปิ ดสี metal post จะสามารถปิ ดสี metal
post ได้ ทงหมด
ั]
แต่ปิดแล้ วจะได้ สีเหมือน PFM
• ใช้ zirconia เพืiอปิ ดสี metal post จะสามารถปิ ดสีได้ แต่ปิด
แล้ วสีขาวทึบ ไม่สมจริง
• วีธีทีiผ้ ูบรรยายแนะนําคือ การทํา ceramic coping เพืiอปิ ดสี
metal post แล้ วจึงทําครอบฟั นบน coping เพืiอความสวยงาม
สี stump ของฟั นทีiทําการบูรณะ มีความสําคัญต่อการเลือกวัสดุทีi
นํามาใช้ บูรณะ และมีผลต่อสี final restoration หลักในการเลือกสี
ingot ควรคํานึงว่าจะผสมสีอะไรให้ กลายเป็ นสีอะไร

การขึ ]นรูปชิ ]นงานเซรามิคชนิด lithium disilicate จะมีการขึ ]นรูปด้ วย
wax แล้ วนําไปลง investment จากนันนํ
] าก้ อน ingot press เข้ าไป
ในเบ้ าจะได้ ออกมาเป็ นชิ ]นงาน การเลือกชนิด ingot ให้ เหมาะสม จึง
มีความสําคัญ
Ingot มีความใสแตกต่างกัน ได้ แก่
• HT (High translucency)
• MT (Medium translucency)
• LT (Low translucency)
• MO (Medium opacity)
• HO (High opacity)
HT ingot มักใช้ เป็ น enamel replacement ต้ องการการกรอแต่งฟั น
เพียงเล็กน้ อย ชิน] งานมักจะมีความบาง มีความหนาเท่ากับ enamel
ให้ ความรู้ สึกใส สวย มีความเป็ นธรรมชาติ
ส่วน LT ingot มักใช้ กรณีทําครอบฟั น ซึiงจะมีการ bake porcelain
(veneering porcelain) เพืiอให้ ได้ ความสวยงาม
ชิ ]นงานเซรามิคโดยทัวi ไปแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ monolithic
คือ ชิ ]นงานทังชิ
] ]นมีเพียง 1 วัสดุ และ bilayered คือมีการเติมผง
porcelain ด้ านบนชิ ]นงานเซรามิค
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ผู้บรรยายจะให้ ความสําคัญกับการเลือกสี และ ชนิดของ ingot เพืiอ
ปิ ดสีโดยไม่ใช้ ซีเมนต์ในการช่วยปิ ดสี เนืiองจากซีเมนต์ทีiผ้ ูบรรยาย
ใช้ คือสี translucent หรื อสีใสอย่างเดียว
วิธีเลือกสี stump ผู้บรรยายแนะนําให้ ใช้ natural die shade
(ND shade) ในการเลือกสี stump โดยให้ วาง ND shade เทียบกับ
ฟั นแล้ วระบุในใบแล็ป รวมถึงควรถ่ายรูปเวลาเทียบสีฟันด้ วย ถ้ าสี
stump ตรงกับ ND 1,2,3 ให้ ใช้ HT ingot ได้ แต่ถ้าสี stump มีความ
เข้ มระดับ ND 4 ขึ ]นไป ควรต้ องเพิiมความหนาของชิ ]นงานวีเนียร์ ให้
ได้ 1มิลลิเมตร จึงจะสามารถปิ ดสี stump ได้ หรื ออาจเลือกสี ingot
ให้ ขาวขึ ]น
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preparation 0.5 มิลลิเมตร แต่ต้องการเซรามิคหนา 1 มิลลิเมตร
เป็ นต้ น
หลังจากการยึดชิ ]นงาน โดยปกติสีจะเพิiมขึ ]น 0.5 shade เช่น การยึด
ชิ ]นงานทีi press จาก ingot B1 หลังยึดทันทีจะได้ สี B1.5 กลับไป
เมืiอคนไข้ กลับมา recheck จะได้ สี B1.75 ลักษณะทีiเกิดขึ ]นคือถ้ า
วันทีiยึดสีสวย ตอนกลับมา recheck สีจะเข้ มขึ ]น ผู้บรรยายแนะนํา
ว่าถ้ าอยากให้ สสี วยในอนาคต ต้ องยอมให้ สีวนั ทีiยึดดูแล้ วขาวมาก
หลังจากผ่านไป 2 อาทิตย์สีจะพอดี แต่ถ้าวันทีiยึดสีเข้ ม อนาคตก็จะ
ยิiงเข้ มขึ ]น
เมืiอเปรี ยบเทียบ HT ingot
ของ 2 ยีiห้อ ได้ แก่ยีiห้อทีi
เป็ น original คือ emax
ของ ivoclar ส่วนยีiห้อทีi
เป็ น competitor คือ LiSi
Press ของ GC พบว่า ingot 2 ตัวนีจ] ะมีความใสไม่เท่ากัน คือ เมืiอ
เป็ นก้ อน ingot LiSi Press จะมีความทึบมากกว่า emax แต่หลังจาก
press แล้ วจะมีความใสใกล้ เคียงกัน

ทังนี
] ] การทําเซรามิคให้ หนา 1 มิลลิเมตร ให้ พิจารณาดังนี ] ถ้ าฟั น
คนไข้ ฟันเยอะอยู่แล้ ว ควรเลือกการกรอฟั นให้ หนักมือขี ]น เพืiอให้ ได้
รูปร่างฟั นเท่าเดิม แต่กรณีทีiคนไข้ สูงอายุมี lip support น้ อย ฟั นสั ]น
อาจทําชิ ]นวีเนียร์ ให้ มีความหนาเพืiอปิ ดสี และได้ lip support ด้ วย
โดยกรอฟั นน้ อย แต่เพิiมชิ ]นงานให้ หนาขึ ]นแทน

กรณีใช้ HT ingot ถ้ าสี stump เป็ น ND 1,2,3 เมืiอยึดชิ ]นงานสี
stump จะทะลุออกมาน้ อย แต่ถ้า stump สี ND 4 ขึ ]นไป สีจะทะลุ
ออกมามาก วิธีแก้ มีอยู่ 2 อย่าง คือ กรอฟั นให้ ลึกขึ ]น หรื อทําชิน]
เซรามิคให้ หนาขึ ]น ชิ ]นงานเซรามิคทีiบางกว่า 1 มิลลิเมตร จะปิ ดสี
stump ไม่ได้

การเลือกสี final restoration แนะนําให้ ใช้ vita classic shade
guide เนืiองจาก ingot เซรามิคทุกชนิดใช้ ระบบนี ] ถ้ าใช้ Vita 3D
ช่างแล็ปอาจจะเกิดความสับสนในการเลือกสี ingot การเลือกสีด้วย
Vita3D แนะนําให้ ใช้ กับครอบฟั นชนิด PFM

LT ingot จะมีความทึบกว่า และให้ ความรู้สึกด้ านกว่า จึงต้ อง bake
porcelain ด้ านบน เมืiอนํา LT ingot ไปทํา veneer ผู้บรรยายพบว่า
สีทีiได้ มีมิติน้อยกว่า เนืiองจาก LT ingot จะไม่ยอมให้ สี stump ผ่าน
ได้ ผู้บรรยายจึงมักจะสอนให้ ช่างแล็ป เลือกใช้ HT ingot ในการทํา
ชิ น] งานวี เ นี ย ร์
มากกว่า

นอกจากนีค] วรระบุความลึกของ preparation และความหนาของ
เซรามิคทีiต้องการในใบแล็ป เช่น ความหนาของ preparation 1
มิลลิเมตร ต้ องการเซรามิคหนา 0.5 มิลลิเมตร นันi หมายความว่า
ต้ องการให้ ฟันดูนูนน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามถ้ าต้ องการเพิiมความ
นูนของฟั น ควรต้ องระบุในใบแล็ปด้ วยเช่นกัน เช่น ความหนาของ
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จากกรณีศึกษาฟั นหน้ า 2 ซีi เป็ นครอบฟั นเก่าชนิด PFM เมืiอรื อ] ออก
พบมี metal post หนึi ง ซีi ผู้ บรรยายได้ ท ดลองใช้ LiSi Press MO
ingot ทํ า เป็ น coping เพืi อ ปิ ดสี
ก่อนทําครอบฟั น แต่พบว่ามีสีดํ า
ของ metal post ทะลุอ อกมา จึ ง
เปลีi ย นไปใช้ emax HO 0 ingot
พบว่ า สามารถปิ ดสี ไ ด้ อย่ า งดี
กรณีศึกษาทีP 2

กรณีนี ]ผู้บรรยายแนะนําให้ ใช้ ก้อนingot emax เนืiองจาก LisiPress
ไม่สามารถปิ ดสีได้

ใช้ เติมปลายฟั น ให้ ยาวขึ ]น 5.5 มิลลิเมตร

Envelope of motion
หรื อ border movement
เป็ นระยะทีiไกลสุดทีจi ะ
สามารถเยื ]องขากรรไกร
ไปได้ ต่างจากการเคีย] ว
อาหารปกติทจีi ะอยู่ใน
envelope of function
ซึiงเป็ นวงเล็กๆ ภายใน
border movement

กรณีศึกษานี ] คนไข้ ได้ จัดฟั นมาแล้ ว 3 ครัง] แต่ยังรู้ สึกไม่มัiนใจเวลา
ยิ ม] การตรวจท่ า lip in repose ไม่ เ ห็ น ปลายฟั น เมืi อ ให้ ค นไข้ ยิ ม]
พบว่าคนไข้ ใช้ กล้ ามเนื ]อใบหน้ ามากและดูมีอายุ คนไข้ แจ้ งว่าต้ องใช้
ความพยายามในการยิ ม]
อย่ า งมากเพืi อ ให้ เ ห็ น ฟั น
คนไข้ ต้ อ งการต่ อ ฟั นให้
ยาวขึ ]นจึงมาปรึกษา
ในกรณีนี ]ต้ องคํานึงเรืi อง
occlusion ก่อน มักมีคําถามว่าการเติมปลายฟั นให้ ยาวขึ ]นอาจมีผล
ต่อ incisal guidance คือจะทําให้ incisal guidance มีความชัน
เพิiมขึ ]น ผู้บรรยายให้ คํานึงถึง envelop of function และ envelope
of motion
Envelop of function มี 3 แบบ
ได้ แก่
•
•
•

Normal
Vertical
Broad

เวลาเคี ]ยวขากรรไกรล่างจะเคลืiอนทีiลงข้ างล่าง มาจากข้ างหลัง ขึน]
สู่จุดสบ โดยจะเคลืiอนทีiไปด้ านหลัง 0.75-1 มิลลิเมตร
ต่อ MIP ดังนันโดยปกติ
]
การเคลืiอนทีiทีiเกิดการถูกันจะมี
ระยะเพียง 0.75-1 มิลลิเมตรเท่านัน] ยกเว้ นกรณีทีiมี
interference จะมีเพียงการอ้ ากัด ไม่มีการเคลืiอนทีiไป
ด้ านข้ าง

ข้ อควรคํานึงอีกข้ อหนึiงคือ เมืiอหยิบครอบฟั นซีi 11 และ ซีi 21 มาวาง
บนมือ สีของครอบฟั นทีiวางอยู่บน coping HO 0 จะต้ องเข้ มกว่าสี
อีกสีหนึiงประมาณ 2 ระดับ เนืiองจากต้ องชนะความขาวทึบของ
coping HO 0

อย่างไรก็ตามพบว่าคน
ทีiนอนกัดฟั นมักมีการ
เคี ]ยวในแนวข้ างไปไกลกว่าปกติ ซึiงเรี ยกว่า broad envelope of
function จึงมักทําให้ เกิดการทําลายโครงสร้ างของฟั น
กรณีทีiคนไข้ มี envelope of function แบบ normal จะเห็นเป็ นรู ป
หยดนํ ]าเมืiอมองจากด้ านข้ าง การทํา veneer ส่วนใหญ่มักจะไม่มี
ปั ญหาอะไร เนืiองจากคนทีiมี normal envelope of function มักไม่
ขัดขวางต่อ
การบดเคี ]ยว
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ในคนไข้ ทีiมี vertical envelope of function คือมีการเคี ]ยวแบบอ้ า
กัด ไม่มีการเคลืiอนทีiในแนวข้ าง พบว่าถึงจะเติมฟั นให้ ยาวอย่างไร ก็
จะไม่ขดั ขวางต่อการเคี ]ยวเช่นกัน แต่ในกรณี broad envelope of
function ซึiงมีการเคลืiอนทีiในแนวข้ างเยอะ จะสามารถเติมปลายฟั น
ได้ แต่ควรเติมให้ ออกมาให้ อยู่นอก envelope of function

จึงทําให้ เราสามารถ
เติมปลายฟั นให้ ยาว
ได้ แม้ ในกรณีคนไข้
มี broad envelop
of function

ในผู้ป่วยเคสนี ]พบว่าอายุ 45 แล้ วแต่ฟันไม่มีการสึกใดๆ เป็ น normal
envelop of function สามารถเติมฟั นให้ ยาวขึ ]นได้ โดยต้ องไม่ลํ ]าเข้ า
ไปในรูปหยดนํ ]า และต้ องทําสิiงทีiเรี ยกว่า freedom in centric
ไม่เช่นนันจะทํ
] าให้ เกิดลักษณะทีiเรี ยกว่า restrictive envelope of
function

เมืiอทําเสร็ จแล้ ว ให้ ผ้ ปู ่ วยดูว่าพอใจหรื อไม่ และควร follow up คือ
หากมีการแตก บิiน หรื อหลุด จะรู้ได้ ในทันทีในวันรุ่ งขึ ]น ซึiงในกรณีนี ]
พบว่าผู้ป่วยใช้ งานได้ ดี ในวันนัด follow-up จะได้ เห็นว่า facial
expression เวลายิม] ของผู้ป่วยหลังทําการเติมปลายฟั นดีขึ ]น ไม่
ต้ องใช้ ความพยายามเวลายิ ]มมากเหมือนก่อนทําวีเนียร์

Freedom in centric คือการทีiฟันสามารถเคลืiอนทีiในแนวหน้ าหลัง
ได้ ประมาณ1 มิลลิเมตรโดยไม่มีการเปลีiยน vertical dimension
กรณีศึกษาทีP 3
ใช้ ทํา tabletop

โดยทําการกรอแต่งผิวฟั นเพียงเล็กน้ อย แล้ วทําชิ ]นงานเซรามิคมา
วางบนด้ านocclusal และยึดอยู่ด้วยซีเมนต์
Tabletop เป็ นรูปแบบการบูรณะฟั นหนึiงทีiแพร่หลายมาก่อนใน
ยุโรป อย่างไรก็ตามพบว่าเมืiอ 20 ปี ทีiแล้ ววิธีนี ]ไม่ประสบความสําเร็ จ
เนืiองจาก ceramic ยังมีความแข็งไม่เพียงพอ เมืiอมีการนํา lithium
disilicate มาใช้ พบว่ามีความแข็งแรง ไม่แตก จึงโด่งดังไปทัวi ยุโรป
และอเมริกา
คนไข้ กรณีศึกษานี ] มีฟันสึกเนืiองจากชอบดืiมสุราร่ วมกับโซดา มีการ
สบฟั นแบบ cross bite เมืiอตรวจภายในช่องปากมีลกั ษณะ erosion
รวมถึงมีวัสดุอุดอยู่ทีiฟันเกือบทุกซีi คนไข้ ได้ ปรึ กษาทันตแพทย์มา

หลายท่าน และได้ รับคําแนะนําให้ รักษาโดยจัดฟั นร่ วมกับการผ่าตัด
ขากรรไกรเพืiอแก้ cross bite แต่คนไข้ ปฏิเสธการผ่าตัด
เริi มต้ นผู้บรรยายให้ ทําท่า lip in repose วิธีการคือให้ คนไข้ อ้าปาก
จากนันปิ
] ดปาก เอาลิ ]นเลียริมฝี ปากบนเสร็จแล้ วจึงค้ างไว้ ความยาว
ของฟั นทีiสวยคือเมืiอ ริ ม ฝี ป าก
อยู่ ใ นท่ า พัก จะเห็ น ปลายฟั น
เล็กน้ อย ในกรณีทีiมองไม่ เ ห็ น
ปลายฟั น จะดู สู ง อายุ คนไข้
กรณีนี ]อายุ 35ปี แต่ตรวจไม่เห็นปลายฟั น ซึiงผู้บรรยายอยากให้ เห็น
ปลายฟั นออกมาประมาณ 1 มิลลิเมตร จะเหมาะสมกับอายุคนไข้
มากกว่า
เมืiอวางแผนความสูงทีiจะเติมปลายฟั นและความสูงทีiจะยก VD ได้
แล้ วจึงทําpreparationในฟั นหน้ าล่าง โดยมีการกรอผิวฟั นด้ านหน้ า
ออกเล็กน้ อยเพืiอทีiจะได้ มีเนื ]อทีiให้ สร้ างฟั นบนออกมา ในขณะทีi
บริเวณฟั นหน้ าบนไม่มีการกรอตัดปลายฟั นออกเลย มีการกรอแต่ง
เฉพาะในบริเวณ
margin โดยรอบ
เท่านัน]
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การทํา cross-mouth
• ลอกเลียน temporary ซึiงผ่านการทดสอบการใช้ งานใน
ผู้ป่วยมาแล้ วและได้ ผลทีiดี
• เป็ นการ ส่งข้ อมูลให้ ช่างทันตกรรม
• สามารถลอกเลียน anterior guidance ทีiคนไข้ ได้ ทดลอง
ใช้ งานจริง
วิ ธี ก า ร ทํ า cross-mouth
ประกอบไปด้ ว ย bite 3 ชิน]
ได้ แก่

1. Bite ระหว่าง temporary บนและล่าง
2. Bite ระหว่าง preparation บน และ temporary ล่าง
3. Bite ระหว่าง preparation บนและล่าง
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ฟั นหน้ า โดยให้ temporary ฟั นหลังเป็ น stop จากนันเมื
] iอวัสดุ
แข็งตัวจึงถอด temporary ฟั นหลังด้ านขวา ฉีดวัสดุบนั ทึกการสบ
ฟั นและปาดให้ เชืiอมกับ bite ของฟั นหน้ า จากนันจึ
] งทําเช่นเดียวกัน
บริเวณด้ านซ้ าย
ในขันตอนการใส่
]
ชิ ]นงานแนะนําให้ ทําการใส่ชิ ]นงานทีiละด้ าน หรื อ
ใส่ขากรรไกรบนและล่างแยกกัน เนืiองจากทําให้ สามารถทํางานได้
ง่ายกว่าและลดความเครี ยดในขันตอนการทํ
]
างาน
ผู้บรรยายพบกรณีศึกษาทีiคนไข้ ถูกส่งมาหลังจากจัดฟั นด้ วย
Invisalign ซึiงพบว่าหลังการจัดฟั น มีภาวะ posterior openbite
และ retrocline ของฟั นหน้ าบน ซึiงในบางครัง] อาจจะต้ องทําการเก็บ
งานด้ วยการทํา tabletop
การ preparation ในชิ ]นงาน tabletop ให้ ทําแบบ non-retentive
preparation แต่ต้องสามารถวางชิ ]นงานอยู่ในตําแหน่งเดิมได้ ใน
กรณีทีiผ้ ปู ่ วยมีวัสดุอุดอะมัลกัม OM หรื อ OD เก่า ให้ รือ] แล้ วกรอแต่ง
margin โดยหลักการคือ ให้ เป็ น non-retentive preparation
สําหรับผลการศึกษาความแข็งแรงของวัสดุกลุ่ม lithium disilicate
เมืiอใส่ชิ ]นงานในช่องปาก 4 ปี พบว่าจะมีประมาณ 1% ทีiแตกใน
กรณีทีiเป็ น monolithic ในขณะทีiกลุ่ม porcelain layering จะมี
อัตราการแตกมากกว่าถึง 2 เท่า
การศึกษาของ Fabbri G ในปี 2014 ซึiงทําการศึกษาการบูรณะฟั น
ด้ วยวัสดุกลุ่ม lithium disilicate 860 ชิ ]น เป็ นระยะเวลา 3-6 ปี
พบว่าจะเกิด mechanical complication เพียง 26 ชิ ]นซึiงส่วนใหญ่
เกิดทีiฟันหลัง และเป็ น porcelain chipping 17 ชิ ]น ในขณะทีi
monolithic จะมีปัญหาน้ อยทีiสุด ในขณะทีi Pieger S ในปี 2014 ได้
ทําการศึกษาโดยใช้ วสั ดุกลุ่ม lithium disilicate ในการทําสะพาน
ฟั นเป็ นระยะเวลา 1-5 ปี พบว่าผลทีiได้ ไม่น่าพึงพอใจ และไม่แนะนํา
ให้ ใช้ เป็ นวัสดุสําหรับการทําสะพานฟั นในฟั นหลัง โดยแนะนําให้ ใช้
เป็ น zirconia หรื อ PFM แทน ในกรณีทีiต้องการทําสะพานฟั นในฟั น
หน้ า แนะนําให้ ทําได้ ถึงฟั นกรามน้ อยซีiทีi 2 เท่านัน]

โดยวิธีการ bite ชิ ]นทีi 2 และ 3 ให้ ทําการ bite โดยเริiมจากถอด
temporary ฟั นหน้ าจากนันจึ
] งฉีดวัสดุบนั ทึกการสบฟั นเฉพาะส่วน

สําหรับกลุ่ม zirconia ทีiมีความใส ความแข็งแรงจะลดลงมาเหลือ
เพียง 500-750 MPa ซึiงเข้ าใกล้ lithium disilicate ดังนันจึ
] ง
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จําเป็ นต้ องเลือกระหว่างความแข็งแรงและความสวยงาม ผู้บรรยาย
เลือกใช้ lithium disilicate ซึiงมีความใส สวย และความแข็งแรงทีi
ยอมรับได้
นอกจากนี ] zirconia
ยัง ไม่ สามารถสร้ าง
การยึดติดกับฟั นได้ ดี
เ ที ย บ เ ท่ า lithium
disilicate อีกทัง] ต้ อง
ยึ ด อยู่ ด้ ว ยretention
จึงไม่สามารถใช้ ทําชิน] งาน tabletop ได้ วัสดุทงั ] 2 ชนิดนีม] ีข้อควร
ระวังคือไม่ควรให้ ผ้ ูป่วยกัด หรื อเชคการสบฟั นก่อนทีiจะมีการยึ ด ใน
ช่องปาก ควรกรอแก้ ไขในภายหลัง
การ preparation axial reduction ของกลุ่ม lithium disilicate
จะต้ องกรอแต่งรอบซีi 1 มิลลิเมตร occlusal reduction 1.2-1.5
มิลลิเมตร จึงจะถือว่าอยู่ใน safe zone แต่สําหรับผู้บรรยายมักจะ
preparation axial reduction อยู่ในช่วง 0.5-0.7 มิลลิเมตร และ
occlusal reduction 1
มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามพึง
ระวังว่าอาจเกิดความเสีiยงต่อ
การแตกได้

6

chamfer ขนาด 0.5 มิลลิเมตร เวลา prep tabletop ให้ วางหัวกรอ
แล้ ว prep ด้ าน occlusal กรอแนวตรง ใช้ diamond shape ตาม
ภาพ ข้ อควรระวังคือ เวลาขยับหัวกรออาจโดน proximal ของฟั น
ข้ างเคียง ทําให้ เมืiอ preparation แล้ ว จะได้ ความลึกตรงกลางฟั น
ส่วนด้ าน mesial และ distal จะมีความสูงอยู่ ทําให้ ceramic
บริเวณ mesial และ distal บาง แต่ตรงกลางจะหนา เพราะฉะนันจึ
] ง
ควรต้ องกรอลงให้ เท่ากัน จากนันใช้
] หวั กรอ torpedo shape เก็บ
งานบริเวณ margin ทังหมด
]
สังเกตว่า preparation จะไม่มี
retention แต่สามารถวางชิ ]นงานให้ อยู่กับทีi และชิ ]นงานจะยึดอยู่ได้
ด้ วย bonding ซึiงผู้บรรยายใช้ rely X veneer ในการยึด
ในบางครัง] ช่างทันตกรรมอาจทํา groove มาให้ สวย แต่ทีiควรให้
ความสําคัญมากกว่าคือต้ องได้ ชิ ]นงานทีiหนา 0.75-1 มิลลิเมตร
ดังนันมี
] groove หรื อไม่ ไม่เป็ นไร ควรให้ ความสําคัญกับ margin
หรื อ contact ดีกว่า จะทําให้ ใส่ชิ ]นงานได้ รวดเร็ วกว่า

การ preparation ของ
tabletop
ให้ ใช้ หัวกรอ
torpedo shape ขนาด 1
มิลลิเมตร เมืiอวางครึiงหนึiงจะ
ได้ margin แบบ deep
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