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  423-428 ،1390زمستان نامه،  ، ويژه29دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
 

  
دندانپزشك  
 دانشيارگروه پروتزهاي دنداني، دانشكدة دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :نويسنده مسئول.  

E-mail:a_saboury@yahoo.com                                                 

اي با فضا وتكنيك  دو مرحلهواش  –بررسي ومقايسه دقت تكنيك قالب گيري پوتي 
  Super Lightو    Lightمجدد با قوام  واش -پوتي

  ابوالفضل صبوريدكتر  ،حسن تدبيريدكتر 

  
  چكيده

 بـا  مطالعه نيا. دادند نشان خصوص نيا در يمتناقض جينتا قاتيتحق. است برخورداري ا ژهيو تياهم از ثابت پروتز در يريقالبگ :سابقه و هدف
انجـام   Super Light و Light قـوام  بـا  مجـدد واش  -يپـوت  كيـ تكناي با فضـا و  دو مرحله واش -يپوت يريگ قالب كيتكن دو سهيمقا هدف
  .گرديد

نمونه گچي  20قالب و در مجموع  10هر يك از دو تكنيك از. شد انجامي شگاهيآزما مدلي رو بري تجرب روش به قيتحق :مواد و روشها
 profile دستگاه با بار 3ي گچي ها نمونه در و بار 6ي شگاهيآزما مدل دري دا دو فاصله و آندركات بدوني دا قطر و ارتفاع.بدست آمد

projector توسط و سهيمقاي شگاهيآزما مدل باي گچي ها نمونه ابعاد. آمد بدست آنها نيانگيم و شدي ريگاندازه  t-testديگرد آزمون.  
افزايش و تكنيك  اي با فضادو مرحلهقطر داي توسط تكنيك  .)>05/0P( باشد دار نمي و معنييافته كاهش  داي ارتفاعتكنيك هردو در: ها يافته

با اي دو مرحلهتكنيك قالبگيري  ،از نظر فاصله بين دو داي. )P>0001/0( باشديكاهش يافته است كه اين كاهش قطر معني دار م واش مجدد
   .) P>0001/0( دباش دار مي يمعن وشده  ها بيشتر در تكنيك واش مجدد فاصله بين دايكه  فضا داراي تغييرات بسياركمي بوده، در حالي

هاي پايه  شود و فاصله بين دندانكوچك مي قطر داي Light Super و Lightواش مجدد با قوام  -در تكنيك قالبگيري پوتي :گيري نتيجه
  .هاي بيشتري دارديابد و استفاده از اين تكنيك سئوال برانگيز است و نياز به بررسيميافزايش

  .كونيليس مجدد، واش ،يريقالبگ كيتكن ،يابعاد دقت :كليد واژگان
  9/12/1390:تاريخ تأييد مقاله    7/11/1390: تاريخ اصالح نهايي  4/4/1390: اريخ دريافت مقالهت

   422 -429 ،1390زمستان ، نامه ، ويژه29مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 
  

  مقدمه
ــي ــم ازي ك ــر مه ــان مراحــل نيت ــز در درم ــت، پروت  ثاب

دقـت قالـب دنـداني گرفتـه      .)1(باشـد  يمـ  قيدقي ريقالبگ
شده يك فاكتور اصلي تاثير گذار روي تطابق روكـش و  

عدم دقـت  . )2(باشد مي) FPD(پروتز هاي پارسيل ثابت 
گچـي غيـر    در مرحله قالبگيري، منجر بـه داشـتن قالـب   

دقيق و در پايان پروتزي با تطابق نامناسب خواهد شـد  
ها براي قالبگيري دقيـق در پروتزهـاي    ترين روش رايج. 

در پـاره اي  . ثابت روش دو مرحلـه اي بـا فضـا اسـت     
گـردد بنـابراين    موارد جزئيات به طور دقيـق ثبـت نمـي   

   .)3(شود دادن واش دوم به قالب الزم مي
مزيت اصلي تكنيك قالبگيري با فضـا در ايـن اسـت كـه     

ز ايجـاد  فضاي كافي جهـت مـاده واش تـامين شـده و ا    
 )4(آيـد  هرگونه استرسي به ماده پوتي ممانعت بعمل مي

ــدد ،    ــك قــالبگيري واش مج ــازي  در تكني ــراي بازس ب

واش تهيـه شـده و    –هايي كه توسط تكنيـك پـوتي    قالب
تـوان اقـدام بـه حـذف      نقايص جزيي داشته باشـند، مـي  

اندركات هاي مزاحم نمود ، سپس ديواره هـاي موجـود   
اينترپروگزيمـال را برداشـته بطوريكـه قالـب     در نواحي 

بعـد از  . بتواند بسهولت در مكان اصلي خود قرار گيرد 
 طي اين مراحل مي تـوان اقـدام بـه واش مجـدد نمـود ،     

 )5: (، عبارتند از مزاياي اين تكنيك

  جزئيات بهتر ثبت مي شود .  
   زمان كـار )working time  (    نسـبت بـه تعـويض

 . قالب كاهش مي يابد 

      ميزان مصرف ماده قـالبگيري نسـبت بـه تعـويض
 قالب كاهش پيدا مي كند 

  قالب كمتر حباب مي زند . 
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  كنار زدن لثه كمتر مورد نياز است . 

  تجهيزات خاصي نمي خواهد . 

   قالــب نهــايي داراي ســطح يكنواخــت )uniform  (
 . خواهد بود 

با توجه به مزايـاي ذكـر شـده بنظـر تكنيـك قـالبگيري واش       
د از نظر كلينيكي بسيار مطلـوب مـي باشـد ولـي ميـزان      مجد

  . ا بايد بطور تحقيقي ارزيابي نموددقت آنر
هاي قالبگيري با فضا و واش مجدد  در رابطه با  تكنيك

 و همكاران Podshaley. تحقيقات مختلفي انجام شده است
ضمن بررسي دو تكنيك فوق اعالم كردند ) 6(1970در سال 

د ولي باعث كوچك شدن داي مي شوكردند كه واش مجدد 
، داي دقيق تر و داراي ابعاد در نهايت به علت انبساط گچ

  .نزديكتر به مدل اصلي خواهد بود
مشخص ) 7( 1995در سال  و همكاران Skinnerدر بررسي 

شود و  جدد باعث كوچك شدن داي ميگرديد كه واش م
  . كنند ن تكنيك را بطور روتين توصيه نميانجام اي

در بررسي و مقايسه دو ) 8( 2007درسال  صبوري و صدر 
تكنيك با فضا و واش مجدد اعالم كردند كه تكنيك با فضا 
دقيق تر بوده و تكنيك واش مجدد سبب كاهش قطر داي و 

گردد و استفاده  از اين تكنيك را  افزايش فاصله بين آنها مي
در  ريدر تحقيقي كه توسط  نيلي و آقا مي. توصييه نمي كنند

ت تكنيك هاي  قالبگيري  دو صورت گرف) 3(1387سال 
دوم را  مورد با واش  اي و دو مرحله اي با فضا مرحله

تر  عالم كردند كه تكنيك با فضا دقيقو ابررسي  قرار دادند 
ش قطر داي ها و كاهش انجام واش مجدد باعث افزاي ،بوده

ت مختلف بنابراين با توجه به نظرا. نها مي شودفاصله بين آ
و تناقضات موجود در رابطه با تكنيك قالبگيري واش مجدد 
وهمچنين توليد مواد قالبگيري واش با رقت بسيار باال جهت 

، به نظر ا واش مجدد و انجام آن در كلينيكقالبگيري ب
نيك صحيح باشد تا بتوان با تك تر ضروري مي امعتحقيقي ج

  .تر و دقيق تر انجام شود
  

  :مواد و روشها
  

آزمايشگاهي از مدل آزمايشگاهي  – در اين تحقيق تجربي 
مدل از دو قسمت  .)9(استفاده شدصدر – صبوريپژوهش 

تحتاني شامل قسمت . تحتاني و فوقاني تشكيل شده است
هاي راهنما و  حتاني و ميله، صفحه تها، قاعده داي داي

 ني، تري اختصاصيقسمت فوقاني شامل صفحه فوقا

  .)1شكل( باشد مي
  

  
  

  مدل آزمايشگاهي  -1شكل 
  

ماده قالبگيري مورد استفاده سيليكون افزايشي  با قوام  
light وlight  super   )ZHERMACK SPA ،VIA 

BOVAZECCHINO t 100– 45021 BADIA 
POLESINE ITALY (به اين منظور، بر پايه . باشد يم
پيمانه بيس  2(ي  پيمانه ماده پوت  4دستور كارخانه سازنده 

به روش ورز دادن با  انگشتان )  پيمانه تسريع كننده 2و 
)Kneading (زمان  ثانيه، 30زمان اختالط . مخلوط گرديد

با توجه به اينكه . دقيقه 5ثانيه، زمان سفت شدن   90كاركرد
هاي ارائه شده بر حسب كار در محيط دهان با توجه  زمان

ه ارائ) ADA, specification No.19(به خصوصيات ويژه 
مريزاسيون در محيط كار كه  گرديده است و زمان پلي

، يابد ، افزايش ميحرارت كمتري نسبت به محيط دهان دارد
ست كه زمان سفت شدن در تحقيقات توصيه شده ا

  ).10- 12(زمايشگاهي دو برابر شود آ
  واش دو مرحله اي با فضا  -تكنيك قالبگيري پوتي

دارنده  از فضا نگهبراي  تهيه قالب ها، در مرحله نخست   
Spacer1) ( متر يميل 5/1فلزي به ضخامت ) مدل

پس از قرار . استفاده شد) صدر – آزمايشگاهي صبوري
بر پايه  ،يدارنده  با استفاده از ماده پوت  دادن  فضا نگه

ماده . دستورالعمل كارخانه سازنده، قالبگيري انجام شد
، داده پوتي را در قسمت  فوقاني مدل آزمايشگاهي قرار

بر گردا نده شد ) ها يشامل دا(ي سپس بر روي قسمت تحتان
 10هاي فوقاني و تحتاني نيروي  و براي انطباق كامل قسمت

پس از انجام قالبگيري با ماده پوتي، . اعمال گرديد كيلو گرم
ها برداشته شد و سپس ماده  يدارنده از روي دا فضا نگه

داخل  lightبا قوام ) طبق توصيه كارخانه سازنده ( واش
هفت (ي تفنگ تزريق، قرار داده شد و مقدار مشخص و معين
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تزريق شد ) ها بار فشار كليد تفنگ تزريق در هر يك از نمونه
مشخصات كاربردي ماده  واش   .و قالب نهايي تهيه گرديد

، انيهث 30 زمان اختالط: باشد يبه ترتيب زير م  lightبا قوام 
زمان . دقيقه 4ثانيه، زمان سفت شدن   90زمان كاركرد 

سفت شدن به علت اختالف حرارت دهان و محيط 
                                          .آزمايشگاه دو برابر در نظر گرفته شد

  light  superو lightتكنيك قالبگيري واش مجدد با قوام    
با هم گذاشته  ventو  Spacer2در اين تكنيك مرحله اول 

تهيه گرديد در مرحله دوم )  پيمانه پوتي 4(شد و قالب پوتي 
Spacer2   برداشته شده و در حالي كهvent  همچنان روي

به مقدار مشخص و  lightماده واش با قوام مدل قرار دارد 
در هر يك از هفت بار فشار كليد تفنگ تزريق ( معيني
جهت تهيه واش اول، تزريق شد در مرحله سوم  )ها نمونه
vent  ماده واش با قوام برداشته شده و super light  به

تزريق در هفت بار فشار كليد تفنگ ( مقدار مشخص و معيني 
و قالب تزريق جهت تهيه واش دوم، ) ها هر يك از نمونه
  .   نهايي تهيه گرديد

به  Super Light مشخصات كاربردي ماده واش با قوام
ثانيه، زمان كاركرد   30زمان اختالط : باشد يترتيب زير م

زمان سفت شدن آن به . دقيقه 4ثانيه، زمان سفت شدن  90
با . دليل محيط آزمايشگاهي، دو برابر در نظر گرفته شد

قالب و  10توجه به وجود دو تكنيك قالبگيري، با هر تكنيك 
 30ها به مدت  الببعد از تهيه ق. قالب تهيه شد 20در مجموع 

 vel- mix  )water ml سپس توسط گچ ،دقيقه صبر نموده
23 :074SH gr100 (به روش زير ريخته شدند:  
درجه  25(ميلي ليتر آب  14گرم گچ توزين شده با  60

روش اختالط بدين ترتيب  .گردد مخلوط مي) سانتيگراد
داخل آب ريخته شده، ) ثانيه10(به آهستگي باشد كه گچ  مي

موده تا گچ آب را بداخل خود ثانيه صبر ن 30سپس بمدت 
 شودكه وكيوم باعث كاهش حباب مي از آنجا بكشد و

 80بنابراين براي اختالط بهتر از وكيوم با درجه  .)13،14(
دقيقه  3سپس گچ آماده شده طي. استفاده شد ثانيه 30بمدت

بداخل قالب ريخته  (light vibration)توسط ويبره آهسته 
يك ساعت كست گچي از قالب خارج و بعد از . شوديم
هاي ارائه شده تماماً بر اساس  مراحل كار و زمان( .گردد يم

ها  نمونه). باشد يتوصيه كارخانه سازنده گچ ولميكس م
ابعاد آنها با استفاده از  ،بطور تصادفي شماره گذاري شده

 profile projector )Nikon model 6c , Tokyo دستگاه 

, japan ( كه در تحقيقات قبلي نيز به كار رفته است)15-17 ،

توسط شخص ) متر ميلي 001/0(با دقتي در حد ميكرون ). 8
نه اطالعي از نوع تكنيك متخصص ديگري بدون هيچ گو

سه مكان بر روي مدل ). 2شكل(، اندازه گيري شد قالبگيري
). 3شكل(گيري شد هاي گچي اندازهآزمايشگاهي و نمونه

»B,A «ترتيب ارتفاع و قطر داي بدون اندركات بوده كه با به
. شودگيري آن دقت قالبگيري از دندان مشخص مياندازه

»C «گيري آن فاصله دو داي از يكديگر بوده كه با اندازه
  .گردددقت قالبگيري در مورد بريج مشخص مي

  

  
 profileنماي داي با آندركات در دستگاه    -2 شكل

projector  
  

  
  

قطر داي بدون : Bارتفاع داي بدون اندركات، : A -3شكل 
  فاصله دو داي از يكديگر: Cاندركات، 

  
 profileبار با دستگاه 3هاي گچي بار و  نمونه 6مدل اصلي 

projector گيري بيشتر شود  گيري شد تا دقت اندازهاندازه
ابعاد مدل آزمايشگاهي و . سپس ميانگين هركدام بدست آمد

. نمونه هاي گچي اندازه گيري شد، ميانگين آنها به دست آمد
درصد تغييرات ابعادي نيز از فرمول زير محاسبه شد و 

  ).1 -جدو ل( آزمون گرديد   T- testنتايج توسط 
  
 درصد تغييرات ابعادي =    

  ابعاد نمونه اصلي –مونه گچي ابعاد ن

  ابعاد نمونه اصلي 
100× 
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  :ها يافته
  

تكنيك در هر دو روش فوق ارتفاع كاهش يافته است كه در 
 light  superو lightبا قوام  واش مجدد –قالبگيري پوتي

 ولي با توجه به آزمون) 1 جدول( باشد اين كاهش بيشتر مي
t-test  بدون ( بين دو تكنيك فوق از نظر ارتفاع داي
  .)P‹05/0(اختالف معني داري وجود نداشت ) اندركات

   
  هاي گچي اندازه ابعاد نمونه -1جدول 

  A B  C  ابعاد  هاي قالبگيري تكنيك

واش استاندارد  –پوتي 
  )با فضا(

 724/21 067/8 996/9  مدل اصلي

X 903/9 097/8 760/21 

α 94/0%- 37/0 % 16/0% 

S.D 045/0  03/0 012/0 

  واش مجدد -پوتي
X 880/9 016/8 797/21 

α 16/1%- 63/0 %- 33/0% 

S.D 038/0 052/0 024 /0 
                                                       X = هاي گچي ميانگين اندازه ابعاد نمونه    α =     درصد تغييرات ابعاديS.D = انحراف معيار  

  
واش  –قطر داي بدون اندركات توسط تكنيك قالبگيري پوتي

واش –با فضا افزايش و توسط تكنيك پوتياي  دو مرحله
نشان   t-test آزمون) 1 جدول(مجدد كاهش يافته است 

  lightو lightبا قوام  واش مجدد –دهد كه تكنيك پوتي مي
super دو واش  –باعث كاهش قطر نسبت به تكنيك پوتي
از ).  P>0001/0( باشد ار ميد معنيشده و  با فضااي  مرحله

ا  با فضاي  دو مرحلهنظر فاصله بين دو داي تكنيك قالبگيري 
كه در تكنيك پوتي  ، در حاليداراي تغييرات بسيار كمي بوده

فاصله بين   light  superو lightبا قوام  واش مجدد –

دليل  كه اين در حقيقت به) 1 جدول(شده است ها بيشتر  داي
دهد  نشان مي t-testآزمون . باشد كوچك شدن قطر داي مي

دو واش  –واش مجدد نسبت به تكنيك پوتي –كه تكنيك پوتي
گردد  باعث افزايش فاصله بين دو داي مي با فضااي  مرحله

  ).P>0001/0( باشد ر ميدا كه اين افزايش معني
مقدار خطاي دالبرگ براي هر كدام از دو روش با مقدار 

هركدام از مقدار خطاي دالبرگ براي . واقعي محاسبه شد
گيري به تفكيك تكنيك قالبگيري در  هاي مورد اندازه شاخص

  . آمده است 2جدول شماره 
  

  گيري به تفكيك تكنيك قالبگيري هاي اندازه خطاي دالبرگ براي شاخص -2جدول 

  هاي گچي ابعاد نمونه
  روش قالبگيري

  واش مجدد -پوتي )با فضا(واش استاندارد-پوتي
 (2D±)  خطاي دالبرگ (2D±)  خطاي دالبرگ

  )- 172/0و  172/0(  086/0  )- 144/0و  144/0(  072/0  ارتفاع
  )- 100/0و  100/0(  050/0  )- 06/0و  06/0(  030/0  قطر
  )- 110/0و  110/0(  055/0  )- 055/0و  055/0(  027/0  فاصله

  
شود مقدار خطاي روش  همانگونه كه در جدول مشاهده مي

واش استاندارد  - واش مجدد نسبت به پوتي -قالبگيري پوتي
در هر سه شاخص ارتفاع، قطر و فاصله بين دو داي بيشتر 

بدون توجه به بزرگي هركدام از ابعاد مورد . باشد مي
 -جه به آماره دالبرگ ميزان خطاي روش پوتيارزيابي، با تو

واش استاندارد در مورد  - واش مجدد در مقايسه با پوتي
رتفاع اتر از  قطر و فاصله بين دو داي بزرگتر و قابل توجه

  .باشد مي
 - مقدار خطاي نسبي دالبرگ براي ارتفاع داي در تكنيك پوتي

واش مجدد  -و در تكنيك پوتي% 7/0واش استاندارد برابر با 
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به همين ترتيب مقدار خطاي نسبي . باشد مي% 9/0برابر با 
% 4/0ها  دالبرگ براي قطر داي به ترتيب در هر كدام از روش

  .باشد مي% 3/0و % 1/0دو داي و براي فاصله بين % 6/0و 
  

  :بحث
  

 - مطالعه حاضر با هدف مقايسه دو تكنيك قالبگيري پوتي
واش مجدد با  - اي با فضا و تكنيك پوتي واش دو مرحله

در بررسي ارتفاع .  انجام گرفت super lightو  lightقوام 
  lightو lightقوام  با(تكنيك قالبگيري واش مجدد  )A(داي

super ( با فضا  اي  دو مرحلهنسبت به تكنيك قالبگيري
دار  ولي ميزان آن از نظر آماري معني كاهش يافته است

 با(تكنيك واش مجدد ) B( باشد در رابطه با قطر داي نمي
كاهش چشمگيري را نشان ) light  superو light قوام
يابد كه احتماالً به  ها افزايش مي ه بين دايدهد و فاصل مي

 Elastic(دليل انقباض ناشي از برگشت به حالت اوليه 

recovery (مي باشد.   
توان از  گيري جفت مي جهت بررسي بين دو يا چند اندازه

در مطالعه . يا ضريب همبستگي استفاده كرد ICCآماره 
هاي جفت امكان استفاده از  ود اندازهحاضر به دليل عدم وج
  .اين آماره وجود نداشت

نمونه ساخته شده سه بار  20با توجه به آنكه هر كدام از 
توان مقدار ضريب همبستگي بين  اند مي گيري شده اندازه

. را براي هركدام از دو روش محاسبه كرد (ICC)كالسي 
بين دو داي هاي ارتفاع، قطر و فاصله  براي هركدام از اندازه

در هر كدام از  (ICC)مقدار ضريب همبستگي بين كالسي 
 1اي با فضا و واش مجدد برابر با  دو تكنيك دو مرحله

باشد و توافق و سازگاري بااليي بين سه تكرار  مي
  .گيري وجود دارد اندازه

Podshadley  در تحقيق تحت ) 6( 1970در سال  و همكاران
كه از قوام  "قالب هاي مركاپتانبررسي دقت ريالين "عنوان 

رگوالر مواد قالبگيري استفاده شده است، نتيجه گرفتند با 
يابد ولي ابعاد آن نسبت به  انجام ريالين قطر داي كاهش مي

تكنيك قالبگيري با فضا به مدل اصلي نزديكتر است، پس 
نتايج آنان با تحقيق حاضر هماهنگي دارد ولي از لحاظ 

  .ي تفاوت داردنزديكي به مدل اصل
Skinner  ود تحت در تحقيق خ) 7(1995در سال  و همكاران

نتيجه  "بررسي خواص و كاربرد مواد قالبگيري رابر"عنوان 
گرفتند كه انجام  ريالين  سبب كوچك شدن قطر داي و مانع 

ساخته شده بر ) Casting(از نشست كامل رستوريشن 
، ش تحقيقكه عليرغم متفاوت بودن رو. گردد روي آن مي

و نوع ماده قالبگيري با نتايج تحقيق  مدل آزمايشگاهي
  .حاضر مطابقت دارد 

در پژوهشي تحت ) 8( 2007در سال  صبوري و صدر 
 –بررسي اثر واش مجدد در تكنيك قالبگيري پوتي"عنوان 

دريافتند كه تكنيك قالبگيري واش "واش در پروتز ثابت
توجه به تفاوت مجدد سبب كاهش قطر داي مي گردد كه با 

  . حاضر، هماهنگ استنوع ماده قالبگيري با نتيجه تحقيق 
در پژوهشي تحت عنوان ) 3( 1387در سال  نيلي و آقا ميري

اي و دو  اش دوم در روش قالبگيري يك مرحلهاثر و"
اعالم كردند كه روش  "اي بر دقت ابعادي الگوي گچي مرحله

فزايش قطر با واش دوم  باعث اقالبگيري دو مرحله اي 
و با نتيجه تحقيق شود  ها و كا هش فاصله بين آنها مي داي

باشد كه احتماال به دليل تفاوت در نوع  حاضر متفاوت مي
  .ماده قالبگيري و مدل آزمايشگاهي مي باشد

در پژوهشي به بررسي ) 18( 1384در سال  نيلي و رفيقي
در روش دو ) Rapid( اثر ضخامت واش ماده قالبگيري رپيد

اي بر دقت ابعاد كست پرداختند كه نتايج اين پژوهش  مرحله
ميلي  2اي با ضخامت  ان داد كه روش قالبگيري دو مرحلهنش

متر براي ماده واش از دو ضخامت ديگر دقيق تر بوده است 
كه با نتيجه تحقيق كنوني وجود تفاوت در نوع ماده 

ني ، همخواستفاده از دو گونه ماده قالبگيريقالبگيري و ا
  .دارد

  
  :گيري نتيجه

  

 lightوlightقوام واش مجدد با   –در تكنيك قالبگيري پوتي
super  قطر داي كوچك مي شود و فاصله بين دندان هاي

پايه افزايش مي يابد و استفاده از اين تكنيك سئوال برانگيز 
  .است و نياز به بررسي هاي بيشتري دارد 

  
  :ها و پيشنهادات محدوديت

  
انجام شده كه توصيه مي  invitroاين تحقيق به صورت 

مورد بررسي    invivoگردد در صورت امكان به صورت 
عليرغم ايجاد شرايط مناسب   invitroقرار گيرد ، چون در 

از نظر بزاق ، خون ، درجه ( هنوز شرايط محيط دهان 
در ضمن در اين تحقيق ابعاد داي . برقرار نيست ) حرارت 
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يري شده و تاثير عوامل مداخله كننده ديگر از جمله اندازه گ
 ، نوع فلزالگوي مومي، مراحل سيلندر گذاريساخت 

بنابراين پيشنهاد . رستوريشن و غيره بررسي نشده است
  : مي گردد 

ذكر شده در محيط دهان  هاي قالبگيري دقت تكنيك – 1
  . بررسي شود

ميزان  هاي قالبگيري ذكر شده بر روي تاثير تكنيك – 2
  .نشست رستوريشن بررسي گردد

از (بودن شرايط آزمايشگاهي و دهاني با توجه به يكسان ن
ميزان اعتبار ) نظر وجود بزاق، خون، درجه حرارت و غيره

  .نتايج اين تحقيق نسبي است 

  :تقدير و تشكر
  

 3041شماره  اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي
آقاي دكتر به راهنمايي  آقاي حسن تدبيري مربوط به

دانشكده دندانپزشكي و مربوط به  ابوالفضل صبوري
باشد و بدين وسيله  پزشكي شهيد بهشتي مي دانشگاه علوم

از مركز تحقيقات و مواد دنداني دانشكده تشكر و قدرداني 
 .مي گردد
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