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 P52  پوستر

  ومعايب مزايا: شده خارج تازه دندان فوري ايمپلنت
  

  2شايسته ، منصوره1، پريچهر زارعان1زارعان پريدخت
  
  ونخبگان جوان پژوهشگران خوراسگان، عضوباشگاه آزاداسالمي دندانپزشكي، دانشگاه دانشجو، دانشكده -1
  خوراسگان آزاداسالمي دندانپزشكي، دانشگاه دانشجو، دانشكده -2
  

ماه Branemark ،3براساس پروتكل.  ايمپلنت دنداني انقالبي را در بيماران بي دندان ايجاد كرده است: مقدمه و هدف
پلنت توصيه ماه پس از جايگذاري ايم 6تا3زمان جهت ترميم بافت سخت و نرم پس از كشيدن دندان وعدم اعمال نيرو 

ميشود اما پس از كشيدن دندان، ممكن است تحليل استخوان آلوئوالر منجر به نقص شديد و كنتراانديكاسيون 
هدف از اين مطالعه مروري، بررسي مزايا و معايب .از اين رو ايمپلنتهاي فوري مطرح ميشوند. جايگذاري ايمپلنت شود

  . ايمپلنت فوري دندان تازه خارج شده ميباشد
،مقاالت بسياري بدست آمد كه با مطالعه خالصه   Google scholarو  PubMedبا جستجو در  :اد و روشهامو

  .مقاله مناسب دست يافتيم و نتايج آنها را مورد بررسي قرار داديم 24مقاالت در پايان به 
ايمپلنتهاي فوري از جهت كاهش جلسات مراجعه بيمار و دفعات جراحي،كاهش هزينه كلي، حذف زمان مورد  :نتايج

نياز جهت ترميم ساكت و امكان استئواينتگريشن بهتر بدليل توانايي ترميم ساكت تازه، كاهش زمان بي دنداني، و 
عليرغم اين مزايا، چالشهاي زيادي .باشندهمچنين حفظ ارتفاع و عرض استخوان و كانتور مناسب بافت نرممفيد مي

اختالف سايز ساكت دنداني و ايمپلنت، خونرساني ضعيف استخوان عفوني و نكروزه، سختي كنترل .پيش روست
موقعيت ايمپلنت در سه بعد و عدم نشست كامل و دشواري در ايجاد ثبات اوليه، مشكالتي هستند كه دندانپزشك  با 

 .آنها روبرو ميشود

با انتخاب صحيح بيمار، تجربه كافي دندانپزشك  وبكارگيري روشهايي بمنظور بهبود ارتباط استخوان با  :گيري نتيجه
 .، ميتوانيم شاهد نتايج موفقيت آميزي در ايمپلنت فوري باشيم(BIC)ايمپلنت
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