
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا شانزدهمين همايش بين
  1393مرداد ماه  22- 24

  يرانا  – صفهانا
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 P113  پوستر

 استفاده از مينرال تري اكسايد اگريگيت براي سمان كردن پست هاي پيش ساخته فلزي

  
  1، حميد مصلح3، عطيه فيض2، حميد رضويان1آسانا والي

  
 دانشجو، كميته تحقيقات دانشجويان، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -1
 ، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كسياندودنت گروه نژاد، يتراب يدندانپزشك قاتيتحق مركز ،استاديار. 2

  دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهاني، دانشكده ميترم گروهي،دندان مواد قاتيتحق مركز ،استاديار. 3
 

پيش ساخته فلزي سمان شده با مينرال تري اكسايد  هاي پست كششي باند استحكام يريگ اندازه: مقدمه و هدف
  .گالس آينومر و زينك فسفات, اگريگيت و مقايسه آن با سمان هاي پرتلند

به  ها دندان. شدند انتخاببا طول يكسان  يانسانتك كاناله  دندان 40 ,يشگاهيآزما مطالعه نيا در: مواد و روشها
 .شدند سمان مخصوص هر گروه يها سمان با يفلزپيش ساخته  يها پست گروه هر درتقسيم شدند و  گروه چهار
 هر زمان نيا از پسداري شدند و  نگه گراد يسانت درجه 37 يدما در انكوباتور هفته در دو مدت به ها دندانآن  از پس

نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري . اندازه گيري شد پست هركششي  ستحكامدستگاه اينسترون متصل و ا به دندان
Tukey  وone way ANOVA  05/0با سطح معني داري=α ارزيابي گرديد .  
اختالف معني و سمان پرتلند مينرال تري اكسايد اگريگيت و  گالس آينومر و  فسفاتسمان هاي زينك  نيب :نتايج

نسبت به سمان هاي زينك فسفات و  مينرال تري اكسايد اگريگيت). P=988/0و P=903/0به ترتيب(داري وجود ندارد
  ).P=015/0و P=002/0به ترتيب(گالس آينومر بصورت معني داري ضعيف تر است

با اين وجود , ن تري دارداستحكام كششي پايي, مينرال تري اكسايد اگريگيت نسبت به سمان هاي رايج :نتيجه گيري
 .به عنوان عامل سمان كننده پست بكار برد, مي توان آن را در موقعيت هاي خاص
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