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

  يرانا  – صفهانا
  

 

32 

 M32 سخنراني اصلي

  ترميم ايده آل دندانهاي درمان ريشه شده، مالحظات ساختاري و زيبايي
  

  2، پوران صميمي1كاميار فتح پور
  
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده دندانپزشكي، استاديار، گروه ترميمي، - 1
 دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گروه ترميمي، مركزتحقيقات پروفسور ترابي نژاد،دانشيار،  - 2

  
در دندانپزشكي ترميمي، مطالعات زيادي در مورد دندانهاي معالجه ريشه شده و ترميم آنها از لحاظ ساختاري و زيبايي 

در هر دو . هايي با ايمپلنتولوژي مدرن مي باشد ترميم يك دندان معالجه ريشه شده داراي شباهت. انجام شده است
عالوه بر آن هر دو  نيازمند درك و شناخت صحيح از . بايد مالحظات بيولوژيك، بيومكانيك و زيبايي را مد نظر داشت

 :در هر دو مورد دو اصل اساسي وجود دارد. مواد و تكنيكها هستند و حساسيت تكنيكي بااليي دارند

  .محدوديتهاي كار را مشخص مي كند ضعيفترين ناحيه -1
  .انجام آنها نياز به يك تكنيك طوالني و پيچيده دارد كه با يك اشتباه كوچك منجر به شكست مي شود -2
هدف اين مقاله، يافتن پاسخي براي سواالت مرتبط با شرايط كلينيكي ترميم دندانهاي معالجه  ريشه شده و همچنين  

  .جهت بازسازي اين دندانها  مي باشد، كه در دو قسمت بررسي مي شود ارائه اصول راهنماي كلينيكي
دراين بخش  در مورد علل شكست دندان ها، انتخاب هاي ترميم، استفاده و يا عدم استفاده از : مالحظات ساختاري -1

  .پست، طرح پست، باندينگ پست به ديواره هاي كانال، مطالبي ارائه خواهد شد
در اين بخش در مورد علل  تيره شدن رنگ دندانها و روش بهبود آن با درمان بليچ، ونير يا : مالحظات زيبايي -2

  .روكش مطالبي ارائه خواهد شد
  .نهايتاً در مورد تصميم گيري نهايي راجع به حفظ دندان يا كشيدن آن نكاتي ارائه خواهد شد
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