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

  يرانا  – صفهانا
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 L4  تحقيقاتيسخنراني 

 نمايشگر  "Apex"و  "0.0"هاي  ي قابليت اطمينان عالمت مقايسه

  Root ZX mini لوكيتور آپكس
  

  2، بهشيد السادات نبويان1فواد ايرانمنش
  
 دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  اندودنتيكس، دانشكده گروه ،استاديار - 1
 اندانشگاه علوم پزشكي رفسنج دانشكده دندانپزشكي، دانشجو، -2
  

. اهميت تعيين دقيق طول كاركرد براي يك درمان اندودانتيكس موفق به خوبي شناخته شده است :مقدمه و هدف
هاي الكترونيكي  لوكيتور استفاده از آپكس كه با افزايش محبوبيت روبرو شده، هاي تعيين طول دندان يكي از روش

هدف از اين مطالعه بررسي قابليت اطمينان دو . نان باشندگيري بايد دقيق و قابل اطمي اين ابزارهاي اندازه .باشد مي
  .باشد مي Root ZX mini لوكيتور آپكس نمايشگر "Apex"و  "0.0"عالمت 

ي دسترسي طول  ي حفره بعد از تهيه. گرفتدندان كانين مورد استفاده قرار  50در اين مطالعه تعداد  :ها مواد و روش
ها در آلژينات مانت شدند و طول الكترونيكي در محل  سپس دندان. گيري شد ل اندازهفاي Kها با قرار دادن  واقعي كانال

-Paired t از آزمون. امن ماژور محاسبه گرديدي آپيكال تا فور تنگهي بين  فاصله. گيري شد اندازه "Apex"و  "0.0"

test در نظر گرفته شد 5/0داري  استفاده شد و سطح معني ها براي آناليز داده.  
 باالتر دقت دستگاه  شود ثابت مي "Apex"اي از دستگاه كه نمايشگر روي نقطهدر كه نشان دادند نتايج  :ايجنت

به طور دستگاه شود  ثابت مي "0.0"متري آپكس يعني جايي كه نمايشگر دستگاه روي عدد  اما در نيم ميلي. باشد مي
ي  نگهاز طرفي فاصله بين ت .دهد مي، نشان شدهن بيا در مطالعات پيشينداري طول را متفاوت از عددي كه  معني

  .به دست آمد 258/0آپيكال و فورامن آپيكال 
تواند  به دست آمده مي 258/0 دستگاه با تفريق مقدار "Apex"بر طيق نتايج به دست آمده عالمت  :گيري نتيجه
  .باشد "0.0"تر از عالمت  دقيق
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