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 مقایسه تراکم پرکردگی کانال ریشه با سیستم تراکم جانبی سرد و تک مخروطی

 

 3، بهارك بابایی2، روح اله شریفی1 رضا حاتم

 کرمانشاه ، گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیاستادیار 1

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی، گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی استادیار 2

 دندانپزشک عمومی 3

 

 

پاکسازي و شکل دهی کانال ریشه ي دندان، جهت جلوگیري از عفونی شدن فضاي کانال و موفقیت درمان ریشه، نیاز به  مقدمه:

پرکردن مناسب فضاي کانال ریشه دارد. تا کنون روش خاصی به عنوان برترین روش پرکردن کانال ریشه معرفی نشده است. در 

 دگی کانال ریشه با سیستم تراکم جانبی سرد و تک مخروطی بود.همین راستا هدف این مطالعه مقایسه تراکم پرکر

 

کانال کـتبلوك آکریلی   22اد  تعدروي بلوك هاي آکریلی تک کانال  انجام شد ، بر  In – vitroروش ینمطالعه به ا روش اجراء:

دند. بلوك هاي آکریلیکی انتخاب ب شنتخات با کرو مشخص و از همه لحاظ یکسان ، اشاندد جوه اي وقابلمشاهدك نها ترکه  در آ

انجام شد. بلوك ها بطور  Reciproc ده از روش ستفاایشه با ل رکانازي ساده ماشده به صورت تصادفی در دو گروه قرارگرفتند، آ

تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و سپس یک گروه به روش سیستم تراکم جانبی سرد و گروه دیگر به روش تک مخروطی پر شدند. 

 و با استفاده از آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.   SPSS18اده ها ي بدست آمده با استفاده از نرم افزار د

 

و  021/0هاي تراکم جانبی و تک مخروطی به ترتیب یافته ها نشان داد که میانگین وزن پرکردگی داخل کانال با روش یافته ها:

 ).p=0924/0لحاظ آماري معنادار نبود(بوده است که از  0176/0

نتایج نشان داد که  روش سیستم تراکم جانبی سرد تفاوتی  چشمگیري با  روش تک مخروطی  ندارد  و هر دو روش  نتیجه گیري:

 می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
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