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   اباتمنت بر میزان گیر روکشهای متکی بر ایمپلنت سمان شده  سطحیاثر خشونت
  با سمانهای موقت مختلف 

  
  

 2  دکتر کاظم مرشدی- 2کاوه سیداندکتر  -1علی حافظ قرآندکتر 

  . دستیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1
  .وه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استادیار گر-2
  

  

 چکیده

 استفاده از سمانهای موقت برای سمان کردن پروتزهای سمان شونده متکی بر ایمپلنت، مزیت قابلیـت دسترسـی مجـدد را              :زمینه و  هدف   
 رفته برای سمان کردن روکـش تـک   کار  همقایسه میزان گیر سمانهای موقت ب     هدف این مطالعه    .  اما هنوز هم گیر باید کافی باشد       ،داراست

  .باشدواحدی متکی بر ایمپلنت و بررسی رابطه آن با خشونت سطح اباتمنت می
بیست اباتمنت تایتـانیومی قابـل تـراش    .  بود )Experimental or Interventional( ای نوع این مطالعه تجربی یا مداخله :روش بررسی

 با اسـتفاده از  ها آنالوگ. متر متصل گردیدند نیوتن سانتیمتر به آنالوگ ایمپلنت با تورک سی     میلی هشت به طول     )Biohorizons( پلنت  ایم
 موقـت  ت روکش برای هر اباتمنت، سمانهای   بعد از ساخ  .  خود سخت شونده قرار داده شدند      های تهیه شده از آکریل    سرویور درون بلوک  

Tempbond، Dycal  وTempbond NE100ها قبل از تست، در رطوبت تمام نمونه.  رفتندکار ه برای اتصال روکش به اباتمنت مربوطه ب %
متـر در دقیقـه بـا    سانتی 5/0 با سرعت  کیلوگرمنیروی پانصد با   روکشها.  ساعت نگهداری شدند   48دت   به م  گراد درجه سانتی  37و دمای   

هـا بـه دو   نمونهسپس . ها کشیده شدند و استحکام کششی به نیوتن ثبت گردید از روی اباتمنتUniversal testing machineاستفاده از 
 اباتمنت دیگر با استفاده از فرز الماسـی  سایی شدند و سطح ده  میکرون شن    اتمنت با ذرات اکسید آلومینیوم پنجاه      اب ده. گروه تقسیم شدند  

. مورد استفاده قرار گرفتند و سنجش استحکام کششی به روش مشابه صورت گرفت            مجدداً سمانهای موقت    . با خشونت متوسط زبر گردید    
  .گردیدندارزیابی  Way ANOVA 2 و paired t-Testها با استفاده از آزمونهای آماری داده
د کـه  نـشان دا  Way ANOVA 2آزمـون  .  بودTempbond و Tempbond NE بیشتر از Dycal ،53/3 ± 01/26استحکام کششی  :ها یافته

  رویکـه   در مـواقعی Tempbond و Tempbond NE.  رفته و وضعیت سطح اباتمنت وجود داردکار هداری بین سمان موقت بارتباط معنی
با وجود این اسـتحکام     .  شده یا سطح خشن شده با فرز الماسی مورد استفاده قرار گیرند، استحکام کششی باالتری دارند                 سندبالست سطح

  .گیرد یر وضعیت سطح اباتمنت قرار نمی تحت تأثDycalکششی 
. شـود  میTempbond و Tempbond NEتغییر سطح اباتمنت با سندبالست کردن یا فرز الماسی باعث افزایش گیر سمانهای  :گیری نتیجه

  .گرددروکش بهتر نمی، با تغییر سطح اباتمنت گیرDycalاما در مورد 
  . گیر–  سندبالست– ن موقت سما–  پروتز متکی بر ایمپلنت:ها کلید واژه

  27/3/1387/1385 :پذیرش مقاله      19/2/1387 :اصالح نهایی    27/11/1386/1383 :وصول مقاله
  e.mail:hafez_quran@yahoo.com پروتزهای ثابت دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گروه آموزشی :نویسنده مسئول

  
  مقدمه 

ــز ســمان شــون ــوع  پروت ــه ن ــت نــسبت ب ــر ایمپلن ده متکــی ب
  مناسـب آل دهـشونده، مزایایی چون زیبایی و اکلـوژن ایـ         پیچ

از ، استفاده Passive fit، )به دلیل حذف حفره دسترسی پیچ(
روشهای معمـول سـاخت پروتـز، شکـستگی کمتـر پرسـلن،             

ــت  ــودن را داراسـ ــر و ارزان بـ ــات کمتـ ــسات مالقـ  )            1.(جلـ
ای سمان شونده مشکل بودن دسترسـی       عیب اصلی پروتزه  

، در صورتی که نیاز به تـرمیم ایمپلنـت          )1.(مجدد به آنهاست  
اصالح پیچ شل شده یا شکـسته، اباتمنـت شکـسته، اصـالح             (
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  . . .  بر میزان گیر روکشهای متکی بر ایمپلنت سمان شده تاباتمنسطحی اثر خشونت 

و درمــان ...) پروتـز پــس از شکـست یکــی از ایمپلنـت هــا و    
بافتهای حمایت کننده باشد، قابلیت دسترسی مجـدد مراحـل           

بـا خـارج کـردن پروتـز     . هد سـاخت کار را بسیار آسان خوا  
نتایج حاصل از پروب کردن جهت بررسی وضعیت بافتهـای          

  ) 5-2.(اطراف ایمپلنت نیز دقیقتر خواهد بود
استفاده از سمانهای دائمی، همانند آنچه در پروتزهای 

در پروتزهای متکی بر ایمپلنت توصیه رود،کار میه معمول ب
نت نیروهای لترالی که در پروتزهای متکی بر ایمپل. شودنمی

حین خارج کردن سوپرااستراکچر سمان شده به ایمپلنت 
شوند بسیار مخربند و اثر نامطلوبی روی محل اعمال می

عالوه از آنجایی که ه ب. گذارندتماس ایمپلنت استخوان می
شود، شسته شدن سمان اباتمنت فلزی ایمپلنت پوسیده نمی

  )7-6. (باشد ایمپلنت نمیی بر عامل نگرانی در پروتزهای متک
در مطالعات بالینی کارایی سمانهای موقت برای نگهداری 

ر ایمپلنت نشان داده شده  ریختگی متکی بهای رستوریشن
سمانهای موقت باید  Tensile Bond Strength، )9-8.(است

ای باشد که حین فانکشن در برابر نیروهای افقی و به اندازه
ر ضمن باید به حد کافی ضعیف عمودی مقاومت نماید اما د

باشد تا امکان برداشتن پروتز را بدون آسیب دیدن اباتمنت 
  )6.(و ایمپلنت، فراهم آورد

 که سمان شود بعضی مواقع در کلینیک شرایطی مالحظه می
موقت قادر نیست حداقل گیر الزم برای پروتز متکی بر 

احتمال ایمپلنت فراهم آورد و از طرفی به دالیل فوق الذکر و 
 دائم معقول ج کردن پروتز استفاده از سمانهاینیاز به خار
در این موارد ضروریست با اتخاذ تدابیری . رسدبه نظر نمی

گیر سمان موقت را بهبود بخشید تا عالوه بر برطرف کردن 
نیاز به سمان کردن مکرر پروتز، ضرورت استفاده از سمان 

  .دائم نیز مرتفع گردد
 گوناگون تحت  روی گیر سمانهایفراوانیای هبررسی

 اما ،شرایط مختلف در دندانهای طبیعی صورت گرفته است
توان اطالعات مربوط به اتصال کوپینگ فلزی به دندان نمی

طبیعی با استفاده از سمان را به اتصال ریختگی فلزی به 
خوبی  به همان  سمـانها،)10.(اباتمنت تایتانیومـی تعمیـم داد

وم ـانیــایتـه تـچسبنـد براش خورده میـکه به عــاج ت
  )12 -11( .چسبند یـنم

 موقت با هایدر مطالعات محدودی تغییرات قدرت باند سمان
ایجاد اصالحات روی سطح اباتمنت ایمپلنت بررسی گردیده 

  اطالع دارنده عالوه تا جایی که پژوهشگران، ب)13.(است

ا آلیاژهای  ب تهیه شدههای هیچ تحقیقی در مورد گیر کراون
که به دالیل اقتصادی مصرف ) Non Precious (غیر قیمتی

. آنها در ایمپلنت رو به گسترش هست، صورت نگرفته است
هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات سطح اباتمنت بر میزان 

 تک های  موقت در کراونهایاستحکام کششی باند سمان
قیمتی غیر واحدی متکی بر ایمپلنت تهیه شده از آلیاژهای

)Non Precious(باشد می.  
  

  روش بررسی 
جهت انجام مطالعه . ای بود نوع مطالعه تجربی یا مداخله
 Externalسیستم ) 3inOne (بیست عدد اباتمنت قابل تراش

Biohorizonsمتر و به طول هشت  میلی به قطر چهار 
وطه و بیست آنالوگ ایمپلنت قطر  همراه پیچ مربمتر میلی

هر یک از .  تهیه شدندBiohorizons سیستم متر میلیچهار 
  در بلوک رزینی تهیه شده با آکریل سلف کیورها آنالوگ

 Acropars 200, Marlic Medical (مخصوص ساخت تری

Industries Co. Tehran, Iran(مربع متر  سانتی به ابعاد سه
برای اینکه آنالوگ کامالً عمودی در بلوک . قرار داده شدند

 در جهت Tensileده شود و امکان اعمال نیروی قرار دا
  ـمنـت فـراهم آیـد، از سـرویـور دنـدانـی اتـی ابـولـور طـمح

)Marathon 103, SAE Yang Machinery Co., China (
 ها توسط پیچ ، هر یک از اباتمنت)14-13.(استفاده گردید

  . به آنالوگ بسته شدندمترنیوتن سانتی خود با تورک سی
 توسط پوتی ها دسترسی اکلوزالی هر یک از اباتمنتحفرۀ 

 Speedex, Coltene, Asia Chemi(سایلوکسان وینیلپلی

Teb Mgf Co.(ل پالتینوم به الیۀ منفرد فوی.  پر گردید
 روی ).Jelenco, Armonk, N.Y ( میکرون25ضخامت 

 مارجین برنیش شد تا زدن متری  تا یک میلیها اباتمنت
Spacerسطح فویل پالتین و مارجین ، )16-7،15.( کند را تقلید

اباتمنت با پارافین چرب شده و با استفاده از رزین سلف 
) ,USA Duralay, Reliance Dental Mfg Co(کیور دورالی 

 موم اینله روی مارجین با. روی فویل، کوپینگ فرم داده شد
Wax-upهای حلقۀ مومی به سطح اکلوزال کوپینگ.  گردید
 Universalصل شد تا برای اتصال به دستگاه مومی مت

testing machine ( Zwick / Roell Z020, Germany ) ه ب
الگوهای مومی اسپرو گذاری شده، فویل پالتینی از .  رودکار

با استفاده از اینوستمنت   اینوستینگکوپینگ جدا گردیده،
 صورت )Deguvest, Degudent, Dentsply (بانددفسفات 
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 و همکارانعلی حافظ قرآندکتر 

 ,Sankin (رومـک-از آلیـاژ غیـرقیمتـی نیکلاستفاده با . گرفت

Non beryllium, Dentsply, Japan)تهیه شدندریختگیها  .
ها، برای مشخص شدن ریختگی مربوط به هر یک از اباتمنت

  .گذاری گردیدندهای رزینی و سیلندرها شمارهبلوک
ه کار برده بیست ریختگی طی این مطالعه به دفعات متعدد ب

و ها  بعد از هر بار تست، اباتمنت،)18-17، 15، 7(.شدند
کنندۀ  دقیقه در دستگاه پاکریختگیها به مدت سی

الکل محتوی  )Jelenko, Vektor 55, USA( التراسونیک
ز ـها با گاز تمیسپس اباتمنت. شدندرار داده میـ قلیکـاتی
. ها خشک شوندشد که تمام نمونهاجازه داده می. گردیدندمی
 اکسکویتور قاشقی. شدندچشم همۀ آنها بررسی میبا 

شد کار برده میه بعضی مواقع برای برداشت بقایای سمان ب
اما هرگز از فرز و سندبالست برای برداشت سمان استفاده 

 قبل از .ها آسیب نبینندها و ریختگیدید تا سطوح اباتمنتنگر
یز ک تمها در دستگاه التراسونیاولین کاربرد تمام ریختگی
  )7.(ها برقرار باشدشدند تا یکنواختی در بررسی

سطح اباتمنت و ریختگی هر بار قبل از سمان کردن با 
با استفاده از ، سپس )19.(شداستفاده از الکل اتیلیک تمیز می

  پنجبه مدت) ,Piccolo, Italy Steam clean Manfredi (بخار
ایای برای اطمینان از عدم وجود بق. گردیدثانیه تمیز می

سمان روی اباتمنت و داخل ریختگی قبل از سمان مجدد، 
 Stereo microscope Olympus( ×25ها با بزرگنمایی نمونه

)SZX9, Japanان داده شده که  نش،)14.(شدند وارسی می
که اباتمنت و ریختگی هر  ها در صورتیسمان مجدد ریختگی

دو به طور مناسب آماده شوند، تأثیری روی گیر سمان 
  )18.(ندارد

 Temp-Bond) Co Kerr ( ،Dycalسه نوع سمان موقت 
)Dentsply( و Temp-Bond NE) Co Kerr( در این مطالعه 

ریختگیها توسط سمان مورد نظر . تحت بررسی قرار گرفتند
ای تمیز و خشک که طبق دستور کارخانه روی اسلب شیشه

ت عدم رعای. شدندها سمان میشد، روی اباتمنتآماده می
نسبتها هنگام مخلوط کردن سمانهای موقت بر میزان گیر 

 کلیه مراحل سمان کردن توسط ،)20.(آنها تأثیر منفی دارد
بدین ترتیب که سمان توسط قلم موی . یک نفر انجام گردید

ها  به داخل ریختگی)Disposable brush tips(بار مصرف یک
ه کار ب  بارهر یک از این قلم موها فقط یک. شدمالیده می

  دن ـان داده شده که مالیـنش. شد ه میـداختـرفت و دور ان می

به تمام سطح داخلی روکش، ) Painting (یکنواخت سمان
ایجاد فشار هیدروستاتیک توسط سمان را کاهش 

، ریختگی تحت فشار انگشت به مدت پنج )22-21.(دهد می
شد و بعد تحت نیروی پنج  ثانیه روی اباتمنت نشانده می

آل  ، نیروی ایده)6.(گرفت وگرم به مدت ده دقیقه قرار میکیل
برای سمان کردن طوری که ضخامت سمان به حداقل 

  )23.(برسد، پنج کیلوگرم گزارش شده است
ای که روکش تحت نیروی پنج  ده دقیقهپس از سپری شدن 

کیلوگرم بود، اضافات سمان با استفاده از سوند برداشته 
ور شده و به مدت  تست در آب غوطهها قبل از نمونه. می شد

 ,Peco Model 455G)اعت در انکوباتور الکترونیکی س48

)Pooya Electronic Co., Iran گراد   درجه سانتی37در دمای
  . شدند نگهداری می

 متصل Universal testing machineهر نمونه به دستگاه 
در این دستگاه نیروی پانصد کیلوگرم با سرعت . گردیدمی

نیرویی که در آن . متر در دقیقه اعمال می شد  سانتی5/0
به ) Ultimate tensile strength( افتاد شکست باند اتفاق می
  ) 7.(نیوتن ثبت می گردید

مقاومت باند هـر سـه نـوع سـمان روی هـر بیـست اباتمنـت           
در . گیری شددست نخورده بودند اندازهها  که اباتمنت   درحالی

سـپس ده   . نوان گروه کنترل بودنـد    حقیقت این اطالعات به ع    
منت با ذرات پنجـاه میکرونـی اکـسید آلومینیـوم توسـط             ابات

هـر  .  سندبالست شـدند )Bego, korostar,Germany(دستگاه 
هر اباتمنـت بـه     (یک از چهار سطح اباتمنت به مدت سه ثانیه          

متری و بـا نیـروی پنجـاه     با فاصله یک سانتی )  ثانیه 12مدت  
، سـطح   )13.( سندبالست گردیدنـد   )psi( بعپاسکال بر اینچ مر   

ده اباتمنت دیگر توسط توربین و فـرز الماسـی بـا خـشونت              
 D+Z, No)گردای بلند با سر  به شکل استوانه) زسب(متوسط 

)882-012, Germanyبـرای ارزیـابی یکنـواختی،    .  خشن شد
ها با استفاده از اسـتریو میکروسـکپ        خشونت سطح اباتمنت  

گردیـد و در صـورت لـزوم       بررسـی مـی     ×60با بزرگنمایی   
، مقاومـت بانـد هـر سـه نـوع           )24.(گرفت  اصالحات انجام می  

های خشن شده مجدداً بررسـی شـد          سمان روی این اباتمنت   
تا اثر تغییرات داده شده روی قـدرت بانـد سـمان موقـت در           

برای تعیین تأثیر نوع سمان    . گردداتصال به اباتمنت ارزیابی     
ت بـر میـزان گیـر سـمانها از آزمـون      و خشونت سطح اباتمن   

Paired t-Test  2و Way ANOVAاستفاده شد .  
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  ها یافته
های مورد بررسی قبل از اینکه تغییرات مد میزان گیر سمان

داری با هم  ها اعمال گردد به طور معنی نظر بر سطح اباتمنت
 کمترین Temp Bond بیشترین و Daycal. دمتفاوت بو

  ) 1جدول . ( را داشتندTensile Strengthمیزان 
 در مورد گروه کنترل و گروه تست Paired t Testبا آزمون 

اتمنت باعث افزایش قابل توجه مشخص شد که تغییر سطح اب
. گردد می Temp Bond NE و Temp Bondسمانهای گیر 

)0001/0< P ( اما اثر تغییر سطح اباتمنت بر میزان گیر
Dycal1/0.(دار نبود  معنی> P(  

  

 میکرونی گیر پنجاهندبالست کردن سطح اباتمنت با ذرات س
 بیش از خشن Temp Bond NE و Temp Bondسمانهای 

بیشترین مقدار گیر  .کردن سطح اباتمنت با فرز افزایش داد
 بعد از سندبالست Temp Bond NEدر بین سمانها را سمان 

بر روی   Temp Bondکردن داشت و کمترین مقدار متعلق به
با وجودی که استفاده از . اباتمنت تغییر داده نشده بود

Dycalای بیشترین میزان گیر  کارخانههای ر روی اباتمنت ب
 Temp Bondو  Temp Bond آورد اما هر دویرا فراهم می

NE بعد از تغییر سطح اباتمنت میزان گیر بیشتری از Dycal 
.دداشتن

  تغییرات گیر سمانهای مورد بررسی با تغییرات سطح اباتمنت به نیوتنمیانگین و انحراف معیار : 1جدول 
  

  
  
  

  
  
  
  

  بحث
 هستند  عواملینوع سمان موقت    آنجایی که سطح اباتمنت و    از

باشند، اثر تغییر سطح اباتمنت     که تحت کنترل دندانپزشک می    
مقایسه  گیر در این مطالعه      نهای موقت روی  انواع رایج سما  و

 Temp Bond ،Dycalاز بین سه سمان مورد بررسی . شدند
ط ـرایـ ـر را در شـرین گیـ ـ بیشتTemp Bond NE، Dycal و

تحت همین  . استفاده از اباتمنت تغییر نیافته کارخانه دارا بود       
 در مطالعه.  داشتTemp Bondشرایط کمترین میزان گیر را 

Akashi تطابق مارجینال و  و همکاران کهTensile Strength 
 Temp و Dycal ،ImProv ،Temp Bond  چهار سمان موقت

Bond NE ر روی ایمپلنـت  ـرفته بـ ـگـ های قرار  را در کراون
ر را  ـرین مقدار گی  ـبیشت Dycal  زـد نی ـودنـرده ب ـابی ک ـارزی

  )4.(فراهم آورد
Ramp اران و همکTensile Bond Strengthسمانوع چهارن    

ـــت   را NeoTemp و Temp Bond ، Provilink ،IRMموقـ
  بررسی  اتمنت ایمپلنتـی روی ابـردن ریختگـبعد از سمان ک

   کمترین گیـر Provilink و Temp Bondدر مطالعۀ او . کردند
  

  
  
  
  
  
  
  
  

چهار سمان باند  همکاران قدرت وMichalakis، )7.(را داشتند
لنت ـر ایمپـب یـهای متکریجـبکـردن   مـوقت را بـرای سمـان     

ه ـۀ آنها بـ ـابی شده در مطالع  ـانها ارزی ـسم. ردندـررسی ک ـب
: ـود ازـارت ب ر عب ـه کمت ـر ب ـدرت از بیشت  ـر ق ـب از نظ  ـرتیـت

 ImProv ،Temp Bond NE ، Temp Bond و Nogenol) 3.(  
ــAkashiامــا   ازرا کـمتـــر Temp Bond NE رـیـــزان گـ می

Temp Bondــرد ــه ،)4.( گــزارش ک  و Michalakis در مطالع
همکــاران کــه تــأثیر اعمــال ســیکل حرارتــی و تغییــر ســطح 

هـای دو و    اباتمنت را بر روی گیر سمانهای موقـت در بـریج          
کرد، بـدون تغییـر     چهار واحدی متکی بر ایمپلنت بررسی می      

 و               Temp Bondسطح اباتمنت و بدون اعمال سیکل حرارتـی  
Temp Bond NE25.(ر یکسان بودندـرای گی دا(  

Pan ایهمکاران میزان گیر و نشت لبه      و)Leakage( سمانهای  
موقت را در پروتزهای متکی بر ایمپلنت بعد از انجـام سـیکل       

  . ردندــررسی کب )Cyclic(ای روی دورهـرارتی و اعمال نیـح
ترتیب عبارت در مطالعه آنها سمانها از گیر کم به زیاد به 

، Temp Bondمخلوط شده با وازلین،  ImProv: بودند از

  نوع                  
  ای مداخله                  
  

  نوع سمان        

  اباتمنت با سطح
 ای کارخانه

  بعد از
 سندبالست کردن

  بعد از خشن کردن
  سطح اباتمنت

 با فرز

Temp Bond 67/2 ± 60/15 71/3 ± 71/33 05/3 ± 15 /30 

Dycal 53/3 ± 01/26 58/3 ± 44/27 08/3 ± 20/28 

Temp Bond NE 06/3 ± 00/22  42/5 ± 64/39 59/1 ± 74/32 
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ImProv و Temp Bond NE،مخلوط شده با   اتـسفـ فکـزین
  )16(.وازلین و زینک فسفات
وقت مختلف  که در آن از سمانهای منگر دریک مطالعه گذشته

 ایمپلنت ساپورت استفاده شده های برای سمان کردن بریج
 که با هایی  و بریج کمترین گیر را داشتTemp Bondبود، 

ان ـاز به سمـد به دفعات نیـان شده بودنـاستفاده از آن سم
رض ـر کافی در عـراهم آوردن گیـل فـه دلیـب. ـدمجدد داشتن

سطح اباتمنت،  ازImProvشدن راحت سمانسال و تمیزچهار
ورت ـزهای ایمپلنت ساپـاین سمان برای سمان کردن پروت

 Temp Bondطالعات ، با این حال برخی از م)26.(توصیه شد
را به دلیل میزان گیر کم آن، مناسبترین ماده برای سمان 

عالوه ه ب،)9،27(.دـانایمپلنت دانستهزهای متکی برـکردن پروت
ه صورت ـرو بـ با اعمال نیTemp Bondان ـر سمـزان گیـمی

  )28.(کندتغییر نمی) Cyclic load (ایدوره
ست و چه با استفاده سطح اباتمنت، چه از طریق سندبالتغییر

 Temp Bondر سمانهای ـاز فرز باعث افزایش قابل توجه گی
 Dycalاما اثری بر میزان گیر .  گردیدTemp Bond NEو 

اباتمنت برای افزایش گیر روکش بنابراین تغییر سطح .نداشت
  . استفاده شده، سودمند نیستDycalکه از سمان  مواردیدر

 Temp Bond سمانهای سندبالست کردن سطح اباتمنت گیر
 را بیش از خشن کردن سطح اباتمنت با Temp Bond NEو 

ای که اثر تغییرات همکاران در مطالعه وKim.فرز افزایش داد
 موقت های اتمنت ایمپلنت را بر گیر کراونروی سطح اب

کردند، مشاهده میسمان شده با سمانهای موقت بررسی 
د خشونت سطحی  که هم سندبالست کردن و هم ایجاکردند

ا ـام.گردد  میTemp Bondگیر ودبا فرز الماسی باعث بهب
 Temp Bond NEر ـیـزایش گـتنها سندبالست کردن باعث اف

  دو نوع سمان موقت  و تغییر سطح اباتمنت روی گیرشودمی

با وجود مشابهت ، )13.(تأثیری ندارد )Zone وLife (دیگر
رخی موارد ـایج در بـایج دو مطالعه، تفاوت نتـاد بین نتـزی
در . ررسی باشدـتواند به دلیل تفاوت ترکیب مواد مورد بمی

ریلی و ـوقت آکـای مـهمکاران از روکشه و Kimه ـمطالع
 در حالی.  استفاده شده بودITI متری  میلیچهارهای اباتمنت
 Biohorizons متری های هشت میلیاین مطالعه اباتمنتکه در

  .کار برده شدنده لیاژ غیر قیمتی بو روکشهای ریختگی با آ
ی ـایـان نهـرای سمـ موقت بایـانهـاده از سمـرچه استفـگ

روکشهای متکی بر ایمپلنت برای تسهیل خارج کردن آنها در 
 ضعیف ه کار بردن این سمانـهایصورت نیاز است اما ب

. تواند موجب گیر ناکافی پروتز و نارضایتی بیمار گرددمی
ه تغییر سطح اباتمنت از طریق سندبالست نتایج این مطالع

کردن یا ایجاد خشونت با فرز الماسی برای افزایش گیر 
پروتز بدون به خطر انداختن امکان خارج کردن پروتز در 

  .نمایدمواقع مورد نیاز را تأیید می
  

  گیری  نتیجه
ان ـورده سمـنخ اتمنت دست ـکه روکش روی اب  انیـزم)1

 Temp Bond وTemp Bondقایسه با  در مDycal  گردد، می

NE دارای Tensile Strengthباشد باالتری می.  
خشن کردن سطح اباتمنت لزوماً باعث افزایش گیر روکش )2

تغییر . گردد و به نوع سمان مورد استفاده بستگی داردنمی
  .تأثیری ندارد Dycalسطح اباتمنت بر میزان گیر 

ندبالست و چه با تغییر سطح اباتمنت، چه از طریق س)3
 Tempاستفاده از فرز باعث افزایش قابل توجه گیر سمانهای 

Bond و Temp Bond NE و در مورد هر دو سمان گرددمی 
   .تأثیر سندبالست کردن در باال بردن گیر بیشتر است
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