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 9فصل 

 رفرنس 9اندو و درمان آنها/فصل  یاورژانس ها
 

 ؟ باشد ینم یر جزو گروه گرم منفیز یها یک از باکتریکدام -1

 روموناس یپورف الف( 

 پره وتال ب( 

 د یوئیباکتر ج( 

 انتروکوکوس  د( 

 ؟ باشد ینمح ین ها صحیمورد اندوتوکسگزینه در کدام  -2

 هستند یسلول یا غشایواره یاجزاء د الف( 

 ن ها هستندیاز اندوتوکس یانواع LPSو  LTA ب( 

 ن هستندیزین و همولیشامل فالژل یاختصاص ین هایتوکس ج( 

 ندارند ینقش یپالپ یدر دردها د( 

 شود ؟ ینال میژم یتر یحس یباعث فعال شدن نورون ها TLR-4ق یطرنه از یکدام گز -2

 لوکوک اورئوس یاستاف الف( 

 (یا کالی)اشرش E.coli ب( 

 سیوالینجیروموناس جیپورف ج( 

 دارند. TLRر یسم غینه مکانیهر سه گز د( 

 .....به جزشود  یر میموارد زة باعث کاهش هم یطیجوانه زدن اعصاب مح -4

 دلتا A یطیاعصاب محة آستان الف( 

 TRP (Transient Receptor Potential) ب( 

 C یطیاعصاب محة آستان ج( 

 دهد ینه را کاهش میگز 3هر  د( 
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 شود ؟ یاندو محسوب م یک جزو اورژانس هایترومات یب هایک از آسیکدام -0

 subluxation الف( 

 luxation ب( 

 concussion ج( 

 crown fracture د( 

 اندو چقدر است ؟ یک اورژانس واقعی یدرد و ناراحت یزمانۀ محدود -8

 ساعت 20ش از چند ساعت تا یب الف( 

 ساعت 09ش از چند ساعت تا یب ب( 

 ساعت 72ش از چند ساعت تا یب ج( 

 ساعت 86ش از چند ساعت تا یب د( 

 ح است ؟ینه صحیکدام گز -4

 شود یز میتجو ین خوراکیازپیف، بنزودیدر اضطراب خف الف( 

 دارد یمه عمر طوالنیع و نیازوالم شروع اثر سریتر ب( 

 موثر است یدیازپام وریمعادل د یازوالم خوراکیگرم تر یلیم 1,23 ج( 

 از آن استفاده کرد یر زبانیتوان بصورت ز یازوالم، نمیک تریلیپوفیت لیبه علت ماه د( 

 ؟ باشد ینمح ینه صحیپالپ کدام گز یاتیح یدر ارتباط با تست ها -8

 باشد یص دندان دردناک میتشخ یبرا objectiveن تست یعتریات پالپ شایتست ح الف( 

 مار است را تکرار کندیت درد بیکه شکا یکیاست که تحر ین تست، تستیبهتر ب( 

 دهند یپالپ، التهاب پالپ را نشان م یاتیح یتست ها ج( 

 ابدی یش میدقت آن افزا EPTب با یترکق تر است و در ین تست ها، تست سرما دقیاز ب د( 

 دهد ؟ یرخ م یکال چند روز پس از اکسپوژر پالپیآپ یالتهاب پر -8

 روز 3-1 الف( 

 روز 0-2 ب( 

 روز 6-0 ج( 

 روز 1کمتر از  د( 
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 به چه معناست ؟ wigglingکال، یآپ یپر یدر تست ها -15  

 اپکس دندان یلمس رو الف( 

 دنین جوید حیماران با درد شدیتکان دادن دندان در ب ب( 

 نهیآة دست یدق آرام با انتها ج( 

 یسوآپ پنبه ا یرو یت انتخابیبا د( 

 ح است ؟ینه صحیرقابل برگشت عالمتدار، کدام گزیت غیت پالپیریدر ارتباط با مد -11

 شود یم یشتریش درد بعد از درمان بید سبب افزایل در دندان با التهاب شدیپارس یپالپکتوم الف( 

 ون داردیکاسید اندیدر موارد وجود پالپ ملتهب با درد شد trephination ب( 

 شوند یم یاز درد اضاف یریل شده داخل پالپ چمبر باعث جلوگیس ییایمیش یداروها ج( 

 کند یم یریحذف تماس، از بروز عالئم جلوگ یکوتاه کردن اکلوژن برا د( 

 باشد ؟ یم ک روز چه مقداریدر  APAPحداکثر دوز  -12

 گرم 1 الف( 

 گرم 2 ب( 

 گرم 3 ج( 

 گرم 0 د( 

 ؟ باشد ینمح یدرات صحیه یم دیبوپروفن سدیمورد اگزینه در کدام  -12

 باشد یگرم م یلیم 312دوز آن  الف( 

 دهد یشتر کاهش میبوپروفن درد خودبخود را بینسبت به ا ب( 

 عتر استیبوپروفن شروع اثر آن سرینسبت به ا ج( 

 اثر است یب یکیمکان یاینیآلود یبر رو د( 

 ؟باشد  ینمح یارتباط با ترامادول صحگزینه در کدام  -14

 شود یز مید پس از درمان تجویشد یدر دردها الف( 

 گرم ترامادول است یلیم 32,3 یدارا ultracet ب( 

 ر استیدوز متغ یبوده و دارا Mu-opiodست یترامادول آگون ج( 

 دارد یکمترة مخدرگون ین، اثرات مرکزیمورفسه با یدر مقا د( 
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 ؟ شود ینمز یبا درد متوسط کدام دارو تجو یماریدر ب -10

 گرم یلیم APAP 311-631گرم +  یلیم 011-211بوپروفن یا الف( 

 گرم  یلیم APAP 323 ب( 

 ultracet ج( 

 گرم یلیم APAP 311-631 د( 

 شود ؟ یه مید توصیشد یضد درد در دردها یها یک از استراتژیکدام -18

 گرم یلیم APAP 311-631گرم +  یلیم 011-211بوپروفن یا الف( 

 ultracetگرم +  یلیم 911-611بوپروفن یا ب( 

 گرم یلیم APAP 311-631گرم +  یلیم 911-611بوپروفن یا ج( 

 گرم یلیم 37,3گرم + ترامادول  یلیم APAP 323گرم +  یلیم 611-011بوپروفن یا د( 

 ؟ندارندت عالمتدار بدون تورم نقش یودنتیبا پالپ نکروز همراه پر یدر دندان ها یک در پاسخ التهابیکدام -14

 IL-1 الف( 

 E2ن یپروستاگالند ب( 

 TNF-alpha ج( 

 ل استخوانیاز تحل یریمهار استئوکالست ها و جلوگ د( 

 ؟ شود ینمه یر توصیموارد زک از یت عالمتدار بدون تورم، کدامیودنتیدر دندان نکروز با پر -18

 درصد 9م یت سدیپوکلریشستشو با ه الف( 

 درصد EDTA 17شستشو با  ب( 

 درناژ یجهت برقرار یباز گذاشتن حفره دسترس ج( 

 میت زمان داریکه محدود یدر مواقع passive step backل کانال به روش یدمان پارسیدبر د( 

 ینمح یزه صحیلوکال یکال با تورم داخل دهانیحاد آپة نکروز همراه با آبسک در ارتباط با دندان با پالپ یکدام -18

 ؟باشد

 درمان، درناژ استة ن مرحلیاول الف( 

 د برش داده شودیر مواج، بایچه مواج باشد و چه غ یتورم موضع ب( 

 کانال باشد ید محدود به فضایبا یکه با باز کردن دندان، درناژ از کانال رخ دهد، پاکساز یدر صورت ج( 

 از فورامن ممکن است باعث شروع درناژ شود 23ل کوچک تا شماره یک فایم، عبور یکه درناژ از کانال نداشت یدر صورت د( 

  



 رفرنس 8اندو و درمان آنها/فصل  یاورژانس ها: 8فصل 

 

123  

  

 ؟ باشد ینمح یمورد درناژ صحگزینه در کدام  -25  

 است یبرش بصورت عمود الف( 

 شود یکه ترشحات قطع نشود، درن قرار داده م یدر صورت ب( 

 روز درد داشته باشد 2-1مار ممکن است یژن و درناژ، بیاز انسبعد  ج( 

 شود یم انجام میک آبسه داریش از یکه ب یدمان، در مواردیژن و درناژ بعد از دبریانس د( 

 یر به جراح فک و صورت ارجاع داده میک از موارد زیانجام کدام یماران با پالپ نکروز همراه تورم منتشر، برایب -21

 شوند؟

 یدرناژ خارج دهان الف( 

 یدیک وریوتیب یز آنتیتجو ب( 

 ت دردیریمد ج( 

 هر سه مورد د( 

 مار دارد؟یر را در کاهش درد بین تاثیشتریر بیک از موارد زیدر دندان با پالپ نکروز و تورم منتشر کدام -22

 ز ضد دردیتجو الف( 

 ین بردن تورم خارج دهانیاز ب ب( 

 دمان کانالیدبر ج( 

 کیوتیب یز آنتیتجو د( 

 ؟باشد ینمح ین صحیلیس ین با آموکسیلیس یپنة سینه  در مقایکدام گز -22

 نفوذ کمتر الف( 

 جذب کمتر ب( 

 شتریب یسطح سرم ج( 

 دال کمتریوسیباکتر ییکارا د( 

 ن است؟یلیس ین چند برابر پنیسیندامایل پس از مصرف کلیسیفیوم دیدیسک عفونت کلستریر -24

 برابر 2 الف( 

 برابر 0 ب( 

 برابر 6 ج( 

 برابر 9 د( 
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 ؟باشد ینمن جلسات درمان یمسبب اورژانس ب یک جزو فاکتورهایکدام -20

 تیجنس الف( 

 سن ب( 

 ص قبل از کاریتشخ ج( 

 ا تورم قبل از کاریدرد  د( 

 ؟باشد ینمرآپ یفل یسک فاکتور هایک جزو ریکدام -28

 عالمتدار تیودنتیدندان نکروز با پر الف( 

 کالیآبسه حاد آپ ب( 

 رقابل برگشتیت غیپالپ ج( 

 کالیآپ یپر یولوسنسیرادۀ مشاهد د( 

 ح است؟یرآپ صحیارتباط با فلگزینه در کدام  -24

 رآپ نداردیاز فل یریشگیدر پ یریاثر، تاث یطوالن یحس یکاربرد ب الف( 

بوپروفن همان لحظه و سپس طبق ساعت به مدت یگرم ا یلیم 611-011ز یرآپ، تجویسک احتمال فلیماران با ریدر ب ب( 

 دهد یرآپ را کاهش میساعت بعد از کار، بروز فل 20-09

 رآپ وجود داردیو فل یخاص درمان ین پروسه هایب یژه ایارتباط و ج( 

 شود ین درمان میم حیمار سبب کاهش عالیب یروان یآماده ساز د( 

 شود؟ یرآپ میاز فل یریسبب جلوگ یشکلد به چه یکواستروئیاستفاده از کورت -28

 داخل کانال الف( 

 یداخل عضالن ب( 

 یق داخل دهانیتزر ج( 

 چکدامیه د( 

 ک همراه با تورم، کدام است؟یاز دندان با پالپ نکروت یرآپ ناشیت فلیرین راه مدیبهتر -28

 کیوتیب یز آنتیتجو الف( 

 دمان مجدد کانالیدبر ب( 

 ژن درناژیانس ج( 

 ز ضد دردیتجو د( 
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ن یلیس یمار به پنیال مراجعه کرده است. بیدندان مولر اول ماگزة یک و تورم منتشر در ناحیبا پالپ نکروت یماریب -25  

 (84 یآن کدام است؟ )ورود loading doseو  یک انتخابیوتیب یحساس است. آنت

 گرم یلیم 1111 –دازول یمترون الف( 

 گرم یلیم 1111 –ن یلیس یآموکس ب( 

 گرم یلیم 311 –ن یسفالکس ج( 

 گرم یلیم 311 –ن یسیندامایکل د( 

 (80 یک دارد؟ )ورودیت سمپتوماتیمار مبتال به پالپین نقش را در کاهش درد بیکدام مورد کمتر -21

 یپالپوتوم الف( 

 یپالپکتوم ب( 

 مسکن ج( 

 کیوتیب یآنت د( 

مبتال به زخم معده بوده و  یمولر اول باال مراجعه نموده است. و شه دندانیبا درد متوسط پس از درمان ر یماریب -22

با  – 88 یشود؟ )ورود یه میجهت کنترل درد توص یید. چه داروین استفاده نمایبات مشابه آسپریتواند از ترک ینم

 ر کرده است(یین سوال تغیا ینه هاید، گزیر متن کتاب در چاپ جدییتوجه به تغ

 APAPگرم  یلیم 631-311بوپروفن + یا گرم یلیم 011-211 الف( 

 APAPگرم  یلیم 323 ب( 

 APAPگرم  یلیم 631-311بوپروفن + یگرم ا یلیم 911-611 ج( 

 Ultracet د( 

 یبرا یمار منعیخچه بین مراجعه کرده است. در تارییشه مولر دوم پایبا درد متوسط پس از درمان ر یماریب -22

 - 88 یشود؟ )ورود یه میمار توصیکنترل درد ب گزینه حهتن وجود ندارد. کدام یبات مشابه آسپریاستفاده از ترک

 ر کرده است(یین سوال تغیا ینه هاید، گزیر متن کتاب در چاپ جدییبا توجه به تغ

 گرم یلیم 011-211بوپروفن یا الف( 

 APAPگرم  یلیم 323 ب( 

 APAPگرم  یلیم 323بوپروفن + یگرم ا یلیم 011-211 ج( 

 Ultracetبوپروفن + یگرم ا یلیم 911-611 د( 
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 9پاسخنامه  فصل 

 248 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -1

 .ها و قارچ ها هستند روسیها  و محصوالتشان، و یباکتر ک،یاندودنت یپاتوژن ها

  :اندو یاز پاتوژن ها یمثال

 (گرم مثبت )انتروکوکوس یها یباکتر •

  (دییویپره وتال، باکتر روموناس،ی)پورف یگرم منف یها یباکتر •

 (ها )تره پونما روکتیاسپۀ از خانواد ییها یباکتر •

 ها یباکتر نیو اندوتوکس نیاگزوتوکس •

 248 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -2

 ن ها :یاندوتوکس

 هستند یسلول یا غشایواره یاجزاء د

 از آن ها هستند ی( انواعLPSد )یساکار یپوپلی( و لLTA) دیک اسیکوئیپوتیل

 نیزین و همولیفالژل«  یاختصاص ین هایتوکس

 دارد یپالپ یدر دردها ین نقش مهمیاندوتوکس

 

 205 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -2 

 

LPS ق ینال از طریژم یتر یحس یفعال کردن نورون ها سیوالینجیروموناس جیمربوط به پورفTLR-0 

 TLRر یغسم یمکان اورئوس یلوکوک هایاستاف

E.coli ر یغسم یمکان (یا کالی)اشرشTLR 
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 باکس 201 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز  -4  

 Transientو ، (TTX_R)  نیتترودوتوکس مقاوم به یمیسد یکانال ها انیب ،یطیجوانه زدن اعصاب مح

Receptor Potential  (TRP را )یطیآستانه اعصاب مح کاهشها باعث  نیدهد. همه ا یم شیافزا Aδ   وC-

Fiber شوند. یم 

 201کس جلد اول صفحه یدرسنامه اندو دانت -" ب"ة نیگز  -0

باف ت   ای  پالپ و  یدارند که علت آن پاتوزها یو درمان فور صیبه تشخ ازیتورم که ن ایاندو شامل درد و  یاورژانس ها

 ( است.سخت بافت یشکستگو  اوالژن ،شنیلوکس) کیترومات دیشد یها بیآسو  کالیاپ یپر

 201 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز  -8

 است.    یفورص و درمان ینه، تشخیاز به معای، نیماریل شدت بیاست که درآن به دل یتیوضع یاورژانس واقع

 شود: یر میمنجر به موارد ز یاورژانس واقع

 ماریب یت زندگیفیت و کیاختالل در فعال 

 روز 2چند ساعت تا ش از یب یناراحت  

 و موثر نبودن ضد درد 

 202 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز  -4

 شود. یاستفاده م ازوالمیترو  ین خوراکیازپیبنزوداز  دیشدو در اضطراب  دیتروز اکسایناز  فیخفدر اضطراب 

 ازوالمیتر

 دیدر اضطراب شد

 مه عمر کوتاهین

 یر زبانیت استفاده بصورت زیقابل«  کیلیپوفیلت یماه

 موثر است یدیازپام وریمعادل د یازوالم خوراکی( از تر1,23mgگرم ) یلیک چهارم می

 

 204 صفحه جلد اولکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز  -8

 

 شود. یم ش دقتیافزاهمراه با آن سبب  EPTاست و تست  ق تریدق سرماتست   ن تست ها،ین ایاز ب

 از آن است، تکرار کند. یمار ناشیت درد بیرا که شکا یکیاست که تحر یتستن تست، یبهتر

 تست ابژکتیو برای تشخیص دندان دردناک است.  شایع ترین، تست حیات پالپ

 .را نشان می دهند تا التهاب پالپی یا وایتالیتی عملکرد اعصاب بیشتراین تست ها 
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200 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” الف“نه یگز -8

بعد از اکس پوژر پال پ    یا فشار مدت کوتاهیدن و گاز گرفتن، درد در لمس یت در جویکال مانند حساسیآپ یعالئم پر

شوند. یده میل استخوان، دیاز تحل کیوگرافیبدون شواهد رادن عالئم اغلب یشوند. ا یجاد میروز( ا 3تا  1)

 200 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز -15

کنند شامل : یزه میکه درد را در دندان عامل، لوکال ییتست ها

اپکس یلمس رو

 ا تکان داد دندان یفشار انگشت)Wiggling( دهند. یدن را گزارش مین جویح دیکه درد شد یمارانیدر ب

نه یدسته آ یدق آرام با انتها

ا ی یسواپ پنبه ا یرو یت انتخابیباTooth Sloth

208 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” الف“نه یگز  -11

و جوانه زدن  یالتهاب یاتورهایش مدیسبب افزا دیالتهاب شد( در دندان با ی)نه پالپوتوم یل پالپکتومیپارس

شود. یم یشتریدرد بعد از درمان بجه یاعصاب و در نت

Trephination ون داردیکاسیم کنترااندیپالپ زنده و ملتهب دار یدر مخاط و استخوان، وقت یک بازشدگیجاد یو ا

شوند ینم یاز درد اضاف یریا جلوگیل شده داخل پالپ چمبر سبب کمک به کنترل یس ییایمیش یداروها

، اوژن ول  Cresatin، فرموکروزول، CMCPآغشته به ة گلوله پنبۀ به اندازدر کاهش درد  ییک گلوله پنبه خشک به تنهای

 ن موثر استیا سالی

شتر استیشود، احتمال درد بعد از درمان در آن ها ب یل میک جلسه تکمیکه درمان در  یموارد اورژانس

کند ینم یریجلوگاز بروز عالئم  یکند ول یکمک م برطرف شدن عالئمحذف تماس، به  یکوتاه کردن اکلوژن برا

12- گزینه ”د“
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 281جلد اول صفحه کس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -12  

 دراتیه یم دیبوپروفن سدیا

 بوپروفن استید ایون جدیفرموالس

 باشد یگرم م یلیم 312دوز آن 

 ع تر داردیشروع اثر سر

 شتر درد خودبخودیکاهش ب

 یکیمکان یاینیشتر آلودیکاهش ب

 

 208 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز -14

 ترامادول

 Mu-opiodست یآگون

 ریدوز متغ یدارا

 نیسه با مورفیدر مقا یکمترة مخدر گون یاثرات مرکز

 Ultracetب یدر ترک

 (APAPگرم  یلیم 323گرم ترامادول +  یلیم 37,3)
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 281 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز -10 

APAP 323 ش ود. البت ه    ین منع مصرف دارد، استفاده م  یبات شبه آسپریکه ترک یف وقتیخف یگرم تنها در درد ها یلیم

APAP 323 گرم ترامادول با نام  یلیم 37,3ب با یگرم در ترک یلیمUltracet د کاربرد دارد.یمتوسط و شد یدر درد ها 

در  APAPشود ام ا هم راه ب ا     یز میف تجویخف یدر درد ها ییگرم به تنها یلیم 011-211بوپروفن ینکته : اگرچه ا

 متوسط کاربرد دارد. یدردها

 ار مهمینمودار بس

 

 ” ب“نه یگز -18

 .13پاسخ سوال رجوع شود به نمودار مربوط به 
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 282 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -14  

رد که ش امل فع ال   یگ یشکل م یک پاسخ التهابیت عالمتدار بدون تورم، یودنتیبا پالپ نکروز همراه پر یدر دندان ها

باشد ک ه   یم TNF-alphaو  IL-1 ،PGE2مثل  یالتهاب یاتور های، آزاد شدن مدیو ذات یاکتساب یمنیا یشدن سلول ها

 شوند. یم ل استخوانیتحلجه یو در نت فعال شدن استئوکالست هان عوامل باعث یا

 284 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -18

 دارد. ونیکاسیکنتراانددرناژ  یجهت برقرار یدسترسۀ باز گذاشتن حفر

 EDTA 17شود و در انتها کان ال ه ا ب ا محل ول      یدرصد استفاده م 9ا ی 6م یت سدیپوکلریکانال از ه ین پاکسازیح

 شوند. یدرصد شستشو داده م

در  crown downو  passive step backل کانال به روش یدمان پارسیم، دبریت زمان داریکه محدود یدر مواقع

 شود. یانجام م یبیک طول کارکرد تقری

 280 اول صفحهجلد کس یاندو دانتدرسنامه  -” الف“نه یگز -18

 است! دمانیدبرن مرحله ین و مهمتریاول

 د برش داده شود.یر مواج بایچه مواج و چه غ یباشد که تورم موضع یبعد درناژ مة مرحل

 م ممکن است باعث شروع درناژ شودیرا از فورامن عبور بده 20تا شماره ل یک فایدرناژ، اگر  یدر صورت عدم برقرار

 288 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -25

 ژن و درناژیانس

 یبرش عمود

Blunt dissection 

 %1,12ن یدیا کلرهگزین یشستشو با سال

 که ترشحات قطع نشود یدرن در صورت یگذاریجا

 روز درد ادامه داشته باشد 3-2ژن و درناژ ممکن است یبعد از انس

 

 284 اول صفحهجلد کس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -21

ت یریمد و یدیک وریوتیب یز آنتیتجو، یدرناژ خارج دهان ید برایماران با پالپ نکروز همراه تورم منتشر بایب

 به جراح فک و صورت ارجاع شوند.درد 
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 288 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز -22

 است. ین بردن تورم خارج دهانیدندان نکروزه با تورم منتشر، از ب یماران داراین عامل موثر در کاهش درد بیشتریب

 288 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -22

جاذب  و  نفوذ کمترحساس هستند. هرچند به علت  VKن یلیس یپناندو به  یمرتبط با عفونت ها یها یاکثر باکتر

 ن است.یلیس یاز آموکس کمترآن  دالیوسیباکتر ییکارا، ن ترییپا

 ماند. یم یباق یشتریدارد و مدت ب یباالتر ین سطح سرمیلیس ینسبت به پن نیلیس یآموکس

 نیلیس یآموکس

 گرم 1ه یدوز اول

 گرم یلیم 311 یبعد یدوز ها

 ساعت 6هر 

 روز 3-2به مدت 

 288 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -24

ت یجاد کولیل و ایسیفیوم دیدیتریسک باالتر عفونت با کلسیر برابر 8ن، یلیس یسه با پنیمقا ن دریسیندامایکل

 سودوممبران دارد.

 245 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ب“نه یگز -20

ص قبل از یتشخ، تیجنسش امل   ماریوابسه به ب یفاکتور هان جلسات درمان، یمسبب اورژانس ب ین فاکتورهایاز ب

 باشد. یم ا تورم قبل از کاریدرد و  کار

 245 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -28

  کاال یاپ یپر یولوسنسیرادو مش اهده   کالیآبسه حاد اپا ی کال عالمت داریت اپیودونتیک با پرینکروت یدندان ها

 مار(یوابسته به ب یفاکتور هاة قبل از کار در دست یص هایرآپ هستند )مربوط به تشخیفل یسک فاکتورهایاز ر

 242 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -24

 د(یدروکلراین هیواکائ یرآپ موثر است )بوپیاز فل یریشگیاثر در پ یطوالن یحس یب

س پس طب ق س اعت ب ه     بوپروفن همان لحظ ه و  یگرم ا یلیم 611-011ز یرآپ، تجویسک احتمال فلیماران با ریدر ب

 کاهد. یرآپ میاز بروز فل ستیهنوز مشخص ن یشود ول یساعت اگرچه باعث کاهش درد بعد از کار م 09-20مدت 

 وجود ندارد. یخاص درمان یرآپ و پروسه هاین فلیب یژه ایارتباط و

 شود ین درمان میم حیمار سبب کاهش عالیب یروان یآماده ساز
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 242 جلد اول صفحهکس یدانت اندودرسنامه  -” د“نه یگز -28  

 یو ش کل ده    یبع د از پاکس از   یا داخل عضالنیو  یق داخل دهانیا تزریداخل کانال  دییکواسترویکورتقرار دادن 

ا ی  ز داخ ل کان ال و   یک ه تج و   نشاان داده نشاده اسات   شود. هرچند  یم متوسط یکاهش التهاب و دردهاسبب 

 شود. یرآپ میاز فل یریجلوگد سبب یک استروئیستمیس

 242 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” ج“نه یگز -28

 ز دارد.یون تجویکاسیم اندیمنتشر دار یکه تورم خارج دهان یک در زمانیوتیب یآنت

 است. ژن و درناژیانس  ک همراه با تورم،یاز دندان نکروت یرآپ ناشیت فلیریمد ن راهیبهترن حال یبا ا

 انجام شود. ید باز شود و پاکسازینشده باشد بادمان یکه کانال دبر یدر صورت

 288 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -25

 ن داروه ا در نس خة  یمربوط به ا یهاباشد. )دوز ین میسینداماین کلیگزیجا ین، دارویلیس یماران حساس به پنیدر ب

 امده است(ید نینژاد بوده و در چاپ جد یکتاب تراب یقبل

 نیسیندامایکل

 نیلیس یماران حساس پنیدر ب یانتخاب یدارو

 باال یجذب دهان

 در استخوان یع عالیتوز

 کیواستاتیدال و باکتریوسیهر دو اثر باکتر یدارا

 281 جلد اول صفحهکس یاندو دانتدرسنامه  -” د“نه یگز -21

 ندارند.ون یکاسیرقابل برگشت بدون تورم اندیت غیک ها در پالپیوتیب یأنت

 سپتور ها ندارند. یدر مهار نوس یستند و نقشیک ها ضد درد نیوتیب یآنت

 ” د“نه یگز -22

 .13رجوع شود به نمودار پاسخ سوال 

 ”د“نه یگز -22

 .13رجوع شود به نمودار پاسخ سوال 
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 9فصل یلیجدول صفا  تفض

 

 ماریک بیکولوژیت سایریمد ن فاکتور در درمان اورژانسیمهمتر

 ات پالپیتست ح ص دندان دردناکیتشخ یبرا objectiveن تست یعتریشا

 مار را تکرار کندیت بیکه شکا یتست ن تستیبهتر

 بوپروفنیگرم ا یلیم 611 کاهش درد بعد از درمان ین دارو برایموثرتر

 APAPگرم  یلیم 1111بوپروفن + یگرم ا یلیم 611ا ی

پالپ نکروزه و آبسه ن مرحله در درمان دندان با ین و مهمتریاول

 زهیلوکال یکال با تورم داخل دهانیحاد آپ

 دمانیدبر

 ین بردن تورم خارج دهانیاز ب نکروزه با تورم منتشر یر در کاهش درد دندان هاین تاثیشتریب

 ژن و درناژینسیا ماران با دندان نکروزه همراه با تورمیرآپ بیت فلیرین راه مدیبهتر

 

 جدول اعداد مهم فصل

 

 موثر است یدیازپام وریمعادل د یازوالم خوراکی( از تر1,23mgک چهارم )ی

 یروز پس از اکسپوژر پالپ 3-1 دهد؟ یرخ م یکال چه زمانیآپ یالتهاب پر

 گرم APAP 0حداکثر دوز مجاز 

 گرم یلیم 312 دراتیه یم دیبوپروفن سدیدوز ا

 گرم ترامادول یلیم APAP  +37,3گرم  یلیم ultracet 323ب یترک

با پالپ  یکانال در دندان ها یت در پاکسازیپوکلریغلظت ه

 کال عالمتدار بدون تورمیت آپیودنتینکروزه همراه پر
 درصد 9ا ی 6

 روز بعد 3-2تا  ژن و درناژ تا چه مدت؟ینسیتداوم درد پس از ا

ل پس از مصرف یسیفیوم دیدیسک عفونت کلستریر

 نیلیس یپنسه با ین در مقایسیندامایکل
 برابر 9

 




