
پارسهموسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان   

 

 اندودانتیکس

 
 در کدام نوع تحلیل، در هنگام دق صدای متالیک شنیده می شود؟ -211

 الف( تحلیل التهابی

 ب( تحلیل جایگزینی

 ج( تحلیل داخلی

 د( تحلیل خارجی

 108 فحهص

 
 

 ( بیشتر است؟Ledgeخمیده احتمال وقوع لج )در کدام نوع از کانال های  -212

 small, longالف( 

  large, long ب(

  small, short  ج(

  large, short د(
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 124 فحهص

 
در بیمار مراجعه کننده ای، دندان پره مولر دوم پایین با پوسیدگی وسیع به تست های حیاتی پاسخ  -213

می شود. پاکت پریودنتال باریکی تا نزدیکی اپکس فایل  نمی دهد.در رادیوگرافی یک ضایعه اپیکالی دیده

 پروب می باشد تشخیص احتمالی کدام است؟

 Primary periodontal defects of endodontic origion الف( 

  Primary periodontal defects of periodontic origion ب(

  Primary periodontal defects of endodontic- periodontic origion ج(

  True combined lesion د(
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 کدام جمله در مورد استئیت کندانسان صحیح است؟-214

 الف( نوعی پریودنتیت اپیکالی سمپتوماتیک است.

 ب( پالپ دندان همواره نکروز است.

 ج( معموال در اپکس دندان های قدامی دیده می شود.

 د(نشان دهنده وجود التهاب یا نکروز پالپ است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهم ترین خمیدگی هایی که قسمت های اپیکال را در معرض لج قرار می دهند، در کدام قسمت ریشه  -215

 قرا دارند؟

 یک سوم کرونالالف( 
 یک سوم میانیب( 

 یک سوم اپیکالج( 

 در همه خمیدگی ها امکان وقوع یکسان استد( 
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 کدام یک از انواع کالژن ساخته می شود؟در ترمیم بافت نرم پس از جراحی پری اپیکال، ابتدا  -216

 Iالف( 

 IIب( 

 IIIج( 

 IVد( 

 

 

 
 

 چنانچه نیاز به بیحسی مکمل برای دندان مولر دوم پایین باشد، مناسب ترین تزریق کدام است؟ -217

 داخل استخوانیالف( 

 داخل پریودنتال لیگامنتب( 

 داخل پالپیج( 

 انفیلتریشن باکال دنداند( 

 ؟؟؟؟

 

بیماری تحت درمان دارویی پارکینسون، جهت درمان ریشه دندان مولر اول فک پایین مراجعه نموده  -218

 است. کدام داروی بی حسی توصیه می شود؟

 %2لیدوکائین الف( 

 اتیدوکائینب( 

 %3ج( مپی واکائین 

 بوپی واکاییند( 
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بیشتری در بی حس کردن مولر  در کدام روش بیحسی موضعی، آرتیکائین نسبت به لیدوکائین تاثیر -219

 اول فک پایین دارد؟

 Inferior Alveolar Nerve Blockالف( 

 Gow-Gatesب( 

 Intrapulpal ج(

  Infitrationد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماری با درد متوسط پس از درمان ریشه دندان مولر اول باال مراجعه نموده است. وی مبتال به زخم  -220

ترکیبات مشابه آسپیرین استفاده نماید. چه دارویی جهت کنترل درد توصیه می معده بوده و نمی تواند از 

 شود؟

 میلی گرم اکسی کودون 10میلی گرم ایبوپروفن+  400-600الف( 

 میلی گرم استامینوفن 650ب( 

 میلی گرم استامینوفن 325میلی گرم ایبوبروفن+  400-600ج( 

 میلی گرم اکسی کودون 10میلی گرم استامینوفن+  650-1000د( 
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سوم لبه انسیزال دندان سانترال -ساعت قبل از زمین خوردن دچار شکستگی یک 24ساله،  7کودکی  -221

 باال همراه با اکسپوز پالپ شده است. طرح درمان چیست؟

 الف( پالپوتومی پارسیل

 پالپوتومی کاملب( 

 درمان ریشه کاملج( 

 یکیشناپکسیفد( 
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 به چه شکلی می باشد؟ Small K-Flexسطح مقطع  -222

 مثلثالف( 

 ب( مربع

 لوزیج( 

 شکل Sد( 
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 میلی متری از نوک فایل چند میلی متر است؟ 6در فاصله  04/0با تیپر  20قطر یک فایل شماره -223

 32/0الف(

 40/0ب(

 44/0ج(

 46/0د(
 

 
 پایین شایعتر است؟ کدام مورد در دندان های پره مولر فک -224

 Dens evaginationالف( 

 Dens in dentب( 
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 Lingual groove ج(

 High pulp horn د(

 
 

 مهم ترین دلیل استفاد ه از رابردم چیست؟ -225

 الف( مالحظات قانونی

 ب(کنترل عفونت

 ج( افزایش دید

 د(جلوگیری از آسپیراسیون
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 گشادسازی کانال با کدام حرکت انجام می شود؟در تکنیک باالنس فورس، برش عاج و -226

 درجه در جهت عقربه ساعت با فشار اپیکالی 120الف(حداقل 

 درجه در خالف جهت عقربه ساعت بدون فشار اپیکالی 180ب( بیشتر از  

 درجه در جهت عقربه ساعت با فشار اپیکالی 180ج( بیشتر از 

 فشار اپیکالی درجه در خالف جهت عقربه ساعت با 120د( حداقل 
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 مسیر خط شکستگی در کدام مورد غالبا فاسیولینگوالی است؟ -227

 Fracture Cuspالف(

 Crack toothب(

 Split tooth ج(

  Vertical root fractureد(

 
 نمای کلینیکی ، رادیوگرافیک و هیستولوژیک آبسه مزمن پری آپیکال مشابه کدام مورد است؟ -228
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 اپیکال اسمپتوماتیکالف( پریودنتیت 

 ب( پریودنتیت اپیکال سمپتوماتیک

 ج( آبسه حاد آپیکال

 د( استئیت کندنسان
 

 
 

 

 

 

 سلول ادنتوبالست در کدام مرحله جنینی و از کدام سلول مشتق می شود؟-229

 و سلول داخلی دنتال پاپیال Bud stageالف( 

 و سلول داخلی دنتال پاپیال Bell stageب( 

 و سلول خارجی دنتال پاپیالBud stage  ج(

 و سلول خارجی دنتال پاپیال Bell stageد( 
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 جهت کدام مورد زیر است؟ Braided File Techniqueکاربرد  -230

 الف( خارج کردن پین

 ب( خارج کردن فایل شکسته

 ج( عبور از کنار فایل شکسته

 د( عبور از لج

 
 

 
 


