
 پروتكل آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي رشته اندودانتيكس

 

  بيحسی داخل ليگامان
 قيمحل تزر

  نوع ماده بی حسی
 زاويه تزريق

 قيتزر یچگونگ
 )قيشده (در هر تزر قيتزر محلول حجم

  
CBCT 

  Sagittal, Coronal, Axialآشنايی با محورهای  -1
 FOVآشنايی با  -2

 CBCTآشنايی با محدوديتهای  -3

 CBCTآشنايی با آرتی فکت های  -4

 CBCTکانالها با   configurationتشخيص  -5

 ارزيابی رابطه دندان با ساختمانهای حياتی -6

 Map Readingآشنايی با  -7

 تشخيص مواردی نظير تحليل (داخلی يا خارجی)، پرفوراسيون، شکستگی ريشه، علل عدم موفقيت درمان ريشه قبلی  -8

  

درمان (بسته به مورد که ممکن است شکستگی عمودی، دندان ضربه خورده، نيازمند درمان مجدد، وياآناليز يک کيس و ارائه طرح 
  دارای آنومالی دندانی باشد)

  
 

  ميکروسکوپ

 کنترل عفونت در هنگام درمان با ميکروسکوپ -1

 inter pupillary distanceتنظيم  -2

 ارائه بهترين محل نشستن برای درمان بيماران  -3

 varisocope, Light, Cameraميکروسکوپ همانند دانستن اهميت اجزای  -4

اهميت تنظيم نور و آشنايی با قابليتهای مختلف ميکروسکوپ در يافتن محل کانالهای کلسيفيه، بستن پرفوراسيون، درمان مجدد  -5
 ريشه، استفاده در هنگام ترميم تاج و يا بستن اسپلينت با کامپوزيت

 

 

  جراحی

  شناسايی وسايل  -

 یستوريب غيدست گرفتن تنحوه به  -

  غينحوه قرار دادن نوک ت  -

 لثه  نيفاصله با مارژ تيرعا  -

 برش حينحوه صح  -
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 کنار زدن فلپ حينحوه صح  -

  وباکاليمز ی شهيبه نوک ر یدسترس  -

  

  بخيه

  انتخاب سوزن و نخ بخيه مناسب

  انجام يکی ازانواع بخيه براساس انتخاب هيئت بورد

  

  

  حوادث

  پرفوراسيونبستن  -الف

  (انتخاب ماده مناسب و به کارگيری ميکروسکوپ برای درمان و استفاده از تجهيزات مناسب برای بستن پرفوراسيون)

  فورکا    

Strip Perforation 

Lateral perforation 

هيپوکلريت سديم، نسخه مديريت درمان يک مورد که دچار حادثه هيپوکلريت سديم شده است (شامل دادن بی حسی، شستشو با  -ب
  بيمار) و ارجاع نويسی و مانتيورينگ

  وسيله شکسته در داخل کانال  -ج

  بکار گرفته شوندند ناستفاده از وسايلی که برای اين منظور می توا

  نحوه عبور از لج  -د

  

  درمان مجدد

  

  خارج کردن کروان و يا بريج -ا

  آشنايی با وسايل و طرز استفاده از آنها

  کردن پست از داخل کانالخارج  -2

  استفاده از الترا سونيک (نحوه استفاده و مديريت جلوگيری از افزايش حرارت حين کار)

  خارج کردن گوتا از داخل کانال (شناسايی وسايل مورد نظر، حاللها، و وسايل چرخشی) -3

  CBCTاز  استفادهپيدا کردن کانالهای کار نشده با  -4

  

  راديوگرافی
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 )PSP, CMOSسيستمهای راديوگرافی ديجيتال (آشنايی با  -1
 برای تهيه راديوگرافی در نقاط مختلف دهان با استفاده از فانتوم هد XCPاستفاده از  -2

 

 

  اپيکال پالگ

 آشنايی با وسايل مورد نياز -1

 قبل از گذاشتن پالگ دارند  barrierشناسايی دندانهايی که نياز به  -2

 قرار دادن اپيکال پالگ  -3

 گرافی برای بررسی موقعيت و کيفيت پالگگرفتن راديو -4

  

  

  اپکس لوکيتور

 انتخاب فايل مناسب برای اندازه گيری کانال -1

 نحوه اندازه گيری  -2

 استفاه از مدل شناسايی پرفوراسيون  با  -3
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