 -1برای تست سرما در دندانهای زیر روکش ،کدام روش زیر  ،مناسبتر است؟
الف .یخ معمولی
ب .حمام آب سرد
ج .یخ خشک
د .اسپری سرما
 -2بهترین محل برای قرار دادن تست سرما در دندانهای خلفی ،کدام است؟
الف .یک سوم سرویکال
ب .یک سوم میانی
ج .یک سوم اکلوزال
د .سطح جونده
 -3کدام گزینه در مورد تست گرما صحیح است؟
الف .نسبت به روشهای دیگر ،از ارزش کمتری برخوردار است.
ب  .در روش وسیله داغ ،باید برنیشر داغ به سطح دندان کامال بچسبد
ج .گرمای ایجاد شده توسط رابرکپ در حال چرخش ،قابل کنترل است
د .روش حمام آب گرم برای دندانهای زیر روکش ،مناسب نیست.
 -4در تحریک الکتریکی پالپ ،کدام الیاف پالپی بیش از همه  ،تحریک میشوند؟
الف A .آلفا
ب A .بتا
ج A .دلتا
دC .
-5در کدام یک از بیماران زیر ،نباید از دستگاه  EPTاستفاده کرد؟
الف .بیماران دارای مفصل مصنوعی
ب .بیماران دارای اختالالت دریچه قبلی
ج .بیماران دارای نقض ایمنی شدید
د .بیماران دارای پیس میکر

 -6در دندانهای با کانال کلسفیه ،کدام روش تست حساسیت پالپی ،مطمئن تر است؟
الف .تست گرما
ب .تست سرما با یخ Co2
ج  .تست گرما
د .تست الکتریکی پالپ
 -7در دندانهای با اپکس باز  ،کدام روش تست حساسیت پالپی ،نتایج دقیقتری دارد؟
الف .تست گرما
ب .تست سرما
ج .تست الکتریکی پالپ
د .هر سه روش فاقد ارزش تشخیصی مناسب هستند
 -8بهترین محل برای قرار دادن پروپ پالپ تست الکتریکی ،در دندان قدامی یک فرد مسن ،کدام ناحیه است؟
الف .یک سوم سرویکال
ب .یک سوم میانی
ج .یک سوم انسیزال
د  .لبه انسیزال
 -9کدام شکستگی دندانی با از دست دادن بافت دندانی همراه نیست؟
الف)Crown Infraction
ب)Uncomplicated crown fracture
ج)complicated crown fracture
د)Crown-root fracture
-10شیوع اسیب های دندانی در کدام قسمت بیشتر است؟
الف)خلف مندیبل
ب)خلف ماگزیال
ج)قدام مندیبل
د)قدام ماگزیال

 -11تا چه مدت پس از اسیب دندانی ممکن است زمان طول بکشد تا گردش خون نرمال به قسمت کرونال یک
دندان تروماتیزه بالغ برسد؟
الف)یک هفته
ب)یک ماه
ج)سه ماه
د)نه ماه
 -12اولین موردی که در درمان شکستگی غیر پیچیده تاج باید انجام شود چیست؟
الف)برطرف کردن مشکل زیبایی
ب)بستن دنتال توبول های اکسپوز
ج)اسپلینت کردن دندانها
د)ارزیابی ضخامت عاج باقی مانده

-13در  VPTمهمترین الزمه موفقیت چیست؟
الف)درمان پالپ غیر ملتهب
ب)ایجاد سیل مقاوم در برابر باکتری
ج)اپکس باز ریشه
د)ماده استفاده شده جهت پوشاندن پالپ اکسپوز
 -14میزان موفقیت کدامیک ازدرمانهای ذیل در وایتال پالپ تراپی متعاقب تروما دندانی  ،ازهمه بیشتراست؟
الف) پالپ کپ
ب) فول پالپوتومی
ج) پارشیال پالپوتومی
د) پالپکتومی
 -15محل قطع پالپ در فول پالپوتومی بسته به میزان و گسترش التهاب متفاوت است
الف) صحیح
ب) غلط

 -16در شکستگی افقی ریشه نکروز قسمت کرونالی در چند درصد موارد اتفاق میفتد؟
الف)25
ب)50
ج)75
د)100
-17برای پیدا کردن کانالهای missedشده و به طور معمول پیدا نمی شود بهتر است کدامیک از موارد زیر
مورد استفاده قرار گیرد؟
الف -میکروسکوپ وCBCT
ب- EDTAو هیپوکلریت سدیم
ج -رادیوگرافی با تغییر زاویه عمودی
د -رادیوگرافی با تغییر زاویه افقی
 -18اگر در حین درمان ریشه قبلی گوتا از داخل کانال خارج شده باشد چه باید کرد؟
الف -به آن کاری نداشت و پس از تکمیل کار بیمار را فالو کرد
ب -بهتر است با جراحی پری اپیکال آن را خارج کرد
ج -می بایستی آن را با استفاده از متیل کلروفرم حل نمود و از میان برداشت
د -دندان شانسی برای نگهداری ندارد و می بایستی کشیده شود
-19در چه بیمارانی انجام درمان مجدد توجیه ندارد؟
الف -بیمار دچار دیابت پیشرفته هست
ب -سن بیمار بسیار زیاداست
ج -عدم امکان ترمیم مجدد دندان
د -وجود تحلیل خارجی انتهای ریشه
-20در صورت وجود ایمپلنت در کنار دندان قدامی که پست دارد و درمان ریشه قبلی آن عدم موفقیت نشان
می دهد در چه وضعیتی درمان مجدد برجراحی اپیکو ترجیح خواهد داشت؟
الف-پوسیدگی ثانوی ترمیم
ب -وجود بایوتایپ لثه ضخیم
ج -بلند بودن طول تاج کلینیکی
د -کوتاه بودن طول پست

-21در کدامیک از موارد زیر عالوه بر رادیوگرافی پری اپیکال بهتر است  CBCTنیز برای انجام درمان مجدد
ریشه تجویز شود؟
الف -کانال هاکوتاه پرشده باشند
ب -وجود ضایعه پری اپیکال
ج -طول ریشه دندان بلند باشد
د -احتمال وجود آناتومی پیچیده کانال
-22در هنگام بررسی رادیوگرافی و بالینی قبل از درمان مجدد دندانیکه درمان ریشه اولیه آن دچار شکست
شده چه نکته ای از همه مهمتر است؟
الف -محل دندان در قوس دندانی
ب -طول وحجم ریشه
ج-ارزیابی میزان خمیدگی ریشه
د-یافتن علت عدم موفقیت
-23درصورتیکه کراون پرسلن فیوز تو متال یک دندان مناسب باشد و بخواهیم از روی کروان حفره دسترسی را
تهیه کنیم کدامیک از فرزهای زیر باید به ترتیب استفاده شوند؟
الف -فیشور الماسی ،روند الماسی
ب-روند الماسی ،فیشور الماسی
ج -روند کارباید ،فیشور کارباید
د -فیشورکارباید ،روند کارباید
-24در دندانی که قدری پرکردگی ریشه از انتهای کانال عبور کرده مناسبترین روش برای خارج کردن آن
کدام است؟
الف -فایل هدستروم
ب -فایل روتاری
ج-متیل کلروفرم
د -روغن اکالیپتول

