-1در صورت عدم امکان برای درمان قطعی دندانی که دچار شکستگی  Enamel Dentin fractureشده است
کدام اقدام باید هرچه زودتر انجام شود؟
أ.

پوشش عاج اکسپوز شده

ب .چسباندن قطعه شکسته شده
ج .اسپلینت دندان
د .روت کانال تراپی
 -2منظور از  Complecated Crown fractureچیست؟
أ) شکستگی تاج دندان به همراه شکستگی جداگانه ریشه
ب) شکستگی تاج که تا ریشه ادامه داشته باشد
ج) شکستگی تاج که به همراه اکسپوژر پالپ است
د) خردشدگی متعدد چند دندان
-3منظور از  Reattachment of Crown fragmentچیست؟
أ) جایگزین مجدد دندانی که کامالً از ساکت خارج شده
ب) چسباندن قطعه شکسته شده تاج به قسمت باقیمانده در ساکت
ج) اسپلینت دندان های آسیب دیده به هم
د) جابجا کردن یک دندان سالم در بیمار به جای دندان از دست رفته
-4منظور از  Partial Pulpotomyچیست؟
أ) برداشتن قسمتی از پالپ تاجی که دچار آسیب شده
ب) برداشتن قسمتی از پالپ ریشه به همراه پالت تاجی
ج) پوشش ناکامل پالپ اکسپوز شده
د) پوشش پالپ اکسپوزشده با ترکیب چند ماده
-5دندان سانترال ماگزیالی فرد  ۱۸ساله ای سه هفته قبل دچار شکستگی تاج و اکسپوژر پالپ شده است کدام یک
از درمان های ذیل را انتخاب می کنید؟
أ)
ب)
ج)
د)

Partial Pulpotomy
)Indirect Pulp Capping (IPC
)Direct Pulp Capping (DPC
)Root Canal Therapy(RCT

-6مدت زمان اسپلینت برای درمان دندانی  Avulsedشده که در شرایط با پروگنوز خوب و مساعد درمان شده
چند روز است؟
أ)  2-3هفته
ب)  3-4هفته
ج)  7-10روز
د)  6هفته
 -7در کدام یک از آسیب های جابجایی ذیل ،شکستگی استخوان آلوئول معموالً وجود دارد؟
أ)
ب)
ج)

د)

Intrusive LUX.
Extrusive LUX.
Lateral LUX.
Subluxation

 -۸دندان سانترال شیری کودک  5ساله ای دچار خارج شدن قسمتی( )extrusive luxشده است کدام درمان را
انتخاب می کنید؟
أ) کشیدن دندان
ب) جایگزینی و اسپلینت
ج) کنترل برای چند هفته و بدون درمان
د) اجازه برای رویش خود به خودی
-9کدامیک از گزینه های زیرجز موارد کنترااندیکاسیونهای روکشهای استیل نمی باشد؟
أ) درمان قطعی در دندان دائمی
ب) ناتوانی در تطابق روکش به علت عدم همکاری
ج) آلرژی به نیکل
د) دندان شیری که بیش از1/3ریشه ی آن تحلیل رفته

-۱0تطابق نهایی روکش شامل همه موارد زیر میشودبه جز؟
أ) نیروهای متوسط اکلوزالی روی مارژین نباید باعث جابجایی روکش شود
ب) لبه لثه ای روکش  1میلی متر به زیر کرست لثه گسترش یافته باشد
ج) در مارژین سرویکالی هیچ فاصله ای بین دندان و روکش نباشد
د) نشستن روکش با سفید شدن لثه همراه باشد

 -۱۱پالیر جانسون شماره  ۸00-۱۱4به چه منظوری در آماده سازی روکشهای استیل به کار می رود؟
أ) کانتورینگ
ب) کریمپینگ
ج) کانتورینگ و کریمپینگ
د) این پالیر در آماده سازی روکشهای استیل کاربردی ندارد

-۱2تراش ناکافی سطح اکلوزال منجر به همه موارد زیر میشود به جز؟
أ) فشرده شدن بیش از حد لثه
ب) اپن بایت
ج) کانتکت اکلوزالی باال
د) سوراخ شدن بعدی روکش

-۱3همه موارد زیر از اندیکاسیونهای روکشهای استیل می باشد به جز؟
أ)

کودکان در ریسک باالی پوسیدگی دندان های قدامی و یا خلفی

ب) براکسیزم شدید
ج) آملوژنزیس ایمپرفکتا
د) پوسیدگی های دیستال دندان مولر اول شیری

 -۱4همه موارد زیر از مزایای روکشهای استیل می باشد به جز؟
أ) جایگذاری سریع
ب) دوام باال
ج) حساسیت تکنیکی باال
د) حفظ فضا و طول قوس دندانی
-۱5کانتورینگ روکش استیل با کدامیک از پالیرهای زیر امکان پذیر نیست؟
أ)
ب)
ج)
د)

bird beak
Gordon
Hoe
Ball & socket

-۱6از بین فاکتورهای مختلف حین سمان کردن روکش استیل مهمترین فاکتورچه می باشد؟
أ) وضعیت پالپ دندان
ب) نوع سمان استفاده شده
ج) ایزوله نمودن محیط عمل
د) نحوه آماده سازی سمان استفاده شده
 -۱7کودکی مبتال به تب روماتیسمی که به مدت طوالنی آموکسی سیلین دریافت میکند جهت انجام کشیدن دندان
مراجعه نموده است ،چه رژیم پروفیالکسی راتوصیه میکنید؟
أ) آموکسی سیلین  50mg/kg ،خوراکی یک ساعت قبل ازعمل
ب) آزیترومایسین  15mg/kg ،خوراکی یک ساعت قبل ازعمل
ج) قطع آموکسیسیلین واستفاده از آزیترومایسین
د) آموکسی سیلین دریافتی کافی است
-۱۸کدامیک ازموارد زیر هیپرترمی ) (Hypertheremiaکمتری ایجاد میکند؟
أ)
ب)
ج)
د)

rainbow stabilizing system
Triangular sheet
Papoose board
Beanbag dental chair

-۱9دردرمان دندانپزشکی کودکان مبتال به سندروم داون توجه به احتمال ابتال آنها به کدامیک ازبیماریهای زیر
برای دندانپزشک باید اهمیت بیشتری داشته باشد؟
أ) بیماریهای پریدنتال
ب) عفونت های تنفسی
ج) تاالسمی
د) نقایص قلبی
 -20کدامیک ازمواردزیر دربرنامه ریزی برای درمان دندانپزشکی کودکان ناتوان توصیه می گردد؟
أ) دادن جایزه قبل ازشروع هردرمان
ب) انجام کاربیشتر درهرجلسه جهت کاهش تعداد جلسات
ج) سریع صحبت کردن ودستورات تک کلمه ای جهت جلوگیری ازخستگی
د) برنامه ریزی برای انجام درمانها درابتدای روز

-2۱درکدام دسته ازبیماران قلبی زیر پروفیالکسی جهت اندوکاردیت درهنگام درمانهای دندانپزشکی توصیه نمی
شود؟
أ) سابقه  bypassعروق کرونر
ب) بیماری مادرزادی قلبی
ج) دربیماران بادریچه هموگرافت طی  6ماه بعد از عمل
د) اختالل عملکرد اکتسابی دریچه ای

-22پسربچه  ۱0ساله مبتال به سندرم الکل جنینی مراجعه نموده است .احتمال کدام موردزیر در وی کم است؟
أ) مادر طی  2ماه ابتدایی بارداری الکل مصرف نموده است.
ب) تمایل به هایپراکتیو بودن دارد
ج) ابنورمالیتی های نورولوژیک دارد
د) بیشترمشکالت دندانی وی مربوط به مال اکلوژن می باش
 -23کدامیک ازموارد زیر در بیماران)  CHD (congenital heart diseaseقابل انجام نمیباشد ؟
أ)

درمان ریشه دندانهای دایمی

ب) بیهوشی عمومی
ج) درمان پالپ دندان شیری باسابقه آبسه
د) استفاده ازنیتروزاکساید
 -24کدامیک از داروهای زیردرکودکان مبتال به آسم که از برونکودیالتور استفاده می کنند می توان تجویز کرد؟
أ) باربیتوراتها
ب) استامینوفن
ج) ترکیبات آسپرین
د) نارکوتیک ها

