
 تست ّای تطخیصی حیات دًذاى

داخل خَد دًذاى ها ّیچ گیزًذُ ی حسی ًذارین تجش گیزًذُ درد ٍ احساس سزها ٍ گزها کِ 

 هزتَط تِ تافت ّای اطزاف دًذاى است.

: ضزتِ سدى تِ سطَح هختلف دًذاى تا دستِ ی آیٌِ کِ پاسخ تِ آى ًطاى (Percussion)دق -1

 پزی اپیکال است. دٌّذُ ی گستزش التْاب تِ تافت ّای

: در هخاط اطزاف ًَک ریطِ ی دًذاى صَرت هی گیزد ٍ حساسیت تِ (Palpation test)لوس -2

 لوس یعٌی التْاب در سیز ًاحیِ ٍجَد دارد.

جاهذ یا اتیل کلزایذ تزای سٌجص پاسخ درهاى تِ سزها  Co2: یخ خطک (Cold Test)سزها -3

 است.

داغ اغلة تزًیطز تزای سٌجص پاسخ دًذاى تِ گزها  : ًَک یک ٍسیلِ ی(Heat Test)گزها -4

 است.

: جزیاًات الکتزیکی تا ضذت ّای هختلف را تِ پالپ (Pulp Tester)تست الکتزیکی پالپ -5

 هٌتقل کزدُ، دًذاًپشضک پاسخ آى ّا را تفسیز هی کٌذ.

 :Pulpٍضعیت ّای هختلف 

 هی دّذ.پالپ ًزهاى کِ عالهتی ًذارد ٍ تِ هحزک ّا پاسخ ًزهال -1

کِ اغلة ًاضی اس آسار تاکتزی ّاست، اگز عفًَت تاکتزی ّا داخل  (Pulpitis)التْاب پالپ -2

پالپ ًطذُ تاضذ در تزخی ضزایط التْاب پالپ تزگطت پذیز است ٍ تا حذف پَسیذگی ٍ قزار 

دادى پاًسواى تسکیي دٌّذُ ی هٌاسة هی تَاى حیات پالپ را حفظ کزد. گستزش عفًَت 

تِ داخل پالپ هَجة پالپثت تزگطت ًاپذیز هی ضَد کِ درهاى آى درهاى کاهل ریطِ تاکتزیال 

 است.

عذم پاسخ پالپ ًکزٍس: هزگ تافت ّای سًذُ ی داخل پالپ پس اس گستزش سیاد عفًَت هَجة -3

 تِ هحزک ّا هی ضَد.

 رادیَگزافی در اًذٍ



رادیَگزافی  4در ایي درهاى تِ صَرت کلی درهاى ریطِ تذٍى رادیَگزافی هعٌی ًذارد. هعوَال 

 تْیِ هی ضَد:

 رادیَگزافی قثل اس درهاى: هَرد لشٍم جْت هذارک قاًًَی ٍ تطخیص هی تاضذ.-1

رادیَگزافی تعییي طَل: تز هثٌای طَل تقزیثی. در رادیَگزافی اٍلیِ فایل تا طَل هٌاسة جْت -2

 طَل ٍ ضکل کاًال ّا درٍى ریطِ تِ کار هی رٍد.تعییي 

 افی قثل اس پزکزدى کاًال ّا.رادیَگز-3

 رادیَگزافی پس اس اتوام درهاى ریطِ.-4


