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 پروتز کامل

 های زیر در مورد نیروهای ناشی از عضالت اطراف دهان و زبان صحیح است؟یک از گزینهکدام -73

 احت نیروهای باکالی بیشتر از نیروهای لینگوالی است.الف( در هنگام استر

 ب( در هنگام استراحت نیروهای لینگوالی بیشتر از نیروهای باکالی است.

 ج( در هنگام فعالیت نیروهای باکالی بیشتر از نیروهای لینگوالی است.

 د( در هنگام فعالیت نیروهای لینگوالی بیشتر از نیروهای باکالی است.

 :بجزءگذارند، تمامی موارد زیر بر میزان تحلیل ریج باقیمانده تأثیر می -74

 ب( نیروهای پارافانکشنال    الف( صورت کوتاه مربعی شکل 

 د( زاویه گونیال کوچک     ج( استئوپروزیس

 شود؟تجمع پالک در سطح دنچر با تطابق بافتی ضعیف، اغلب در کدام ناحیه مشاهده می -75

 ب( سطح پالیش فلنج لینگوال    پالیش فلنج لبیالالف( سطح 

 د( سطح بافتی فلنج لینگوال     ج( سطح بافتی فلنج لبیال

 باشد؟( صحیح میDeture adhesiveکدام گزینه در مورد چسب دنچر ) -76

 الف( در بیماران مبتال به مشکالت نورولوژیک کارایی ندارد.

 و پس از تطابق اولیه بیمار با دنچر جدید استفاده شود.ب( باید در بیماران دارای تجربه دنچر 

 باشد.ج( کربوکسی متیل سلولز از انواع پلیمر کوتاه اثر می

 کند.د( در شرایط خیس چسبندگی کمتری از بزاق نرمال ایجاد می
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برای قالبگیری های .... و ماده انتخابی ( حین بوردرمولدینگ از ویژگیInerementalامکان افزودن تدریجی ) -77

 نهایی دنچر .... است.

 مواد االستومریک -ب( کامپاند    اکسیدهای فلزی -الف( کامپاند

 مواد االستومریک -اترد( پلی    اکسیدهای فلزی -اترج( پلی

  .... مهمترین عامل تعیین سطح اکلوزال دنچر ... است و به همین دلیل ثبت رابطه افقی ماگزیال و مندیبل -78

 باید همراه با رکورد فیس بو باشد. -صحیح CRرکورد  الف(

 باید در ارتفاع عمودی اکلوژن تعیین شده باشد. -صحیح CRب( رکورد 

 باید همراه با رکورد فیس بو باشد. -ج( استفاده از فیس بو

 باید در ارتفاع عمودی اکلوژن تعیین شده باشد. -د( استفاده از فیس بو

( تمام 70تا  60)مثالً شمردن اعداد انگلیسی  /S/های چیده شده، با تلفظ حرف دنداندر هنگام در ارزیابی  -79

 :بجزءشوند موارد زیر مشخص می

 های قدامی باال و پایینالف( ارتفاع صحیح دندان

 های قدامی باال نسبت به آلوئول باقی ماندهب( موقعیت دندان

 نهای قدامی باال نسبت به لب پاییج( موقعیت دندان

 د( فضای بین دو قوس جهت عبور هوا

 شود؟تحریک و آزردگی در مخاط اطراف ریج باقیمانده زیر دنچر، اغلب به چه علت ایجاد می  -80

 ای یا هورمونیب( مشکالت تغدیه   الف( زیاد بودن ارتفاع عمودی اکلوژن

 د( وجود تداخالت اکلوژنی    ج( عدم رعایت بهداشت دهان
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 مشکل بعد از تحویل اوردنچر متکی بر دندان کدام است؟ترین شایع -81

 های پایهب( لقی کوپینگ دندان  الف( زخم و آزردگی در ناحیه رترومولرپد

 د( گیر و ثبات ناکافی پروتز   های پایهج( التهاب لثه اطراف دندان

 شود؟کدام اصوات مشاهده میهای بالینی، بیشترین مشکالت تکلمی مرتبط باپروتز کامل در تلفظ طبق تجربه -82

 t,sب(       v,fالف( 

 s, shد(       d , tج( 

 

 پاسخنامه

  IQکتاب  1فصل  5نکته  -بوچر 1فصل  -گزینه د  -73

  IQکتاب  4فصل 11نکته  -بوچر 4فصل  -گزینه ب  -74

 جزوه دوره جامع ماهان  5فصل  –بوچر  5فصل  -گزینه ج  -75

  IQکتاب 7فصل 29نکته  –بوچر  7فصل   -گزینه ج -76

 پروتز کامل  IQکتاب  8فصل  19نکته  –بوچر  8فصل  -77

  IQکتاب  9فصل  14نکته -بوچر9فصل  -گزینه ب -78

 پروتز کامل  IQکتاب  11فصل  2نکته  –بوچر  11فصل  -ه ج گزین -79

 پروتزکامل IQکتاب  15فصل  31نکته شماره  -بوچر -12فصل  -گزینه د  -80

  IQکتاب  6و13فصل  16نکته  –بوچر  13و6فصل   -گزینه ج -81

 پروتزکامل IQکتاب  15فصل  5نکته  –بوچر  15فصل  -گزینه ب  -82

 

  


