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پروتز ثابت
 -61کدامیک از جمالت زیر در مورد ثبت رابطه مرکزی صحیح است؟
الف) وقتی کندیلها در خلفیترین موقعیت خود قرار میگیرند باید ثبت شود.
ب) وقتی خلفیترین دندانها در تماس هستند باید ثبت شود.
ج) وقتی کندیلها در قدامیترین موقعیت خود قرار دارند باید ثبت شود.
د) وقتی قدامیترین دندانها تماس دارند باید ثبت شود.
 -62هنگامی که الزم است دندان کانین فک باال جایگزینی شود ،اولین طرح درمان انتخابی کدام است؟
الف) کراون متکی بر ایمپلنت و اکلوژن Canine Rise

ب) کراون متکی بر ایمپلنت و اکلوژن Group function

ج) بریج سه واحدی با دندانهای پایه لترال و پرمولر اول

د) بریج چهار واحدی با دندانهای پایه سانترال ،لترال و پرمولر اول

 -63کدامیک از فینیش الینهای زیر حداکثر استحکام ساختاری ( )Structural Durabilityرا دارد؟
الف) Chamfer

ب) Knife edge

ج) Deep chamfer

 -64نقش اکسی گارد ( )Oxyguardدر سمانهای ادهزیو چیست؟
الف) جلوگیری از مرطوب شدن سمان حین مخلوط کردن
ب) جهت  Settingکامل سمان حین مخلوط کردن
ج) جهت  Settingکامل سمان پس از سمان کردن
د) جلوگیری از مرطوب شدن سمان پس از سمان کردن

د) radial shoulder

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
021 - 42 88 1100
09361700851
 -65فرم دادن الگوی مومی در کدام قسمت بصورت اختیاری انجام میگیرد؟
الف) مارژینال ریج دیستال مولر اول باال

ب) مارژینال ریج دیستال پرمولرهای باال

ج) مارژینال ریج مزیال مولر اول پایین

د) مارژینال ریج دیستال مولر دوم پایین

 -66کدامیک از سرامیکهای زیر از نظر باندینگ با بقیه متقاوت است؟
الف) Hand stacked feldspathic porcelain

ب) In- Ceram Spinell

ج) IPS Empress

د) Vitablock Mark II

 -67نقش اصلی بول شولدر ژنژیوالی در آمادهسازی دندان جهت کراون متال -سرامیک کدام است؟
الف) افزایش گیر
ج) بهبود زیبایی

ب) کاهش مارژینال گپ
د) حذف مینای بدون ساپورت

 -68در مورد باند بین فلز و سرامیک از نوع فشاری ( )Compressiveکدام گزینه صحیح است؟
الف) به دنبال باالتر بودن ضریب انبساط حرارتی فلز نسبت به پرسلن ایجاد میشود.
ب) به دنبال باالتر بودن ضریب انبساط حرارتی پرسلن نسبت به فلز ایجاد میشود.
ج) به دلیل زبری سطح فلز ایجاد میشود.
د) به دلیل ایجاد اکسیدهای سطح فلز ایجاد میشود.
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 -69کدامیک از جمالت زیر در اکلوژن پروتزهای متکی بر ایمپلنت صحیحتر است؟
الف) بهتر است در حالت حداکثر تماس کاسپی ،تماسها سنگین باشند.
ب) در این پروتزها اکلوژن  group functionتوصیه میشود.
ج) برای جلوگیری از  bendingبهتر است تماس در مرکز ایمپلنت متمرکز نگردد.
د) عدم تماس در حرکات خارج مرکزی توصیه میشود.
 -70کدامیک از موارد زیر درخصوص کراونهای پیچ شونده متکی بر ایمپلنت صحیح است؟
الف) بهتر است مسیری پیچ در فلز باشد تا از شکستگی پیچ جلوگیری شود.
ب) بهتر است سر پیچ را با رزین پوشاند تا از شل شدن پیچ جلوگیری شود.
ج) بهتر است مسیر پیچ از پرسلن باشد تا زیبایی افزایش یابد.
د) بهتر است سطح اکلوزال ،فلزی باشد تا آسیب کمتری به دندان مقابل وارد شود.
 -71در کدام مورد قطع ریشه تجویز میشود؟
الف) ریشههای به هم چسبنده

ب) ریشههای نزدیک دندان مجاور

ج) از دست رفتن شدید استخوان اطراف یک ریشه

د) نزدیک بودن فورکیشن به اپکس ریشه

 -72پونتیک مناسب در ریجهای باریک مندیبل کدام است؟
الف) Ovate

ب) Root tipped pontic

ج) Sanitary dummy

د) Modified sanitary
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