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مقایسه تاثیر آلژینات آریادنت با بایر بر میزان دقت ابعادی
دكتر پارسا آتش رزم  1#مهندس ناصر والیی  2دكتر محمودرضا مبینی 3دكتر لیال زمانی علویجه

4

 -1دانشیار بخش پروتز متحرک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -2عضو هیئت علمی مركز تحقیقات تاالسمی دانشگاه علوم پزشكی مازندران
 -3عضو هیئت علمی بخش پروتز متحرک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -4دستیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران

خالصه:
سابقه و هدف :با توجه به شيوع تغيير ابعادی قالبها و تبعات آن و مصرف آلژیناتهای داخلي در سطح وسيع ،این تحقيق جهت
تعيين دقت ابعادی آلژینات آریادنت به عنوان نمونه داخلي و بایر به عنوان نمونه خارجي انجام شد.
مواد و روشها :تحقيق با طراحي تجربي روی  82نمونه آلژینات آریادنت (مورد) و بایر (شاهد) انجام گرفت .مدلي ساخته شد و
قالبگيری از مدل اصلي توسط قاشقک اختصاصي با آلژینات های آریادنت و بایر انجام شد .قالبها با گچ استون ریخته شد.كوچكترین و
بزرگترین قطر ،ارتفاع و فاصله بين دایها با دستگاه اندازهگيری ميكروسكوپي ( )Integral Derby Englandسنجيده ودادهها با
آزمونهای  paired T Testو  Mann-Whitneyمورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها :تفاوت قطر كوچک وبزرگ ،ارتفاع و فاصله محورهای دو دای كست حاصل از آلژینات بایر به ترتيب برابر با 713/7  815/6،
 783/3  789/8 ، 965/5  791/2 ،و  971/9  621/2ميكرون و درآلژینات آریادنت به ترتيب برابر با ، 831/9  785/5 ،
 996/2  711/3 ، 967/1  772/9و  718/3  765/5ميكرون بود كه هر دو نسبت به نمونه اصلي اختالف معنيداری داشتند
(  .) P < 1/1115ميزان تغييرات ابعادی دو نوع آلژینات بایر و آریادنت در مقایسه با یكدیگر معني دار نبود(.) P < 1/3
نتیجهگیری :دو ماده تغييرات ابعادی معنيدار نسبت به مدل اصلي داشتند كه در پروتز ثابت عدم كاربرد دارد .اماا بارای قالابگياری
نهایي پروتز متحرك قابل استفاده است.
كلید واژه ها :مادة قالب گيری دنداني ،هيدروكلوئيد غيرقابل برگشت ،تغييرات ابعادی
وصول مقاله31/5/9 :

پذیرش مقاله31/2/91 :

اصالح نهایي31/2/79 :

مقدمه:
آلژینات مادهی قالبگيری هيدروكلوئيد غيرقابل برگشت

همچنين استفاده از آن برای قالبگيری نهایي ،ساخت

است كه به دليل سختشدن سریع در دمای اطاق ،استفادهی

روكشهای یک واحدی و یا حتي چند واحدی در پروتز ثابت
()6–87

آسان و مقرون به صرفه بودن در بين دندانپزشكان كامال

با تكنيکهای خاص گزارش شده است.

متداول و بيشترین مصرف را در بين مواد قالبگيری مختلف

ابعادی كستهای تهيه شده از آلژینات و تاثير تری و زمان

آلژینات عالوه بر قالبگيری اوليه برای كست

قالبریزی در خارج كشور مطالعاتي صورت گرفته و نشان داده

تشخيصي در ارتودنسي و دندانپزشكي اطفال و قالبگيری

شده است كه این ماده دقت كمتری نسبت به مواد قالب گيری

استفاده ميگردد و

االستومریک نظير پلي سولفاید ،پلياتر و سيليكونهای افزایشي

دارد.

()8،7

نهائي در پروتز متحرك پارسيل
 #نویسنده مسئول مكاتبات:

()9-5

در مورد تغييرات

دكتر پارسا آتش رزم ،بخش پروتز متحرك خيابان پاسداران-خيابان نيستان دهم -واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي -تلفن77566528 :

Email: P_athshrazm@sbnu.ac.ir

دكتر پارسا آتش رزم و همكاران

و تراكمي دارد.

()89-85
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البته تا كنون در مورد آلژیناتهای

آلژینات آریادنت و  82قالب آلژینات بایر بود .سپس قالبهاا باا

ساخت داخل مطالعات محدودی صورت گرفته است و نشان

گچ  Gildandساخت آلمان ریخته شدند .این تعداد با توجه به

داده شده است كه در بعضي ابعاد دارای تغييراتي برابر با

تعداد نموناه در تحقيقاات مشاابه و اینكاه تحقياق باه صاورت

آلژیناتهای خارجي ميباشند .در این تحقيقات از ابزار سنجش

آزمایشگاهي انجاام گرفتاه و متغيرهاای وابساته ماا نياز كماي

ميكروسكوپيک با دقت ده ميكرون استفاده شده است كه دارای

ميباشد ،تعيين شده است.

دقت كمتری نسبت به دستگاههای جدید است(86-81(.در

قبل از قالب گيری ،تری اختصاصي به چسب ویژة آلژینات

حوزهی پروتزهای دنداني كه غالب كارها بصورت غيرمستقيم و

( (Hold, Spray – on adhesive / vevey,Switzerland

خارج از دهان است ،تغييرات ابعادی كستهای حاصل از مواد

آغشته شد و قالب گيری با آلژینات های آریادنت (مورد) و باایر

قالب گيری دارای تبعاتي نظير عدم انطباق پروتز ميشود كه

(شاهد) برابر دستور سازندگان آنها و در شرایط یكساان (دماا و

این امر باعث عوارضي نظير پوسيدگيهای دنداني  ،پولپيت حاد

رطوبت یكسان اتاق كار) انجام شد.

و مزمن ،بيماری های پریودنتال ،تورم انساج و تحليل استخوان

آلژینات بایر دارای رنگ نارنجي  ،سریع ساخت شاونده ،زماان

بستر پروتز و شكست درمان ميگردد .یا حداقل طول عمر و

كار یک دقيقه  ،dust free ،سااخت كارخاناه آلژیناو پالسات

دوام پروتز را كاهش ميدهد.

()89

) (Keraus kulzer Gmbh Co. Hollandو آلژیناات

به دليل پيشرفت تكنولوژی و دقت در تهيه مواد قالب

آریادنت محصول شركت (آسيا شيمي طب ،تهران ،ایران) سریع

گيری و ادعای كارخانجات سازنده در مورد ثبات ابعادی بيشتر

سخت شونده و دارای  ISO 9001بود.

مواد قالبگيری هيدروكلوئيد غيرقابل برگشت ،همچنين توليد

ميزان نسبت پودر آلژینات و آب ،زمان و شرایط مخلوط كاردن

آلژینات در داخل كشور و عدم مطالعه در مورد خصوصيات

قالب گيری ،زمان سخت شدن و گچ ریزی بر اساا

دساتورات

فيزیكي و ابعادی یكي از آلژیناتهای ساخت داخل كشور

سازندگان برای دو گروه انجام گردید .برای هر دو گروه عملياات

(آلژینات آریادنت) و تناقضات موجود در مورد استفادههای

قالبگيری و گچریزی بدون وقفه زمااني و طاي مادت 81-71

گوناگون از آلژینات از جمله در پروتز ثابت ( ، )6-87این تحقيق

دقيقه با گچ استون دقيق ) (Gildland,Germanyانجام شد

با هدف مقایسه مواد قالبگيری آلژینات آریادنت و بایر بر دقت

و آنقدر تكرار گردید تا  82عدد كست دقيق بارای هار گاروه از

ابعادی در بخش پروتز متحرك واحد دندانپزشكي آزاد اسالمي

نمونه اصلي بدست آماد .نموناههاای بدسات آماده باه صاورت

در سال 8911انجام شد.

تصادفي به دو گروه تقسيم شد تا برای شخصي كه اندازهگياری
ابعادی را انجام ميدهد نمونههای دو گروه مشاخ

نباشاد .باه

مواد و روش ها:

این ترتيب كه نمونهها از عادد  8تاا عادد  96باه صاورت كاور

این تحقيق با طراحي تجربي و باه صاورت آزمایشاگاهي انجاام

شماره بندی و برای اندازهگيری تحویل آزمایشگاه گردیدند.

شد .ابتدا یک مدل اصلي رزیني باا ثباات كاه شابيه دو دنادان

مشكل تغييرات ابعادی به مواردی اطالق ميشود كه یک جسم

تراش خورده است توسط ماشين تراشاكاری و مشاابه باا مادل

(دای و یا كسات) در تماام ابعااد دقيقاا همانناد نموناه اصالي

استاندارد شده ساخته شد( .)83از این مدل كستي تهيه و از روی

(دندان) نباشد .برای اندازهگيری تغييرات ابعادی كست از مادل

این كست قاشقک اختصاصي مشبک از جنس آلياژ كرم كبالات

اصلي از دستگاه اندازه گيری ميكروسكوپي با دقت  7/5ميكرون

كه فاصلة آن از تمام نقاط مدل اصلي یكساان و یكنواخات باود

) (Integral, Derby Englandاساتفاده گردیاد كاه دارای

ساخته شد )81(.تعداد  96قالب گرفتاه شادكه شاامل  82قالاب

روائي الزم بود و با كاليبراسيون های پي در پي ،پایائي آن برای

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي /دوره هشتم /شماره چهارم /زمستان  /8931پياپي 91

مقایسه تاثير آلژینات آریادنت با بایر بر ميزان دقت ابعادی

821

اندازهگيری چهار بعد مذكور مورد سنجش و بررسي قرار گرفت .
82نمونه در هر گروه همراه با یک نموناه اصالي در چهاار بعاد

جدول  -1میزان تغییرات كوچكترین قطر دای كست نسبت به نمونه
اصلی به تفكیک نوع ماده قالب گیری برحسب میكرون

شامل قطر كوچک  ،قطر بزرگ ،ارتفاع مخروط و فاصله محور تا
محور مخروط مرجع و مخروط دوم اندازهگيری گردید.
اندازهگيری هركست از چهار بعد فوق سه بار انجاام و مياانگين
اندازهگيری ها به عنوان رقم قطعي مشاخ

گردیاد و در فارم

اطالعاتي مربوطه ثبت شد.
دادههای فارم اطالعااتي باه تفكياک آلژیناات باایر و آلژیناات
آریادنت طبقهبندی ،استخراج و یافته ها با آماره Paired T test

آزمون

نوع ماده

میزان

تغییرات

درصد

6666/6  972/8

713/7  815/6

-9/6

P > 0/0001

6697/2  761/3

831/9  758/5

-6/8

P > 0/0001

قالب گیری
آلژینات بایر
(تعداد =)11
آلژینات آریادنت
(تعداد =)11

در داخل
گروهها

نتیجه آزمون
بین گروهها

*N.S

N.S

در داخل گروه و بين دو گروه با آماره  T testمورد قضاوت قرار

*Not Significant

گرفت .برای پاسخ به این سؤال كه آیا اختالف ابعادی در چهاار
تفاوت قطر بزرگ دای آلژینات بایر نسبت به قطر بزرگ

بعد به لحاا آمااری معنايدار باوده اسات یاا خيار از آزماون
 Mann Whitneyاستفاده گردید.

دای واقعي یا اصلي برابر با  965/5 791/2كه  995/7ميكرون
و یا حدود  6/2درصد بيشتر از دای واقعي بود و آزمون Paired

یافتهها:
تفاوت قطر كوچک دای آلژینات بایر نسبت به قطر كوچک
دای واقعي (استاندارد) برابر با  713/7  815/6بود كه 827
ميكرون و یا حدود  9/6درصد كمتر از ميزان واقعي بود و آزمون

 Paired T testنشان داد كه این اختالف از نظر آماری معني
دار مي باشد (.(P > 1/1118
تفاوت قطر كوچک دای آلژینات آریادنت با نمونه استاندارد
برابر با  831/9  758/5ميكرون بود كه یک اختالف 836

 T testنشان داد كه این اختالف از نظر آماری معنيدار بود
(.(P> 1/1118
تفاوت قطر بزرگ دای آلژینات آریادنت نسبت به قطر بزرگ
دای واقعي (اصلي) برابر با  967/1 772بود كه یک اختالف
 982/1ميكرون وجود داشت و یا حدود  6/6درصد بيشتر بود.
آزمون  Paired T testنشان داد كه این اختالف از نظر آماری
معني دار است (.)P>1/118
تفاوت قطر بزرگ آلژینات بایر نسبت به نمونه اصلي برابر

ميكرون وجودداشت و یا حدود  6/8درصد كمتر از ميزان واقعي

 965/5  791/2ميكرون و در گروه آلژینات آریادنت نسبت

بود و آزمون  Paired T testنشان داد كه این اختالف از نظر

به نمونه اصلي برابر  967/1  772/9بود و آزمون Mann

آماری معنيدار است(.(P > 1/1118
تفاوت قطر كوچک آلژینات بایر نسبت به نمونه اصلي با
 713/7  815/6ميكرون و در گروه آلژینات آریادنت برابر
831/9  758/5ميكرون بود و آزمون  Mann whitneyنشان
داد كه این تفاوت معنيدار نيست (.) P<1/3
ميزان قطر كوچک آلژینات بایر 6666/6  972/8
ميكرون و آلژینات آریادنت برابر  6697/2  761/3ميكرون

 whitneyنشان داد كه این تفاو ت بين دو گروه آلژینات بایر
و آریادنت معنيدار نيست ( .(P< 1/3ميزان قطر بزرگ در
آلژینات بایر برابر  2583/7  757/6ميكرون و در آلژینات
آریادنت برابر  2589/3  978/6ميكرون بود و آزمون  Tمكرر
نشان دار كه این اختالف به لحا
نميباشد (( )P >1/3جدول .)7

بود كه آزمون  Tمكرر نشان داد كه این اختالف در دو گروه به
لحا آماری معنيدار نيست (( .) P<1/81جدول )8
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دكتر پارسا آتش رزم و همكاران
جدول  - 2میزان تغییرات بزرگترین قطر دای كست نسبت به
نمونه اصلی به تفكیک ماده
قالب گیری
آلژینات بایر
(تعداد =)11
آریانت
(تعداد =)11

است.
آزمون در

میزان

تغییرات

درصد

2583/7  757/6

965/5  791/2

+6/2

P > 0/0001

2589/3  978/6

967/1  772/9

+6/6

P > 0/0001

نتيجه آزمون
بين گروهها

بود .آزمون  Paired T testنشان داد كه این تفاوت معني دار

داخل گروهها

*N.S

ميزان تفاوت نمونههای آلژینات بایر با نمونه اصلي برابر
 971/9  621/2و در گروه آلژینات آریادنت برابر با
 718/6  765/6بود و آزمون  Mann whitneyبرای تفاوت
دو گروه نشان داد كه اختالف تفاوتها بين دو گروه معني دار
نيست (.) P<1/3

ارتفاع دای آلژینات بایر نسبت به ميزان واقعي
 783/36  789/8ميكرون تفاوت داشت كه  815/6ميكرون
و یا  7/6درصد بيشتر از ميزان واقعي بود و آزمون
 Paired T testنشان داد كه این اختالف معني دار است

ميزان فاصلهی محورهای دو دای با آلژینات بایر برابر
 83529/1  585/1ميكرون و درآلژینات آریادنت برابر با
 8368/2  733/7ميكرون بود و آزمون  Tمكرر نشان داد كه
این اختالف به لحا آماری معنيدار نيست () P<1/1
(جدول .)9

(.)P< 1/1115
ارتفاع دای با آلژینات آریادنت نسبت به دای واقعي
 996/2  711/3تفاوت داشت كه  976/3ميكرون و یا
حدود  6/5درصد بيشتر از ارتفاع دای بود و آزمون Paired T

اصلی به تفكیک نوع ماده قالب گیری بر حسب میكرون
آزمون در

 testنشان داد كه این اختالف معنيدار است .
ميزان تفاوت ارتفاع آلژینات بایر با نمونه اصلي برابر با
783/3  789/8

جدول  – 3میزان تغییرات فاصله محور دو دای نسبت به نمونه

ميكرون و در گروه آریادنت برابر

 996/2  711/3ميكرون بود و آزمون Mann whitney

قالب گیری

میزان

آلژینات بایر

گروهها
(تعداد =)11
آریانت
(تعداد =)11

نشان داد كه این اختالف معني دار نبود (.(P< 1/6
ارتفاع دای با آلژینات بایر  2926/6  753/7ميكرون و با

تغییرات

درصد

داخل

نتیجه آزمون
بین گروهها

83529/1  585/1

971/9  621/2

-8/5

P > 0/0000

8368/2  733/7

718/6  765/5

- 8/9

P > 0/0000

N.S

آلژینات آریادنت برابر با  2589/3 97 8/6ميكرون بود و
آزمون  Tمكرر نشان داد كه این اختالف به لحا آماری معني

بحث:
این تحقيق نشان داد كه كوچكترین قطر و فاصله محورهای دو

دار نيست (.(P< 1/6
تفاوت فاصله بين محور دو دای با آلژینات بایر با ميزان

دای در گروه آلژینات بایر به ترتيب  827ميكرون ( 9/6درصد)

فاصله محور دو دای نمونه اصلي برابر 971/9  621/2

و  737ميكرون (  8/5درصد ) كمتر از نمونه اصلي و نسبت به

ميكرون بود كه  736/7ميكرون و یا  8/5درصد كمتر از ميزان

آن تفاوت معني داری داشت .همچنين كوچكترین قطر و فاصلة

واقعي بود و آزمون  Paired T testنشان داد كه این اختالف

محورهای دو دای در گروه آلژینات آریادنت به ترتيب 836

به لحا آماری معني دار است .تفاوت فاصله بين محور دو دای

( 6/8درصد) و  756ميكرون بود ( 8/9درصد) كه به ترتيب 6/8

با آلژینات آریادنت با ميزان فاصله محور دو دای نمونه اصلي

و  8/9درصد كمتر از نمونه اصلي و نسبت به آن تفاوت

برابر  718/6  765/6بود كه نسبت به ميزان واقعي اختالف

معنيدار داشت .بزرگترین قطر و ارتفاع دای در گروه آلژینات

 756/9ميكرون داشت و حدود  8/9درصد كمتر از ميزان واقعي

بایر به ترتيب  995/7ميكرون ( 6/2درصد) و  815/6ميكرون
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( 7/6درصد) بيشتر از ميزان واقعي بود و نسبت به آن تفاوت

تحقيقات دیگر بوده است كه دليل آن ميتواند ابزار سنجش

معنيداری داشت .همچنين بزرگترین قطر و ارتفاع دای در

باشد .در این تحقيق از ابزار سنجش دیجيتالي كه دارای روائي

گروه آلژینات آریادنت به ترتيب برابر با  982/1ميكرون

و پایائي الزم و دقت  7/5ميكرون بود استفاده شد و در

( 6/6درصد) و  976/3ميكرون ( 6/5درصد) بيشتر از ارتفاع

تحقيقات دیگر از ابزار سنجش ميكروسكوپيک استفاده شده

دای نمونة اصلي بود كه این اختالف معنيدار بود .به عبارتي

است كه دارای دقت كمتر و برابر با ده ميكرون ميباشد.

((82،81

درصد تغييرات قطر كوچكتر و فاصلة بين محورهای دو دای

البته الزم به ذكر است كه از لحا روش كار ،تفاوتي بين

كمتر شده و درصد تغييرات قطر بزرگ تر و ارتفاع دای در هر

این دو آلژینات قائل نشدیم  .هر دو با یک تری فلزی مشخ

و

دو ماده بيشتر شده است .یعني طبيعت رفتار دو ماده قالب

واحد قالبگيری شدند .همچنين نمونه اصلي آنها مشترك بود.

گيری آلژینات بایر و آریادنت شبيه یكدیگر است .اما این رفتار

دمای محيط قالبگيری ،گچ به كار برده شده برای ریختن كست

در هر ماده برای قطرهای كوچک ،بزرگ ،ارتفاع و فاصلهی بين

یكسان بوده است .ميزان اختالط پودر آلژینات و آب همچنين

دو محور دای متفاوت است .بطور مثال در یک شاخ

گچ و آب طبق دستورات كارخانجات توليد كننده انجام شده

آناتوميک (ناحيه خط خاتمه تراش) ،دای بزرگتر و در یک

است .همچنين دستگاه اندازهگيری ابعاد ،درجه حرارت محيط،

آناتوميک دیگر (ناحيه  8/9اكلوزال كه همان قطر

شرایط كاليبراسيون و فرد كاليبره كننده ،یكسان بودند .پس از

كوچكتر است) دای كوچكتر است .به عبارتي اگر روكش تک

لحا

كاربردی دليلي برای ارجحيت آلژینات آریادنت بر بایر

واحدی روی این دای ساخته شود ،این روكش وقتي بر روی

دیده نميشود.

شاخ

نمونه اصلي قرار گيرد در ناحيه مارژین به راحتي مينشيند .اما

از جمله محدودیت تحقيق ما انجام مراحل قالبگيری در

فاصله آنها تا خط خاتمه تراش زیاد است و از طرفي چون در

درجه حرارت  75درجه سانتيگراد ( دمای اتاق ) بوده است ،در

ناحيه اكلوزال اندازه قطر آن كمتر است ،انطباق آن در ناحيه

صورتيكه قالبگيریها از محيط دهان و با درجه حرارت

 8/9اكلوزال دقيق نيست .لذا عدم انطباق در دو ناحيه بيشتر

 92 – 91درجه سانتي گراد انجام ميپذیرد.

ميشود و ميتوان پيشبيني كرد كه به صورت تجمعي عدم

در مورد تاثير دمای آب بر تغييرات ابعادی تحقيقات

انطباق را افزایش ميدهد و اگر افزایش ارتفاع دای و روكش

محدودی انجام شده و برای آلژینات بایر آب با دمای  79درجه

حاصله از آن را تجسم كنيم ،عدم انطباق بيشتر شده است .اگر

سانتيگراد پيشنهاد شده است .پس واقعيت این است كه مراحل

در این وضعيت بریجي ساخته شود چون فاصله محور دو دای

انجام كار در درجه حرارت  75درجه سانتيگراد است ،نه 91

كم شده است ،انطباق بریج بهدرستي صورت نميگيرد .به

درجه سانتي گراد و از لحا

تعميم پذیری شرایط مشكل

عبارتي تغييرات ابعادی در تمام ابعاد ،عدم انطباق زیادی را

ميباشد .همچنين گچ استفاده شده برای تهيه كستها گچ

ایجاد ميكند .با توجه به پيشينهی تحقيقات در مورد استفاده

استون مخصوص پارسيل بوده كه بهتر بود از گچ استون فيكس

از آلژینات با تكنيک المينيت و روش متعارف در قالبگيری

استفاده ميشد.

پروتز ثابت در كلينيک ،نتایج این تحقيق نشان ميدهد كه از

اما اجرا شدن تحقيق در شرایط كامال یكسان از جنبه های

این دو نوع آلژینات نمي توان برای قالبگيری پروتز ثابت

مثبت تحقيق ميباشد كه شامل ساخته شدن فلزی واحد از

استفاده كرد و نتایج بدست آمده بر خالف تحقيقات و گزارشات

جنس كروم–كبالت ،اجرای مراحل كار طبق دستورات

دیگر است (.)6-87

كارخانجات سازنده ،استفاده از وكيوم برای اختالط پودر

درصد تغييرات ابعادی بدست آمده در این تحقيق بيشتر از

آلژینات و آب برای ایجاد خالء و جلوگيری از حباب زدگي،
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توسط

در این مطالعه فقط فاصلهی بين دو محور دارای تغييرات

داشتن نمونه اصلي مشترك و اندازهگيری ابعاد مشخ

دستگاه پروفایل پروژكتور ،دستگاه ميكروسكوپ اندازهگيری

كمتر از  8/1درصد مي باشد .اما ابعاد قطرهای بزرگ ،كوچک و

دقيق  Integralانگلستان و فرد كاليبره كننده واحد ميباشد.

ارتفاع ،دارای تغييرات بيشتر از  8/1درصد و یا بيش از محدوده

همانگونه كه دیده ميشود انحراف معيار دادهها نسبت به

استاندارد ميباشد .

ميانگين باال ميباشد كه شامل نمونههای هر دو گروه است.
دليل آن خاصيت فيزیكي آلژینات است و به نوع خاصي از
آلژینات محدود نميشود كه در زمان كوتاهي دچار تغييرات

نتیجه گیری:

ابعادی غير یكنواخت شده و همچنين االستيک ریكاوری (بهبود

آلژینات آریادنت ساخت داخل ،تغييرات ابعادی معنيدار و

و برگشت به ابعاد اوليه) به یكنواختي صورت نميپذیرد .در

بيشتری نسبت به آلژینات خارجي بایر نداشت و در تمام

برش یا مقاطع متفاوت ارتفاع و قطر ،عدم یكنواختي در

ابعاد مورد مطالعه یعني قطر كوچک و قطر بزرگ ،ارتفاع ،فاصله

االستيک ریكاوری دیده مي شود.

محور دو دای تقریبا برابر بودند .اما هر دو آلژینات نسبت به

((5،1

تغييرات ابعادی تا محدوده  8/1درصد برای ماده قالبگيری
آلژینات با توجه به خاصيت و ضریب االسيتهی آن قابل قبول

نمونه ی اصلي تفاوت معنيداری داشتند .یعني تفاوت از نقطه
نظر باليني قابل اهميت و نگران كننده است.

است .به عبارتي پس از سخت شدن و جدا كردن آن از دهان و

لذا استفادهی آنها در پروتز ثابت حتي با تكنيک المينيت

یا دای دچار تغييرات ابعادی بيشتری ميشود كه در طي مدت

توصيه نميشود .اما با توجه به خصوصيات مثبتي كه آلژینات

كوتاهي ،بيشتر تغييرات ابعادی به دليل خاصيت االسيته،

دارد مي توان آن را برای قالبگيری اوليه ایمپلنت ،قالب نهائي

مجددا به شكل اوليه باز ميگردد .حدود  8/1درصد تغييرات

پروتزهای دنداني فوری و پارسيل و كستهای مطالعه پروتز و

ابعادی آن برگشت ناپذیر و یا تغييرات پالستيكي مي باشد.

ارتودنسي و ساخت پالكهای ارتودنسي و دندانپزشكي اطفال
استفاده كرد.
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