
 زنده پالپ درمان گایدالین
 

 پزشكی آموزش و درمان بھداشت، وزارت تایید مورد

 

 :راھنما عنوان

 برگشت قابل غیر پالپیت بھ مبتال دایمی ھای دندان در زنده پالپ درمان بالینی راھنمای

 

 :مرجع

 دندان و دھان سالمت دفتر بھداشت، معاونت پزشکی، آموزش و ،درمان بھداشت وزارت

 : کنندگان تھیھ

 دندان و دھان سالمت دفتر سفارش با اندودانتیکس رشتھ اساتید

  

 :پالپ بیماری شرایط

 یا و راجعھ، درد خودبخود، درد وجود با كلینیكی تشخیص نظر از كھ} (Irreversible Pulpitis) پالپ برگشت قابل غیر التھاب
 داشتھ ادامھ ھمچنان ثانیھ 10 مدت برای حداقل تحریک رفع از پس بیمار درد کھ نحوی بھ) سرما مثل( حرارتی محرك بھ حساسیت

 {شود می اثبات باشد

 دارد كاربرد نیز پالپ مكانیكی اكسپوز موارد برای بالینی راھنمای این -

 

 :ریشھ انتھای تكاملی شرایط

 شود می شامل را) باز اپكس( نابالغ و) بستھ اپكس( بالغ ریشھ انتھای حالت دو ھر

 :راھنما مراحل

 درمان ، درمان طرح تشخیص،

 :(کنندگان عمل( ھدف گروه

 اطفال و ترمیمی دندانپزشكی متخصصان ھا، اندودانتیست عمومی، دندانپزشکان

 :(متمایلین( ویژه ھدف گروه

 عمومی دندانپزشکان



 :راھنما اھداف

 و مناسب درمان طرح اتخاذ كننده، راجعھم بیماران صحیح غربالگری نحوه پالپ، بیماری صحیح تشخیص تر کامل چھ ھر توضیح
 برگشت قابل غیر پالپ التھاب دارای دایمی ھای دندان در زنده پالپ صحیح درمان انجام

 :درمان انجام برای ھدف جمعیت

 بھ نیازی کھ باشد مقداری بھ آنھا پوسیدگی میزان و نداشتھ اپیکال پری ضایعھ کھ برگشت قابل غیر پالپ التھاب با بالغ ھای دندان
 باشند نداشتھ روکش درمان

 :تجویز موارد

 گردد اکسپوز پالپ پوسیدگی، برداشتن ھنگام کھ) پالپ التھاب عالئم بدون و با( عمیق پوسیدگی با زنده دندان

 :زنده پالپ درمان ھدف

 دارد وجود امکان این کھ مواردی در درمانی ھزینھ و وقت در جویی صرفھ نیز و دندان ریشھ پالپ حیات حفظ

 : (پالپوتومی( زنده پالپ درمان تعریف

 پالپ حذف درمان این از ھدف. شود می انجام باشد كرده متاثر را پالپ كھ عمیق پوسیدگی با دندان برای کھ است درمانی پالپوتومی
 سیل نیز و بوده سازگار زیست کامال کھ مناسبی ماده ریشھ پالپ حفظ جھت. باشد می ریشھ پالپ حفظ و دندان تاجی بخش در ملتھب

 .شود می ترمیم دندان مابقی و داده قرار پالپ روی کند ایجاد مناسبی

 

 :زنده پالپ درمان جھت بیماران ورود معیارھای

 دندان پالپ مکانیکی اکسپوز یا و) گرما و سرما بھ حساسیت مانند( برگشت قابل غیر التھاب بر دال عالئم دارای زنده پالپ وجود -1

 (باشد نداشتھ وجود اپیکال پری رادیولوسنسی ویا لمس و دق بھ دندان حساسیت( اپیکال پری درگیری وجود عدم -2

 باشد نداشتھ وجود روکش درمان بھ نیازی کھ باشد مقداری بھ دندان تاج ھای بافت رفتن دست از میزان -3

 زنده پالپ درمان انجام با بیمار موافقت -4

 

 :زنده پالپ درمان جھت بیماران خروج معیارھای

 نیاز ترمیم برای دندان کھ صورتی در( باشد داشتھ ثابت پروتز درمان بھ نیاز آینده در کھ نحوی بھ دندان نسوج زیاد رفتن بین از -1
 (باشد داشتھ كانال داخل پست یا پین بھ

 پالپ اکسپوز عدم -2

 عالمت بدون یا و با) کامل یا پارسیل( پالپ نکروز -3

 اپیکال پری درگیری مبین رادیوگرافیکی یا و کلینیکی عالئم وجود -4

 (پریودنتال علت با آلوئول کرست ناحیھ استخوان رفتن ازبین یا و میلیمتر 3 از بیش پاکت( پریودنتال بیماری وجود -5



 (پالپ استرس( باشد کرده كم را پالپ ترمیم قابلیت کھ قبلی عمیق ترمیم سابقھ -6

 خارجی یا و داخلی تحلیل وجود نیز و پالپ فضای داخل کلسیفیکاسیون وجود -7

 (فیستول( تراکت سینوس وجود -8

 شود پالپی داخل تزریق از استفاده بھ مجبور کامل حسی بی بھ حصول جھت دندانپزشك کھ صورتی در -9

 باشد شده انجام اورژانس پالپوتومی درمان قبال دندان برای کھ صورتی در -10

 شود برده) ھا( کانال داخل فایل دلیل ھر بھ کھ صورتی در -11

  

 :کار انجام دقیق مراحل

1 

 پرونده در پیگیری و درمانی ،)تشخیصی ھای تست( تشخیصی مراحل کلیھ و دندانپزشكی پزشکی، اطالعات شامل ھا داده ثبت -
 کار از بعد و قبل اپیکال پری ھای رادیوگرافی انضمام و بیمار

 مشکوک ھای دندان و بیمار دھان کامل معاینھ شامل است ضروری زنده پالپ درمان برای بیمار انتخاب جھت کھ عالئمی بررسی -2
 شود می زنده پالپ درمان گروه از بیمار خروج سبب کھ عواملی کلیھ گرفتن نظر ودر

 % 2/0 کلرھگزیدین با بیمار دھان شستشوی -3

 مناسب حسی بی تزریق -4

 دندان نمودن ایزولھ جھت رابردم بستن -5

 % 2/0 کلرھگزیدین بھ آغشتھ استریل پنبھ با دندان کامل شستشوی -6

 (افتد اتفاق مرحلھ آخرین در پالپ اكسپوز كھ شود سعی( ھا پوسیدگی کامل برداشتن -7

 چمبر پالپ سقف کامل برداشتن برای استریل فرز از استفاده -8

 فراوان شستشوی با ھمراه و كم بسیار فشار با (Round/Round end) روند استریل فرز با چمبر پالپ درون پالپ کامل قطع -9

 (پالپ داخل بھ سوزن ورود عدم برای مراقبت( سالین نرمال با چمبر پالپ شستشوی -10

 بھ خونریزی قطع جھت) ھا( كانال دھانھ روی بر مالیم فشار با%  2/0 کلرھگزیدین محلول بھ آغشتھ استریل پنبھ دادن قرار -11
 دقیقھ 5 مدت

 شود استفاده ثانیھ 30 مدت بھ% 5 ھیپوکلرایت سدیم بھ آغشتھ استریل پنبھ از خونریزی ادامھ صورت در -12

 دستور مطابق (CEM Cement) کلسیمی شده غنی مخلوط سیمان کردن آماده -13

 استریل خشك پنبھ تكھ یك مالیم فشار توسط ھا دیواره با آن انطباق و چمبر پالپ درون سیمان دادن قرار -14

 خیس پنبھ تكھ یك با سیمان اضافات از چمبر پالپ حفره اطراف کردن تمیز -15



 موقت پانسمان و ماده روی خیس پنبھ تكھ یک گذاردن باقی -16

 ادامھ برای پانسمان كلینیكی عالیم وجود عدم صورت در و) بعد ھفتھ یک تا و ساعت 24 از پس( بعد جلسھ در بیمار درد کنترل -17
 شود برداشتھ درمان

 شود انجام دائمی ترمیم ماده، شدن سخت صورت در و سوند با سیمان شدن سخت کنترل -18

 ساالنھ صورت بھ حداقل شده درمان دندان ای دوره کنترل -19

 

 : CEM Cement كردن مخلوط طریقھ

 .دھید قرار اختالط ظرف روی بر را پودر و مایع -1

 .نمایید اضافھ پودر بھ اسپاتول توسط تدریجی بصورت را مایع -2

 .نمایید مخلوط ثانیھ 15-30 مدت بھ را پودر و مایع -3

 .شود اضافھ ماده بھ خمیری قوام ایجاد جھت تواند می مایع بیشتر مقدار -4

 .(انجامد می طول بھ ساعت یك حدود كامل شدن سخت( باشد می دقیقھ 5 تقریباً  شده مخلوط ماده برای كاركرد زمان -5

 .شود پوشانده تبخیر از جلوگیری منظور بھ مرطوب گاز توسط بایستی شده مخلوط ماده بیشتر كاركرد زمان بھ نیاز صورت در -6

 :مھم نكات

 .شود نگھداری) خشك محیط در( رطوبت از دور بھ باید CEM سیمان -

 .گیرد قرار استفاده مورد) شدن دھیدراتھ از جلوگیری جھت( شدن مخلوط از بعد بالفاصلھ بایستی CEM سیمان -

 توسط كار این. گیرد قرار تماس در پالپی زخم با كامل بصورت بایستی) پالپ مستقیم پوشش و زنده پالپ درمان در)CEM سیمان -
 .پذیرد صورت خشك، پنبھ ای تكھ با فشار

 ماده شدن سخت روند تأخیر موجب اضافھ آب( برسد حداقل بھ خشك ای پنبھ تكھ توسط بایستی CEM Cement در اضافھ رطوبت -
 .(گردد می

 .گردد حذف مرطوب ای پنبھ تكھ توسط بایستی ماده اضافھ مقدار. گیرد نمی انجام شستشو CEM Cement از استفاده از بعد -

  

 

 :راھنما این سازی معتبر جھت مدارک آوری جمع ھای روش شرح

 متخصص افراد با مشورت ھمچنین و علمی مقاالت مرجع، کتب المللی، بین ھای سایت در شده ارائھ مستندات اساس بر راھنما این
 است شده آماده

 



 :ضروری ھای توصیھ

 .است ضروری كار شروع از قبل "CEM Cement از استفاده با زنده پالپ درمان" انجام با بیمار موافقت و آگاھی

 گردد بایگانی بیمار پرونده در بایست می درمان انجام و درمان طرح تشخیص، مراحل تمام -1

 :بگیرید نظر در را شرایط این گرفتید درمان بھ تصمیم کھ زمانی ھر در -2

 بیمار پزشکی تاریخچھ -

 دندان نگھداری ارزش میزان ارزیابی -

 احتمالی جایگزین ھای درمان گرفتن نظر در -

 دندان ترمیم قابلیت -

 است الزامی زنده پالپ درمان مراحل تمام در باكتریایی آلودگی از جلوگیری جھت) رابردم( موثر ایزوالسیون کاربرد -3

 بماند باقی تورم و درد حساسیت، مانند عالمتی گونھ ھر از عاری باید شده درمان دندان -4

 وجود لمس، و دق بھ شدید حساسیت اپیكال، پری حاد آبسھ وجود( دندانی پالپ منشا با عفونت بر دال عالیم وجود صورت در -5
 شود اقدام استاندارد ریشھ معالجھ درمان بھ) اپیکال پری یا و طرفی ھای رادیولوسنسی بروز و تراكت سینوس


