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 آًاتَهی دًداى ّا 
 
 فرهَل ّای دًداًی 

 
تکٌیک ّای رادیَگرافی 
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 آًاتَهی دًداى ّا
 :د٘ذاٖ ٞب دس ا٘سبٖ دس دٚ دٚسٜ ظبٞش ٔی ضٛد  
 

 (: milk teeth)د٘ذاٖ ٞبی ضیشی یب ٔٛلت( اِف
 .ػذد ٔی ثبضذ 10سبٍِی ظبٞش ٔی ضٛ٘ذ ٚ تؼذاد آٟ٘ب دس ٞش آسٚاسٜ  3تب سٗ 

 

ٖ ٞبی دائٕی( ة  (:permanent teeth)د٘ذا
ٖ ٞبی   6اِٚیٗ آٟ٘ب دس سٗ  سبٍِی ظبٞش ٔی ضٛ٘ذ ٚ سپس یىی یىی جب٘طیٗ د٘ذا

تؼذاد آٟ٘ب دس ٞش آسٚاسٜ . سبٍِی تىٕیُ ٔی ضٛ٘ذ 24-18ضیشی ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس سٗ 
 .ػذد ٔی ثبضذ 16
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 ّا دًداى
وٝ تبج اص ثبفت ٔحىٕی . ٞش د٘ذاٖ اص دٚ لسٕت تبج ٚ سیطٝ تطىیُ ضذٜ است

پٛضیذٜ ضذٜ ٚ سیطٝ تٛسط ثبفتی ضجٝ استخٛا٘ی ثٙبْ  (Enamel)ثٙبْ ٔیٙب 
احبطٝ ٌشدیذٜ است ٚ حذ فبغُ تبج ٚسیطٝ سا ٌشدٖ  (cementum)سٕبٖ 

 .ٔی ٘بٔٙذ
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  تٛسط تبج دس وٝ ضذٜ تطىیُ عاج ثٙبْ سخت ٔبدٜ ای اص د٘ذاٖ ػٕذٜ لسٕت
 یه داسای ػبج .است ضذٜ پٛضیذٜ ٘بصن سٕبٖ تٛسط سیطٝ دس ٚ ضخیٓ ٔیٙبی
 اػػبة ٚ ػشٚق تٛسط ٔی ثبضذوٝ dental pulp د٘ذاٖ ٔغض ثٙبْ ٔشوضی حفشٜ

 دس  ِٚی داسد ٘بْ تبجی پبِپ ٚ ثٛدٜ ٚسیغ د٘ذاٖ تبج دس حفشٜ ایٗ .است ضذٜ پش
 ٘بٔیذpulp canalٜ د٘ذاٖ سیطٝ ٔجشای ٚ است ثبسیه د٘ذاٖ سیطٝ ٘بحیٝ

   .ٔی ضٛد
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داسای ٔجبسی  .ػٕذٜ ضخبٔت د٘ذاٖ سا ٔی سبصدٚ ثذٖٚ ػشٚق است(: odential)عاج•

 .پبِپ است وٝ حبٚی ػشٚق ٚ اػػبة ٔی ثبضذ

بفت ثسیبس سختی ٔی ثبضذ وٝ دس غٛستی اص ثیٗ ثشٚد ٔجذدا ث(: enamel)هیٌا  •

 تطىیُ ٕ٘ی ضٛد 

ثبفتی ٔطبثٝ استخٛاٖ ٔی ثبضذ وٝ ٔؼٕٛال دس ٌشافی دیذٜ (: cementum)سواى•

 .ٕ٘ی ضٛد، چٖٛ اختالف وٙتشاست ثیٗ ػبج ٚ ایٗ ٔبدٜ ثسیبسپبییٗ است

دس لسٕت ٔشوضی ػبج لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔحتٛای  (: dental pulp)حفرُ هغس دًداى •

 .ثبفت پیٛ٘ذی اػػبة ٚ ػشٚق ٔی ثبضذ

 .ثبفت پیٛ٘ذی است وٝ سیطٝ د٘ذاٖ سا ثٝ حفشٜ ی د٘ذا٘ی ٔتػُ ٔی وٙذ: پریَدًطین •

 

http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/


 

 دًداى ّا ضکل
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 : ٔی ضٛ٘ذ تمسیٓ دستٝ چٟبس ثٝ ضىُ حست ثش ٞب د٘ذاٖ
 

ٖ ٞبی 1)  ضىُ ٚثٝ  ػذد 2 آسٚاسٜ ٘یٓ ٞش دس تؼذادضبٖ :(Incisors)پیص د٘ذا
ٝ ای ٖ ٞبی .ٔی ثبضذ رٚص٘م  ٚ ٞستٙذ تحتب٘ی فه اص ثضسٌتش فٛلب٘ی فه پیص د٘ذا

 .داس٘ذ سیطٝ 1 وذاْ ٞش
 

 

ٖ ٞبی 2)   تبج ٔی ثبضذ، ػذد 1 آسٚاسٜ ٘یٓ ٞش دس آٟ٘ب تؼذاد :(canines)٘یص د٘ذا
 سبیش سیطٝ اص تش ثّٙذ وٝ ٔی ثبضذ سیطٝ 1 ٚداسای است ضىُ ٔخشٚطی آٟ٘ب

ٖ ٞبست  .د٘ذا
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ٖ ٞبی آسیبی وٛچه 3) ػذد  2تؼذاد آٟ٘ب دس ٞش ٘یٓ آسٚاسٜ(: permolars)د٘ذا
ٝ ای ضتىُ ٚ داسای دٚ ثشآٔتذٌی    . ٔی ثبضذ . ٔتی ثبضتٙذ   cuspتبج آٟ٘ب استتٛا٘

سیطٝ داسد ٚ دٚٔیٗ د٘ذاٖ آستیبی   2اِٚیٗ د٘ذاٖ آسیبی وٛچه  فه فٛلب٘ی 
ٖ ٞبی آسیبی وٛچه تحتب٘ی ٞش وذاْ  1وٛچه  سیطٝ  1سیطٝ داسد ِٚی د٘ذا

 .داس٘ذ

ٖ ٞبی آسیبی ثضسي4) ٓ آسٚاسٜ (: molar)د٘ذا . ػتذد استت   3تؼذاد آٟ٘ب دس ٞش ٘ی
ا٘ذاصٜ آٟ٘ب اص جّٛ ثٝ ػمت وٛچىتش ٔی ضٛد، تبج آٟ٘تب استتٛا٘ٝ ای ضتىُ ٚ دس    

سیطتٝ   3ٞستتٙذ ٚ ٔؼٕتٛال داسای     cuspثشآٔتذٌی  5یتب 4سطح خٛد داسای 
 .ٞستٙذ

   سٛٔیٗ د٘ذاٖ ِٔٛش سا د٘ذاٖ ػمُ ٔی ٘بٔٙذ وٝ ضىُ آٖ ثسیبس ٔتفبٚت استت
 .افشاد ٚجٛد ٘ذاسد% 25سبٍِی ظبٞش ٔی ضٛد ٚدس  20ٚ حذٚدا دس سٗ 
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 دًداًی فرهَل ّای
 palmer notation :فه ثبال ٚ پبییٗ سا ثٝ چٟبس لسٕت(qudrant ) ٓتمسی

ٖ ٞبی دائٕی اص اػذاد  ٖ ٞبی   8-1ٔی وٙٙذ ٚ جٟت ٘بٍٔزاسی د٘ذا ٚ ثشای د٘ذا
 . استفبدٜ ٔی ضٛدa-e ضیشی اص حشٚف 
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 FDI: ٝلسٕت چٟبس ثٝ پبییٗ ٚ ثبال فه ٔی ضٛد، ثیبٖ سلٕی دٚ غٛست ث 
 ٔی وٙٙذ ٘بٍٔزاسی1-4اػذاد ثب آسٚاسٜ ٘یٕٝ ٞش دائٕی د٘ذاٟ٘بی ٚ ٔی ضٛد تمسیٓ

ٝ ای ثٝ   ثٝ ثستٝ 1-4اػذاد ثٝ سا ٔشثٛطٝ د٘ذاٖ ضٕبسٜ آسٚاسٜ ٘یٕٝ ٞش وٝ ٌٛ٘
ٖ ٞبی ٚدس ٔی دٞٙذ لشاس ٘ظش ٔٛسد ٘بحیٝ   ضٕبسٜ ٌزاسی ثشای 5-8 ضیشی د٘ذا

 ،upperR ، upperL، lower L ثتشتیت ضٕبسش .ٔی ضٛد ا٘جبْ ٔشثٛطٝ
lowerR است. 
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 دًداى رادیَگرافی تکٌیک ّای

 :دٞب٘ی خبسج سادیٌٛشافی ٞبی (اِف

 (OPG) پب٘ٛسأیه .1
2. Cephalography    
 3. Lateral oblique 
 

 :دٞب٘ی داخُ سادیٌٛشافی ٞبی (ة
 پشی اپیىبَ .1
   ٚیًٙ ثبیت.2
 اوّٛصاَ.3
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 (OPG) پب٘ٛسأیه •
ٖ ٞب ٚضؼیت آسٚاسٜ ٞب، اص وّی ٕ٘بی تػٛیشثشداسی ایٗ دس   لبثُ آٟ٘ب سضذ ٘حٜٛ ٚ د٘ذا

 Lateral تىٙیه ثشای ٔٙبسجی ثسیبس جبیٍضیٗ تىٙیه ایٗ .است اسصیبثی

obliqueثشسسی جٟت ثخػٛظ: 
 استٛد٘سی 
ٔٙذیجُ ضىستٍی ٞبی ثشسسی ٚ تطخیع 
ویستٟبٚ تٛٔٛسٞب، ٔثُ ٚسیغ پبتِٛٛطیىی ضبیؼبت ثشسسی... 
ٞبی ثشسسی ٖ  وطیذٖ جٟت جشاحی اص لجُ سْٛ ِٔٛش د٘ذا
 ٘ذاس٘ذ دٞب٘ی داخُ ٞبی سادیٌٛشافی تٟیٝ أىبٖ وٝ ثیٕبسا٘ی. 
 پشیٛد٘تبَ ثیٕبیٟبی ٚ ٚسیغ ٞبی پٛسیذٌی. 

ٔفػُ ثشسسی TMJ(temporomandibular joint) 
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 ویفیت وبٞص ثبػث وٝ پب٘ٛسأیه سادیٌٛشافی دس راتی فبوتٛسٞبی اص تؼذادی•
 :ٔی ضٛ٘ذ تػٛیش دس تطخیػی

 
 تػٛیش ٔختّف ٞبی لسٕت ٘بثشاثش ثضسٌٕٙبیی. 
ٟٓٔجبٚس ٞبی د٘ذاٖ افتبدٖ سٚی. 
ٝٔ تٌٛٔٛشافیه آِٛدٌی.  
پشٚسسیًٙ ضشایط ٚ تػٛیش ٌیش٘ذٜ اوسپٛطس، ٞبی پبسأتش ٘بٔٙبست  ضشایط. 
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 پاًَراهیک برداری تصَیر رٍش

 اص فّضی اجسبْ ٕٞچٙیٗ ٚ طاوت  ٚ وت ٔب٘ٙذ ضخیٓ ٞبی ِجبس وشدٖ خبسج .1
 .ٌشدٖ سشٚ اص استٛد٘سی پالن ٞبی ٚ ػیٙه ٌٛضٛاسٜ،ٌشد٘جٙذ، لجیُ

 دستٍیشٜ ٞبی تؼبدَ حفظ ٚثشای آٔذٜ جّٛتش وٕی ػٕٛد حبِت اص پبٞب .2
 chin)چب٘ٝ ٌبٜ تىیٝ سٚی سا خٛد چب٘ٝ ٚ ٌشفتٝ دست دس سا تؼبدَ حفظ ٔخػٛظ

rest) ثبال لذأی  ٞبی د٘ذاٖ وٝ ٔی ٌیشد ٌبص طٛسی سا ثالن ثبیت ضیبس ٚ ٔی ٌزاسد 
 .ٌیش٘ذ لشاس ٔخػٛظ ضیبس دس پبییٗ ٚ

 یىذیٍش ثٝ (temporal support)سش طشفی ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞبی وشدٖ ٘ضدیه ثب .3
 .ٔی ضٛد ثبثت ثیٕبس ،سش
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 دٞی ٚضؼیتدستٍبٜ ٞبی پب٘ٛسأیه ٔجٟض ثٝ ٘ٛسٞبی . 4

(positioning lights) است وٝ سٝ فب وتٛس ٟٔٓ سا دس ٚضؼیت دادٖ سش ثیٕبس

 :ٔطخع ٔی وٙذ

(a ٘ٛس سبطیتبَ ثش خط ٔیذ سبطیتبَ ثذٖ ثیٕبس ٔٙطجك ضٛد 

(b سطح فشا٘ىفٛست(IOML )ٔٛاصی ثب سطح افمی تٙظیٓ ٔی ضٛد. 

(c ٘بحیٝ وب٘یٗ ٘یض ثذلت تٙظیٓ ضٛد. 
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 . ثیٕبس آة دٞبٖ خٛد سا ٔی ثّؼذ ٚصثبٖ ثٝ سمف دٞبٖ ٔی چسجذ. 5

      ػذْ دلت دس ٞش یه اص ٔٛاسد ٔزوٛس،سجت خطبی تىٙیىی ضذٜ وتٝ ٔٙجتش ثتٝ تىتشاس

 . سادیٌٛشافی خٛاٞذ ضذ

 :اضکاالت تکٌیکی

 :عدم دقت در گاز گرفتي بایت بالک1.

چٙب٘چٝ چب٘ٝ ثیٕتبس جّتٛتش اص ضتیبس ثبیتت ثتالن ثبضتذ، دساص ضتذٖ ثتیص اص ا٘تذاصٜ          ( اِف

د٘ذاٟ٘بی لذأی ثخػٛظ د٘ذاٖ ٞبی لذأی فه پبییٗ ٚ تػٛیش ضذٖ ستتٖٛ ٟٔتشٜ ٞتبی    

ُ ٞبی دٚ طشف  .ٌشد٘ی ثٝ طٛس لشیٙٝ سٚی تػٛیش سأٛس ٚ وٙذی

چٙب٘چٝ چب٘ٝ ثیٕبس ػمت تش اص ضیبس ثبیت ثالن لشاس ٌیشد، ػشیض ٚ پٟٗ ضتذٖ د٘تذاٖ   (ة

ٞبی لذأی فه پبییٗ ٔٛجت تػٛیش ضذٖ ثبفت ٘تشْ ضرتشٚف ثیٙتی ٔتی ضتٛد ٚ تػتٛیش       

ٔئبتٛس ٞب دس حفتشات ستیٙٛس ٔتبٌضیال ثػتٛست وطتیذٜ ٔطتبٞذٜ       ضبخه تحتب٘ی 

 ٔی ٌشدد
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ٖ ٞتبی    :عدم دقت در تٌظین هیدساجیتال ٍچرخص سر بیواار  . 2 دس سٚی دستتٍبٜ د٘تذا

خّفی ٚ سأٛس دس یه طشف پٟٗ ٚ دس سٕت دیٍتش ثبسیته ٔتی ضتٛد ٚ وٙتذیُ ٞتبی ستٕت        

ُ ٞبی سٕت ٔمبثُ ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد  یىطشف ثضسٌتش ٚ ثبالتش اص وٙذی

 :هَازی با سطح افقی ًباضد( IOML)سطح فراًکفَرت.3

 (اِف

ُ ٞب، دس ِجٝ وٙبسی فتیّٓ یتب ختبسج اص     اٌش چب٘ٝ ثیٕبس صیبد ثٝ ثبال ٔتٕبیُ ضذٜ ثبضذ تػٛیش وٙذی

ٖ ٞبی لذأی فه ثبال حزف ٔی ضٛد  .ِجٝ ٞب تػٛیش ٔی ضٛد ٚ تػٛیش اپىس د٘ذا
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ٖ ٞبی  ( ة ٝ  ثیٕبس ثٝ ٔیضاٖ صیبدی پبییٗ آٔذٜ ثبضذ تػٛیش اپىس د٘ذا اٌش چب٘
 .لذأی پبییٗ تش دیذٜ ٕ٘ی ضٛد

اٌش ثیٕبس دس پطت دستٍبٜ ثٝ حبِت لٛص وشدٜ ایستبدٜ ثبضذ، تػٛیش ستٖٛ  . 4
ٟٔشٜ ٞبی ٌشد٘ی ثٝ غٛست یه آستیفىت سادیٛاپه ثٝ سٚی د٘ذاٟ٘بی لذأی دیذٜ 

 .ٔی ضٛد
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Dental terminology: 

صثب٘ی-ٕ٘بی وبٔی(palate-lingual :)  ٞب یب لٛس ٖ ٔشثٛط ثٝ ٕ٘بی داخّی د٘ذا
 .د٘ذا٘ی ٘ضدیه ثٝ صثبٖ یب وبْ است

 َالثیبَ-ٕ٘بی ثٛوب(buccal-labial :) ثٝ ٕ٘بی خبسجی یب لٛس د٘ذا٘ی ٘ضدیه ِجٟب
 .ٌفتٝ ٔی ضٛد

َسطح اوّٛصا(occlusal plane :) ٞبی آسیبة وٛچه ٚ ثضسي ٖ سطح جٛ٘ذٜ د٘ذا
 .است

َسطح ایٙسبیضا(incisal plane :)ٞبی لذأی ٖ  .سطح ثش٘ذٜ د٘ذا
َسطح ٔضیب (mesial plane :) سطحی اص د٘ذاٖ وٝ دس ٘ضدیىی سطح ٔذیبَ لٛس

 .د٘ذا٘ی لشاس داسد

َسطح دیستب( distal plane :) َسطحی اص د٘ذاٖ وٝ ٘سجتب دٚستش  اص سطح ٔذیب
 .لٛس د٘ذا٘ی لشاس داسد
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 :روش تصىیربرداری پری اپیکال 
اس اطزاف ریطَ را ًطاى دادٍ  cm2در ایي تکٌیک کل تاج ّ ریطَ دًذاى تعالٍّ  

 .کارتزد اصلی آى تزای تطخیص پْسیذگی ّ تیواری ُای پزیْدًتال است. هی ضْد

  تزای تِیَ رادیْگزافی ُای پزی اپیکال اس دّ تکٌیک پارالل 

 .ّ ًیوساس استفادٍ هی ضْد( هْاسی)

 

 :  تکنیک پارالل 

در ایي تکٌیک تا استفادٍ اس ّسایل ًگِذارًذٍ فیلن، فیلن هْاسی تا هذْرطْلی دًذاى 

 .قزار هی گیزد ّ اضعَ هزکشی عوْد تز فیلن ّ دًذاى هتوزکش هی ضْد
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َرّش پارالل جشئیات تیطتزی را ًطاى هی دُذ سیزا تِن  رادیْگزافی پزی اپیکال ت

اهاهتاسفاًَ درکطْر ها تَ دلیل گزاى تْدى .  ریختگی تصْیزتَ دذاقل هی رسذ

ّسایل پارالل ّ اس طزف دیگز ًیاس تَ استزیل کزدى کاهل ّسایل تعذ اس ُزتار  

 .آسهایص ّ ُوچٌیي تا دذی ّقت گیز تْدى آى کوتز هْرد استفادٍ قزار هیگیزد
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 :  ًگِذارًذٍ فیلن 

 ring 2- arm 3- biteblack -1: ضاهل سَ قسوت
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 :تکنیک نیمساز

َ ای درداخل دُاى قزار هی گیزد کَ تزکف یا سقف دُاى  در ایي تکٌیک فیلن تَ گًْ

َ ای  . تیوار تکیَ کزدٍ ّ در ًشدیکتزیي فاصلَ تا سطخ لیٌگْالی تاضذ در ایي دالت ساّی

در تیي دًذاى ّ فیلن ایجاد هی ضْد کَ تا رسن فزضی ًیوساس تز ایي ساّیَ ّ عوْد 

تَ دلیل تساّی . کزدى اضعَ هزکشی تز ًیوساس فزضی دّ هثلث تزاتز تطکیل هی ضْد

 .  دّ هثلث، اضالع آًِا ًیش تزاتزًذ تٌاتزایي طْل دًذاى تا طْل تصْیز تزاتز است

( سزتیْب تَ سوت تاال)ّ هٌفی( سزتیْب تَ سوت پاییي)در ایي تکٌیک دّ ساّیَ هثثت

 .هطزح است
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 :در تکٌیک ًیوساس فیلن تَ دّ طزیق در پطت دًذاى ُا قزار هیگیزد

 :استفاده از انگشت( الف

تَ ایي صْرت کَ تزای دًذاى ُای فک تاال اس اًگطت ضست ّسثاتَ  ّتزای دًذاى 

ُای فک پاییي اس اًگطت سثاتَ ّ تزای ُز ًین آرّارٍ اس اًگطت دست هخالف استفادٍ 

 هی ضْد

 :هعایة ًگاٍ داضتي فیلن تا اًگطتاى

اگز تیوار فیلن را تا ًیزّی سیاد ًگَ دارد، فیلن خن ضذٍ ّ سثة تِن ریختگی تصْیز  -1

 .هی ضْد

تیوار فیلن را در دیي رادیْگزافی دزکت دُذ ّ تاعث عذم تاتص قسوتی اس فیلن  . 2

 .هیطْد

 .هتاسفاًَ در کطْر ها استفادٍ ًوی ضْد: وسایل نگهدارنده( ب
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +50الی  +55 ساًتزال ّ لتزال *کاًتکت فک تاالساًتزال ّ لتزال  
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +55الی+ 60 اّل کاًتکت کاًیي ّ پزهْلز کاًیي فک تاال
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +40 پزهْلزُا کاًتکت پزهْالرُا ی فک تاال
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +30الی + 35 7ّ6کاًتکت هْلز هْلزُا ی فک تاال
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 -20الی  -25 ساًتزال ّ لتزال *کاًتکت ساًتزال ّ لتزال فک پاییي
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 -25 کاًیي ّ پزهْلز اّل کاًتکت فک پاییي کاًیي
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 -15 پزهْلزُا کاًتکت فک پاییيپزهْلزُای  
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 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 -8الی  -10 7ّ6هْلز کاًتکت فک پاییي هْلزُای
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 رٍش تصَیربرداری بایت ٍیٌگ 
ٖ ٞبی پشِٔٛش ٚ ِٔٛش ا٘جبْ . ٘بْ دیٍش آٖ ایٙتش پشٌٚضیٕبَ است ایٗ تىٙیه فمط ثشای د٘ذا

ٖ ٞبی فه ثبال ٚ پبییٗ ٚ وشست آِٛئٛالس ثش سٚی   ٔی ضٛد وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ٕٞضٔبٖ تبج د٘ذا

 .  یه فیّٓ ٔی ثبضذ

ثٝ ٔٙظٛس تطخیع پٛسیذٌی دس ٔشاحُ اِٚیٝ لجُ اص ایٙىٝ ثٝ طٛس وّیٙیىی لبثُ تطخیع 

 .ثبضٙذ اسصضٕٙذ است

دس سٚش ٘یٕسبص یه . سادیٌٛشافی ثبیت ٚیًٙ ٘یض ثٝ دٚ سٚش پبساُِ ٚ ٘یٕسبص ا٘جبْ ٔی ضٛد

ٚ ثب یه صثب٘ه وٝ دس سطح جّٛیی فیّٓ لشاس ی ٌیشد،  ٘ٛاس وبضزی ثٝ دٚس فیّٓ ٔی پیچذ

ٖ ٞب ٚثٝ ٔٛاصات آٖ لشاس ٔی ٌیشد پس اص تٙظیٓ، ثیٕبس د٘ذا٘ ٟبی خّفی . فیّٓ دس پطت د٘ذا

 .خٛد سا سٚی ٞٓ ٌزاضتٝ ٚ صثب٘ه سا ثیٗ د٘ذاٖ ٞبی خٛد ٍ٘ٝ ٔی داسد
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 :ثبیت ٚیًٙ ِٔٛشٞب
ِجٝ لذأی فیّٓ دس ٚسط د٘ذاٖ پشِٔٛش دْٚ لشاس ٌیشد ٚثیٕبس آٞستٝ د٘ذاٟ٘بی خّفی 

ثب ٍ٘بٜ داضتٗ صثب٘ه تت تب . سا ٌبص ٔیٍیشدtabخٛد سا سٚی ٞٓ ٌزاضتٝ ٚ اغطالحب 
ٖ ٞب اص جبثجبیی فیّٓ جٌّٛیشی ٔی ضٛد سطح اوّٛصاِی ٔٛاصی  . ِحظٝ ثستٗ وبُٔ د٘ذا

 سطح افمی  
 
 

 :تایت ّیٌگ پزهْلزُا

 .سز تیوار هْاسی سطخ افق قزار گیزد. لثَ قذاهی فیلن در ّسط کاًیي قزار گیزد

 

 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +5الی + 10 فک تاال 7ّ6ُای کاًتکت ّیٌگ هْلزُا تایت

 زاویو تیىب  اشعو مرکسی دندان

 +5الی +10 ُای پزهْلز فک تاال کاًتکت ّیٌگ پزهْلزُا تایت
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 :رٍش تصَیربرداری اکلَزال
 :ایٗ تػٛیشثشداسی ثب اٞذاف صیش ا٘جبْ ٔی ضٛد

ٝٞبی اضبفی ٚ ٟ٘فت ٖ ٝ ٞب ٚ د٘ذا  .تؼییٗ ٔٛلؼیت دلیك سیط
خّفی د٘ذاٟ٘ب ٘سجت ثٝ لٛس آسٚاسٜ ای-تؼییٗ ٔٛلؼیت لذأی. 
ضٙبسبیی ٔحُ دلیك اجسبْ خبسجی ٚ سٍٟٙبی ٔجبسی ضذد ثضالی. 
 افشادی وٝ لبدس ثٝ ثبص وشدٖ دٞبٖ ثیص اص چٙذٔیّیٕتش ثٝ دِیُ ػفٛ٘ت ٞبی حبد دس

 .فىیٗ ٘جبضٙذ
تؼییٗ ٔیضاٖ ضبیؼبتی ٔثُ ویستٟب، استئٛٔیّیتٟب ٚ سبیش ثذخیٕی ٞب. 
 
  ٗسادیٌٛشافی اوّٛصاَ ثٝ دٚ سٚش تٛپٌٛشافیه ٚ وشاس سىطٙبَ ثشای فه ثبال ٚ پبیی

 .ا٘جبْ ٔی ضٛد
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 :فه ثبال

 (cross-section)سٚش وشاس سىطٙبَ

فیّٓ ثػٛست ػشضی دس داخُ دٞبٖ ثیٕبس 
لشاس ٔی ٌیشد تب حبضیٝ لذأی سأٛس 

ٔٙذیجُ سا ِٕس وٙذ ٚ ثشجستٍی دات 
ثیٕبس ثبیذ ثٝ آسأی ٚ . فیّٓ ثیشٖٚ ثبضذ

ثذٖٚ اػٕبَ فطبس سٚی سطح فیّٓ آ٘شا ثیٗ 
د٘ذاٟ٘ب ٍ٘ٝ داضتٝ تب اص ایجبد آستیفىت ٞبی 

 .فطبسی سٚی فیّٓ جٌّٛیشی وٙذ

 

 +65اِی + 70: صاٚیٝ تیٛة

 پُ ثیٙی: ٔشوض اضؼٝ
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 :سٚش تٛپٌٛشافی
 :ایٗ تىٙیه ٔطبثٝ سٚش وشاس سىطٙبَ است ثب ایٗ تفبٚت

 
 +45: صاٚیٝ تیٛة 

 ٘ٛن ثیٙی: اضؼٝ ٔشوضی
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 :ِتشاَ اوّٛصاَ ٔبٌضیال

فیّٓ ثػٛست طِٛی داخُ دٞبٖ ثیٕبس لشاس  
حبضیٝ جب٘جی فیّٓ ثب سطح ثبوبَ د٘ذاٟ٘بی خّفی .ٔی ٌیشد

 .ٔٛاصی لشاس ٔی ٌیشد ٚ فیّٓ دس تٕبس ثب خّف سأٛس ثٛدٜ

 

 +65: صاٚیٝ تیٛة 

 ٌٛضٝ خبسجی چطٓ: اضؼٝ ٔشوضی
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 فه پبییٗ

 :سٚش وشاس سىطٙبَ

فیّٓ ثػٛست ػشضی دس دٞبٖ ثیٕبس لشاس ٔی ٌیشد ثٝ تشتیجی وٝ  
سش تبحذ أىبٖ  .فیّٓ دس تٕبس ثب ِجٝ لذأی سأٛس ٔٙذیجُ ثبضذ

ػٕٛد ( Ala-tragus line )ثٝ ػمت خٓ ضذٜ تب خط االتشاٌٛس
 .ثشسطح افك ثبضذ

 ػٕٛدثشسطح فیّٓ: صاٚیٝ تیٛة 

 صیش چبcm3ٝ٘:اضغ ٔشوضی
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 :سٚش تٛپٌٛشافی
 :ٔطبثٝ سٚش وشاس سىطٙبَ است ثب ایٗ تفبٚت وٝ

 45ثیٕبس سش ساتبجبیی ثبال ٔی ثشد وٝ سطح اوّٛصاَ ٔٛاصی ثب سطح افك  صاٚیٝ 
 .دسجٝ ثسبصد 

 -10: صاٚیٝ تیٛة
 ٘ٛن چب٘ٝ: اضؼٝ ٔشوضی

دس ثیٕبسا٘ی وٝ تٛا٘بیی خٓ وشدٖ سش خٛد سا ثٝ ػمت ٘ذاس٘ذ ثبیذ سطح 
 +45اوّٛصاَ ٔٛاصی سطح افك ثبضذ ٚ صاٚیٝ تیٛة  
 

http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/


 

 :ِتشاَ اوّٛصاَ ٔٙذیجُ
فیّٓ ثػٛست طِٛی داخُ دٞبٖ ثیٕبس لشاس ٔی ٌیشد ٚ فیّٓ دس تٕبس ثب خّف سأٛس 

حبضیٝ جب٘جی فیّٓ ثبیذ ٔٛاصی سطح ثبوبَ د٘ذاٟ٘بی خّفی ثبضذ ٚ سش ثیٕبس ثٝ . ٔی ثبضذ
 سٕت ػمت ٞذایت ضذٜ تب خط االتشاٌٛس ػٕٛد ثش سطح افمی ثبضذ

 ػٕٛد ثش فیّٓ: صاٚیٝ تیٛة

 اص ٔیذالیٗ ثیٕبس ثٝ طشف ِتشاَ 3cmصیش چب٘ٝ ٚ  3cm: اضؼٝ ٔشوضی
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 :حفاظت
دس سادیٌٛشافی د٘ذاٖ ٘یض ٕٞب٘ٙذ سبیش سادیٌٛشافی ٞبی دیٍش ثبیذ ثب استفبدٜ اص سٚش ٞبی 

داًسیتِ ٍ کٌتراست وبٞص دٚص سؼی ضٛد تب ثب وٕتشیٗ ٔمذاس تبثص ثتٛاٖ ثٝ ثٟتشیٗ 
 :دس ایٙجب ثٝ ٘ىبتی چٙذ اضبسٜ ٔی ضٛد. دست یبفت

ٓ ٞبی سشیغ1.  داخل دُاًی کَ ( fast film)استفبدٜ اص فیّ

 .تطْرچطوگیزی سثة کاُص ضزایط اکسپْس هی ضْد

استفادٍ اس اًْاع کْلیواتْرکَ تاافشایص فاصلَ هٌثع اضعَ تا عضْ ّ هذذّد . 2

 .کزدى دستجات اضعَ ایکس دّس جذتی تیوار را کاُص هی دُذ

 .اًتخاب عْاهل تاتص هٌاسة.3

 تاّجْد ایٌکَ دّس دریافتی پاییي است ّلی استفادٍ اس تیزّئیذ تٌذ.4

 

http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/
http://www.51ppt.com.cn/


 

.ضشٚسی است  

:ا٘ٛاع وِٛیٕبتٛس  

ٝ ای                                           استٛا٘ PID                        
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 :سبیضفیّٓ ٞبی داخُ دٞب٘ی 

 سایس ضوارُ فیلن
(mm) 

 هَارد استفادُ

رادیَگرافی اطفال ٍ تصَیربرداری   22*35 صفر
  پری اپیکال در ًاحیِ قدام

اطفال،   برای تکٌیک بایت ٍیٌگ 24*40 1
 تصَیربرداری قداهی بسرگساالى

برای بسرگساالى ٍ ًوای اکلَزال   31*41 2
 در ًَجَاًاى  

 فک باال ٍ پاییي   اکلَزال از 57*76 4
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