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  درآمد 
بـه عنـوان مـواد       ،هـاي کـامپوزیتی    رزین ،امروزه

مـی  یترمی ک در دندانپزشـ بـابی ین کننده زیامتترمیمی  
هــاي  نیــ رزمیــاندر  .)1 ( دارنــدفــزوناســتفاده هــاي 

 از دو بیـشتر ی نور مری با   انواع سخت شونده   ،تییکامپوز
 در دندانپزشـکی  بـه گونـه اي گـسترده     دهه اسـت کـه    

 بـر   افـزون  ، ایـن مـواد    .)3و2(می شـود    ترمیمی استفاده   
ـ  هـم  پـشتی هاي ن دندا در ترمیم  ،جلوییهاي  دندان ه ب

 با هاي نوري  تیپلیمریزاسیون کامپوز   .)1( کار می روند  
 گیـرد و     مـی  انجـام الیت کیـور    هاي   دستگاهتابش نور   

ــان ــرمیم  می ــن ت ــت ای ــزان موفقی ــزان    می ــا می ــا ب ه
پیونـدي  هـا    سطحی وعمقی کامپوزیـت    پلیمریزاسیون

زان شــدت نــور یــ م،نیابنــابر .)2(  وجــود داردمــستقیم
م یر مـستق یـ طور غه ور می تواند بیت کیهاي ال  دستگاه

 مـوثر   ت نـوري  یـ کامپوزهـاي   میت تـرم  یزان موفق یدر م 
   .باشد

عوامــل مــوثر در پلیمریزاســیون  ،طــور کلــیه بــ
 يگونـه  شامل عوامـل مربـوط بـه    ،هاي نوري کامپوزیت

 .اسـت  نوري    ي  کیور کننده   و دستگاه  )کامپوزیت( ماده
  اوپاسـیتی و   رنـگ و   شامل   ،عوامل مربوط به کامپوزیت   

 ي آغـاز کننـده   يانـدازه ،  ضخامت آن در زمـان کـاربرد      
ــوري، ــه ن ــر و دمــا يگون ــیط فیل    .)5و4( ت اســي مح
 یـا داراي المـپ     ، تولید نور  برايهاي الیت کیور    دستگاه

   اســتفاده )LED(هــالوژن هــستند و یــا از دیــود نــوري 
 کــه در ، عوامــل مربــوط بــه دســتگاه نــوري.کننــدمــی

تغییرات ولتاژ ورودي  شامل  هستند،ثرپلیمریزاسیون مو
 ياصــلهف،  آن يو انــدازهي پرتــو نــوك تابنــده بــرق، 

و جهت تابش و یا قطـر نامناسـب         تا کامپوزیت   دستگاه  
 بـه ویـژه   افـزایش عمـر و    ، همچنین .نوك دستگاه است  

 بــه آسـیب  و فیلتـر، ) Bulb (بالــ ببخـش کهنـه شـدن   
 وســطحی ي فیبرهـاي اپتیکـی، عوامــل آلـوده کننـده     

ضعیف شدن المـپ، مـات       ناشی از اتوکالو،     آسیب هاي 
  يضـعیف شـدن صـفحه    خرابـی فیلتـر،   شدن المـپ، 
ـ ،ده شدن نوك دسـتگاه سایی  نور،بازتابنده ي دلیـل  ه  ب

بــــراي ســــترون کــــرد غوطــــه وري در مایعــــات 

 )5و2،4( و یا تغییرات ولتـاژ ورودي بـرق        )استریلیزاسیون(
 در ضمن، . استها موثر   کامپوزیت هم در پلیمریزاسیون  

تـرین عامـل مـوثر در         با شـدت تـابش، مهـم       پیونددر  
 کـه حاصـل ضـرب       ،کیورینگ، انرژي کیورینـگ اسـت     

 آن مطلـوب  که مقدار   است،شدت تابش در زمان تابش      
 حاصـل  .استژول 16 کامپوزیت،  درستبراي کیورینگ   

 میلی وات در 800 ثانیه یا   40 میلی وات در     400ضرب  
  . ثانیه است10وات در  میلی 1600 ثانیه یا 20

سـبب افـزایش    کامپوزیـت   پلیمریزاسیون نـاقص    
استحکام و ریزنشت و سایش شده و کاهش        )6و1(حاللیت
پوسیدگی افزایش  )1(حساسیت پس از ترمیم ، )7( پایانی

ـ  کاهش زیبایی خارجی وهاي   جذب رنگ ثانوي و    ه را ب
 هـاي زیـرین    پلیمریزاسیون ناقص الیـه   . )7( دنبال دارد 

 بـر روي خـواص مکـانیکی و     ی ویرانگـر  هم اثراتـ  ترمیم  
 موجب بـروز شکـست   ، و در نتیجه)8( داردي  ثبات ابعاد 

ــایی شــده  ــرمیم نه ــزایش  ،زودرس ت ــالف وقــت و اف    ات
 .)2(  دارددر پیها را هزینه

هاي الیت کیـور کنـونی از المـپ          دستگاه بیشتر
به عنوان منبع تولیـد نـور اسـتفاده        ،تنگستنی هالوژنی 

 زمـان   بـا گذشـت    ها شدت نور این المپ     که ،کنندمی
 ا پـس از هـ  این المپ  که الزم است   و )9(کاهش می یابد  

 در انـواع  .)10( تعویض شـوند ،رکردکاساعت   100 تا   80
 تولیـد نـور   بـراي  ) LED( دیـود  گونه اي که از  تازه تر، 

 طول عمـر منبـع تولیـد نـور بیـشتر            ،کننداستفاده می 
 در .متـر ایجـاد مـی کننـد       بنفش ک  پرتوزا گرما و    ،بوده

 داراي ،هـالوژن انـواع   خـالف     بر ها   اهگن دست یاضمن،  
ــه ي ــاریکتر دامن ــشی ب ــدود  و تاب ــانومتر  468 در ح ن
هــالوژن داراي هــاي  دســتگاه ،کــه  در حــالیهــستند،
ــه ــشی يدامن ــسترده تاب ــا 400در حــدود و  گ  500 ت

 هـاي  دسـتگاه  ي عیب عمده  ، و این نکته   هستندنانومتر  
 تابـشی   يدامنـه ست این    ا  که ممکن  ،است LEDنوري  

ــا انــواع  )Photo initiator(  آغازگرهــاي نــوريباریــک ب
 همخوانی) رکینونوغیر از کامف ( هامپوزیتکا موجود در 

) LED(هاي دیود نوري     دستگاه ،همچنین. نداشته باشد 
و تک    بوده تري عمیق  و گسترده تر  نور   دامنه ي داراي  
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 شودها باعث می  این دستگاه رنگی بودن ابزار تولید نور      
ـ  کاسـته   با گذشـت زمـان    ن  آتا از شدت نور       .)11(شودن

شـدت نـور را    ،LEDهـاي   دسـتگاه بیشتر در   ،همچنین
 سبب که ،ش دادیافزاحله به مرحله  مربه روشتوان می
 هـا  کامپوزیـت  ونیزاسـ یمری ناشـی از پل    ش انقباض کاه
  )12( .دشومی

ت ولتـاژ    ثبـا  ،توضـیح داده شـده     عوامـل    میاناز  
ـ     زمــان تـابش نــور و  ،  تـرانس يوســیلهه ورودي بـرق ب

لودگی سـر   ترمیم و رفع آجاي نوك دستگاه تا     يفاصله
 يبـه وسـیله    کـه    سـترون کـردن،    روش   نیـز، وسیله و   

توانـد بـر روي شـدت     می ، است مهار شدنی دندانپزشک  
کـاهش ولتـاژ   ، که   شود گفته می  .گذارداثر  نور دستگاه   

  سـبب کـاهش مقـدار نـور بـه        لـت    و 10انـدازه   برق در   
 در  ولـت  20 مـدت    بلنـد  و افـزایش      درصـد  30 ياندازه

کـاهش طـول عمـر      درصـد 30ولتاژ ورودي برق سبب 
هاي نوري بایـد    ولتاژ ورودي دستگاه.)9( المپ می شود

ـ  گــاهی  ولــی ، ولــت باشـد 220 مــرزطــور ثابـت در  ه ب
  ولت از این مقدار ثابـت،      15 تا   10ي  دامنهاتی در   تغییر

 علـت آن   کـه ،د شـهر وجـود دار  خطـوط بـرق    در ولتاژ 
ي جـاي اسـتفاده از      دلیل تغییر فاصـله     ه  ممکن است ب  

 ترانسفورمر مـستقر در خیابـان و یـا کـاهش            از دستگاه
 فشار آب   همانند ، برق  ولتاژ ،زیرا .ولتاژ مدار اصلی باشد   

هرچه خطوط طوالنی تـر باشـد، فـشار در          و  یا هواست   
بـراي حـل   . ر اسـت متکت برق  بیشتر از پس فاصله هاي 

دستگاه الیت   يکارخانه هاي سازنده این مشکل، برخی
 ولتاژ بـر روي دسـتگاه هـاي     ي یک تنظیم کننده  کیور  

  . الیت کیور نصب کرده اند
ی  سختی سـطح    با شدت نور کم هم       ،نجا که آاز  

م یترم سختی سطح    ،نیجاد می شود، بنابرا   یکامپوزیت ا 
 ولـی بـه مـدت زمـان     ،تکمتر به شدت نور وابسته اسـ    

 سختی عمق ترمیم با  ولی)15و13،14( .تابش حساس است
  بــاال ش زمــان تــابش یا افــزایــو  پرتــوافــزایش شــدت 

 کـه سـختی سـطح و        ، زمانی است  مطلوبو  )16( رودمی
بیشتر پژوهـشگران بـر    )17(عمق کامپوزیت یکسان باشد 

توان کامال کیور شده   را می  تیی کامپوز این باور هستند،  

 90 تا 80دست کم  ن آ پایینی که سطح  شمار آورد،  به
 و در )17( را داشـته باشــد بــاالیی ســختی سـطح  درصـد 

 کـه شـدت     ،صورتی می توان به این شرط دست یافـت        
متـر   میلی وات در سـانتی     400)±100(دست کم    ،نور

کمتــر از  و اگــر شــدت نــور، انــدکی )18و16(مربــع باشــد
 تـوان کمبـود    با افزودن زمان تـابش مـی   ، باشد مطلوب

  .از میان بردپلیمریزاسیون عمقی را 
 الیـت  هـاي  گیري شدت نور دسـتگاه  براي اندازه 

هـاي مـستقیم و غیـر مـستقیم          کیور می توان از روش    
ین ت تـر  ترین و راح    سریع  ترین،  که رایج  کرد،استفاده  
  .)20و19( ت اسنورسنجکاربرد ، روش

 شـدت   ،که در آن  ،پژوهـشی  در   سوادي اسـکویی  
 دستگاه يبه وسیله  هالوژنه دستگاه الیت کیور110نور

 نـشان داد، کـه میـانگین         شد  بررسی Coltolux نورسنج
ــور دســتگاه   تغییــراتي و دامنــه9/409 ،هــا شــدت ن

 همچنین. بودمیلی وات بر سانتی متر مربع         1115-27
 4/46 ،نـور مطلـوب   داراي   ،هـا  دسـتگاه از   درصد   5/24

هـا نـور    دستگاه صد در10 و مطلوب نور کمتر از درصد
  .)21(  داشتنداندازهنور بیش از   درصد،1/19 و نپذیرفتنی

 کـه در    ،داد انجام   پژوهشی ،)Solomon(سولومون
ــا اســتفاده از ،نآ ــور Efos8000 نورســنج ب  35 شــدت ن

حـداقل و    کـه    ،نتایج نـشان داد   . درا بررسی کر  دستگاه  
 میلـی وات بـر سـانتی متـر     448و22حداکثر شدت نور   

 6/28 و مطلـوب  نور ،ها دستگاه  درصد3/54ود وب مربع
ال داشـتند و شـدت نـور     شدت نور کمتر از ایده درصد،

  .)22(  بودنپذیرفتنی  ،ها از دستگاه% 1/17در 
 ، در آن کـه پژوهشی  در)El-Mowafy  (ال موافی

. دت کیـور را بررسـی نمـو       یـ ال دسـتگاه    214شدت نور   
 1000  تـا 120هـا،   شـدت نـور دسـتگاه   نشان داد کـه     

 از   درصـد  10 و تنهـا     متر مربـع بـود    وات بر سانتی  میلی
ها ور کامپوزیتیکافی براي ک ها داراي شدت نور  دستگاه
  .)23( بودند

  ، کهتـ استهـبایس ، شدهگفتهکات ـه به نـبا توج
هاي  نیرزت یکامپوزنگ مناسب یورینان از ک  یبراي اطم 
ــوري ــوگنـ ــشکالتري از ی و جلـ ــاد مـ ــی از  ایجـ ناشـ
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هاي الیت کیور  ت نور دستگاهشد ون ناقص،یزاسیمریپل
 انجـام شـد و     بررسـی این   ،لین دل ی به هم  .بررسی شود 

هاي الیت کیـور      شدت نور دستگاه    بررسی آن،هدف از   
در زد  یشهر  موجود در مراکز درمانی خصوصی و دولتی        

 ولتـاژ    ي  و پـس از کـاربرد تـرانس ثابـت کننـده            پیش
 کـه  ،مشخص شودا د ت و ب نورسنج به وسیله ي  ورودي و   

 و پس از کـاربرد تـرانس        در پیش ها   دستگاهشدت نور   
بـه دسـت    است و اعـداد      چه اندازه  ولتاژ    ي ثابت کننده 

نـور  شـدت  اي از   در چه دامنـه       از ثبت شدت نور    آمده
 ولتـاژ بـر      ي اثر ترانس ثابت کننده    دارد و    جااستاندارد  

   است؟چه اندازهروي شدت نور 
  

  مواد و روش
 بــه روش توصــیفی،1384 در ســال بررســیایــن 

هـاي    دسـتگاه  همـه ي    و با مشاهده و بررسـی      یعمقط
انی و خـصوصی شـهر      الیت کیور موجود در مراکز درمـ      

ن یـ هـاي مـورد بررسـی ا      دسـتگاه  شمار.  انجام شد  یزد
یــک   دســتگاه بــود و بــراي هــر دســتگاه82 پــژوهش،

  وري آگـرد  کـه    بـه ایـن گونـه،      .نامه تکمیل شـد   پرسش
ــاداده ــه روش  هــر دســتگاهيرههــا درب ــا  مــصاحبه ب ب

 17هاي    ساعت میان در    دستگاه آزمایش دندانپزشک و 
دستگاه ي وسیلهه   انجام شد و شدت سنجی نور ب       19تا  

   انجــام شــدســاخت امریکــا   Hiluxدیجیتــال نورســنج
 يپایـه بر  اعداد ثبت شده      که ، است گفتنی .)1ينگاره(

  . شدمیمتر مربع نشان داده  وات بر سانتیمیلی 
 طالعات مربوط به نام و    ابر   در پرسشنامه، افزون    

 ي ثابـت کننـده     خارجی از ترانس  استفاده   ، دستگاه عمر
ورودي دسـتگاه یـا مطـب، تـاریخ و نـوع      در   بـرق    ولتاژ

هـم    فیبراپتیـک  گونه ي  تعویض المپ،  آخرین تعمیر و  
  ،Hioki (Japan (سنج با استفاده از ولت ،سپس . شدثبت

ولتـاژ  بررسـی و     پژوهـشی  در زمان    ل کار ولتاژ برق مح  
 شـدت  ثبـت    در ضـمن،   .)2نگاره ي   ( شد ثبت مربوطه
   :ام شدج مرحله انسهنور خروجی دستگاه در سنجی 

  . ترانسبی یکم با برق محل کار و  يثانیه -1
  

  .در ورودي دستگاه ترانس با قراردادن یکم يثانیه -2
  تـرانس چهلـم پـس از قـرار دادن        ستم و بیـ ي  ثانیه -3

  .)3ي نگاره(
  

  
  به وسیله ي نورسنجچگونگی سنجش  :1 نگاره ي

  

 
  بررسیکار رفته در این ه هاي ب دستگاه :2 نگاره ي

 

 
 پس از کاربرد نورسنجچگونگی کاربرد  :3 نگاره ي

  ترانس
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ــر در ضــمن،  ــور، بخــش از نظ ــدت ن ــدي ش     بن
ـ  ز  ي هارگانـه چهـاي    کی از گروه  یها در   دستگاه  جـا ر  ی
  :گرفتند

  .میلی وات بر سانتی متر مربع 500 از ترشی ب-الف
 میلی وات بر سـانتی متـر   500 تا  300در دامنه ي     -ب

  .مربع
میلی وات بـر سـانتی متـر    299 تا 200دامنه ي در   -پ

  .مربع
  .لی وات بر سانتی متر مربعی م200کمتر از  -ت

 داراي شدت نـور  ب، گروه باال، بندي  بخشبنا بر   
 ولی مطلوبداراي شدت نور کمتر از پ،  و گروه مطلوب

 پرتـو،  که بـا افـزایش مـدت تـابش           ، اي بودند  دامنهدر  
ها وجود داشت و گروه  امکان کیورینگ کامل کامپوزیت

هایی بود که داراي شدت نور کمتر از         شامل دستگاه  ت،
با  که ، بود اياندازه بودند و کاهش شدت نور در        مطلوب

 مناسب وجـود    ینگر هم امکان کیو   ،افزایش مدت تابش  
هایی با شدت نـور   هم شامل دستگاهالفنداشت و گروه    
ـ     ، بود ي مطلوب بیشتر از اندازه   ه  که در صورت کـاربرد ب

در ایـن   .  پالپی ایجـاد مـی کردنـد       آسیب ،وش معمول ر
 پرتـو  یـا مـدت زمـان تـابش          ، که ها الزم است   دستگاه

  . دستگاه تا دندان افزایش یابديکاهش و یا فاصله
 با استفاده از نـرم      داده ها وري  آگرد پس از    ،نتایج

و ضـریب    پیرسـون مـاري آ آزمـون وSPSS 5/11 افـزار  
 در نظـر   05/0 داري شـد و حـد معنـا       واکـاوي رمن  اسپی

  .گرفته شد
  

  یافته ها
حداقل شدت نور    که   ،نشان داد  این بررسی  نتایج

 847 ،نآحــداکثر  و11 ،هــاي مــورد بررســی دســتگاه
پرتـو در  میانگین شدت . مربع بودمتر بر سانتی  واتمیلی
 يدر ثانیـه  ولتـاژ و    ي  کننـده کاربرد ترانس ثابت  از پیش
  ولتـاژ  ي از ترانس ثابت کننده     و با استفاده   3/241 ،یکم

در  و   7/272 ، بیستم يدر ثانیه ،  6/272 ،یکمي  در ثانیه 
 بـود مربـع   متـر وات بر سـانتی   لییم 8/272،  ثانیه چهلم 

   .)2 و 1هاي ولجد(

  
  

 از قرار در پیش و پس بررسیهاي مورد  یکم به تفکیک دستگاه ي  شدت نور در ثانیهي میانگین ارزیابی و مقایسه :1جدول 
  دادن ترانس

  

 نوع دستگاه شمار   ترانسبی شدت نور در ثانیه یکم میانگین  شدت نور در ثانیه یکم با ترانسمیانگین
 Heliolux II دستگاه 8 172 5/177

 Coltolux 2.5 دستگاه 10 5/140 189

 Coltolux II دستگاه 7 71/259 42/279

 Faraz dentin دستگاه 29 58/273 313

 Degolux دستگاه 3 33/230 61/236

Ardin l  دستگاه4 21/119 146 ight 

 Litex 660 دستگاه 3 6/270 6/300

 Litex 680 دستگاه 1 302 312

 Coltolux دستگاه 4 197 274

 MTE-Litecal دستگاه 2 263 5/318

 Cu – 100 دستگاه 2 320 323
 Arialux دستگاه 5 4/273 282

 Cromolux دستگاه 1 234 247

 Dentalux دستگاه 2 362 394

 Fotolux دستگاه 1 740 740

  مجموع   دستگاه82  3/241  6/272
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   ترانسکاربرد ازیش و پسدر پهاي الیت کیور  انحراف معیار شدت نور دستگاه و  میانگین:2جدول 
  

 شدت نور میانگین شدت نور انحراف معیار
  ترانسبی 28/241 37/126
 با ترانس 51/272 53/123

05/0 p< 

 
 میـانگین  اي معنادار را میـان رابطه آزمون آماري   
 يثابت کننـده  ترانس بیبا و یکم ي شدت نور در ثانیه  

ولــی  )1جــدول() >T= 05/0p 26/7(. نــشان داد ولتــاژ
هـاي بیـستم و     با ثانیه ي یکم    ثانیه معنادار میان  یتفاوت

  .) <05/0p ( چهلم با استفاده از ترانس وجود نداشت
هــاي مــورد  ز دســتگاه ا درصــد7/64 در ضــمن،

 درصد 6/8یعنی شدت نور مناسب و بررسی در گروه ب،
هـا در     دسـتگاه   درصـد  9/21 و   پها در گـروه      دستگاه

     . بودندالف گروه  هم در درصد8/4 و تگروه 

ي مورد بررسـی     ها  دستگاه عمرحداقل و حداکثر    
 سـال بـود و      17 مـاه و     هفتبه ترتیب    ،پژوهشن  یدر ا 

 سه سال و    پنج ،هاي بررسی شده   اهگمیانگین عمر دست  
هـا   شدت نور خروجی دستگاه    ي رابطهبررسی   .ماه بود 

 ضـریب اسـپیرمن مـورد    يبـه وسـیله   با عمـر دسـتگاه      
 ر نبـود اداارتبـاط معنـ  ي  دهنـده  نـشان که  شـد، بررسی  

)071/0 p=(. )3جدول(  

  
  نور شدت  يپایههاي الیت کیور بر   توزیع فراوانی عمر دستگاه:3جدول 

  

  متر مربع  میلی وات برسانتیپایه يشدت نور برمیانگین 
  )سال(عمر دستگاه

  500 از تربیش  500 تا 300  299 تا 200  200کمتر از 
  جمع

  46  1  31  7  7  5 تا 0
  25  1  16  -  8  10 تا 5
  8  1  5  -  4  15 تا 10
  3  -  3  -  -  20 تا 15

  82  3  55  7  17  جمع
 

  
هـاي مـورد     رات دسـتگاه  یـ  تعم پـژوهش، ن  یر ا د
، ج نشان دادیاکه نت، آن هم بررسی شدگونه ي و بررسی

هـاي الیـت کیـور    از دستگاه)  درصد2/26 ( مورد 22 که
  که ایـن تعمیـر  ،ند تعمیر شده بودبررسیتا زمان انجام    

 مـورد  19 که ،است تعویض المپ بوده ، موارد يهمهدر  
 ، مـورد سه سوختن المپ و در     به دلیل  ،از این تعمیرات  

ـ  درخواست دندانپزشـک    ه  ب آشـکار  دلیـل کـاهش     ه  و ب
دار معنـا مـاري    آ يو رابطه ه است   بودچشمی شدت نور    

  دت نور خروجیـپ و شـویض المـخرین تعآ زمان میان

   ) r   635/0=p =-107. (وجود نداشت دستگاه 
 15 از   پـژوهش هاي مورد بررسی در این       دستگاه

 هالوژنی و داراي گونه ي  همگی از     بودند و  گوناگوننوع  
ــپ  ــد و  الم ــی بودن ــوع تفنگ ــستن و از ن ــتگاهتنگ    دس

 Faraz Dentin) دســتگاه  29 شــماربــا ) ســاخت ایــران
ایرانـی  هاي   دستگاهشمار .ترین بود رایج ) درصد3/35(

هـاي    دسـتگاه  شمار و   ) درصد 3/46(38در این بررسی    
 رایـج تـرین دسـتگاه       بـود و   ) درصد 5/53( 44خارجی  

 سـاخت کلـتن  (  Coltolux 2.5بررسـی خـارجی در ایـن   
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شدت میانگین  . بود) درصد 2/12(  دستگاه 10با  ) مریکاا
اسـتفاده از   بـی هاي ایرانـی     دستگاه یکم در ي   ثانیه نور

  در  نـور   شدت  و میانگین  283 ،ترانس و با    257 ،ترانس
 315 ، و با ترانس   207 ، ترانس بیخارجی  هاي   دستگاه

 در میـان   از نظر شـدت نـور        معنادارماري   آ تفاوت. بود  
  .) p=08/0 (هاي ایرانی و خارجی وجود نداشت دستگاه

 کـه از  ،) درصـد 5/8(  دستگاه هفتدر   شدت نور   
د نظـر   مـور مطب برق ساختمان در   برايترانس ورودي   

دلیـل ثابـت بـودن ولتـاژ بـرق          ه   ب ،استفاده کرده بودند  
 ي و پس از کاربرد ترانس ثابـت کننـده       در پیش ورودي  

تی در شـدت نـور      تفـاو  ،ابت بود و افزودن ترانس     ث ولتاژ
  .ها نداشت خروجی دستگاه

هاي الیت   در این بررسی در هیچیک از دستگاه       
  . وجود نداشتنورسنج ،کیور

  
  بحث

 بررسـی شـدت نـور    پـژوهش، یـن   اهدف اصـلی   
هاي الیـت کیـور موجـود در مراکـز درمـانی و              دستگاه

 و پس از کاربرد ترانس ثابت در پیشخصوصی شهر یزد 
 کـه   ،هـایی بـود    و تعیین در صد دستگاه     ولتاژ   يکننده

 64/ 7نتـایج نـشان داد    که  ،ند کافی بود  داراي شدت نور  
 500  تـا 300( ها داراي نور کافی ستگاهاز این ددرصد 

 6/8  دردر ضـمن،  . بودند)میلی وات بر سانتی متر مربع 
در که   ،بود 299 تا   200 شدت نور    ها  دستگاه از   درصد
 افزایش زمان نوردهی امکان پلیمریزاسیون کامل   صورت
  . وجود داشتها ن دستگاهی با اهاي کامپوزیتی ترمیم

سنجش سختی سـطح   بررسی،در این   ، متاسفانه
تی پـس از کیورینـگ بـا اسـتفاده از      هاي کامپوزی ترمیم

هـاي   نوك سوند روش رایج کارایی شدت نـور دسـتگاه         
روشـی   کـه  ،بـود  دندانپزشـکان  بیـشتر الیت کیور نـزد     

 که شدت نـور     ،هایی  حتی دستگاه  ، زیرا . نیست مطمئن
 . سطح کامپوزیت را پلیمریـزه مـی کننـد         ،ناکافی دارند 

   .)24(ندارند عمقی را  هايولی توانایی پلیمریزاسیون الیه
 بــراي ســنجش شــدت نــور ، کنــونیبررســیدر  

  زیرا با کمـک    ، استفاده شد  Hilux نورسنج از   ها تگاهدس

هـا را     شدت نور دستگاه   به آسانی  می توان    دستگاهاین  
 هـم  )Fowler( )25(کرد و در بررسی فاولر   و ثبت بررسی

  .از این دستگاه استفاده شد
 ،)Yap ()17( بررسـی یـاپ  در  ،کـه  نیبا توجه به ا   

) Roberson( روبرســــون و )Solomon( )22( ســــولومون
 میلی وات بر سانتی متـر مربـع         400±25شدت نور   )26(
 بـر همـین     است و  ه در نظر گرفته شد    مطلوبعنوان  ه  ب

در ایـن    هـا انجـام گرفتـه اسـت،       بنـدي بخش دیگر پایه
زان در نظر گرفته    ین م یهمدهی  حد مناسب نور   بررسی

 در نظـر  مطلوب به عنوان ،500 تا 300و شدت نور    شد
ــد7/64 ، کنـــونیبررســـیدر  .گرفتـــه شـــد    از  درصـ

 ، بودندمطلوب داراي شدت نور هاي بررسی شدهدستگاه
  درصـد،  4/33 )27(که در بررسی اخوان زنجانی      حالی در
ــکویی  در ــوادي اس  و  درصــد 5/24) 21( ، بررســی س

 .  داشتندمطلوب نور   درصد3/54 ) 22(سولومون 
ــن در  ــی،ای ــدت بررس ــور در  ش ــد6/8ن  از  درص

 299 تا 200(مطلوب کمتر از حد     ،که نیبا ا  ،هادستگاه
 ، بـود ايانـدازه در ولی   ،بود )مربعمترتینوات بر سا  لیمی

 کیورینـگ کامـل     امکـان که بـا افـزایش زمـان تـابش،          
بررسـی   در ،کـه  در حـالی  ،ها فراهم می شد کامپوزیت

 سـوادي اسـکویی    ،)22( مون، سولو  )Martin( )19( مارتین
، 26 بـه ترتیـب      ،ایـن میـزان    ،)27(و اخوان زنجانی     )21(
  .دبودرصد 7/43و  4/64، 6/28

هـاي   تگاهدساز    درصد 9/21 ، کنونی بررسی، در  
 200 کمتـر از  داراي شدت نـور مورد بررسی الیت کیور   

 که کمتر از حداقل   ، بودند میلی وات بر سانتی متر مربع     
در هـاي نـوري و       تیـ کامپوزیورینـگ   ک برايمورد نیاز   
 بایـسته  ، در نتیجـه   .استمتري   دو میلی هاي   ضخامت

  در،زیرا .دنها تعمیر یا تعویض شو      این دستگاه   که است
 ، میلی وات بر سانتی متر مربـع  200 شدت نور کمتر از

   را  پرتـو کـاهش میـزان     نـوردهی،   افزایش مـدت زمـان      
ها به هـیچ     گاهاین دست  ،پس .)28(تواند جبران کند    نمی
 ایـن در حـالی      .)29(  قـرار گیرنـد    استفادهمورد   نباید   رو

در  هـاي غیرقابـل اسـتفاده       درصـد دسـتگاه     کـه  ،است
 ،)Pilo ()8(  پیلـو   بررسـی  بررسی هاي گونـاگون، ماننـد     
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ــارتین  ،)Barghi ()2(برقـــی  ــوان و )Martin ()19(مـ  اخـ
 درصـد  27  درصد،30  درصد،33به ترتیب ، )27(زنجانی  

، بیـشتر و   کنونیبررسی که نسبت به ،بود    درصد23 و
به ترتیـب    ،)Dunne ()3( دون    و )22( در بررسی سولومون  

 بررسـی  کـه نـسبت بـه        ،  بـود   درصد18 و    درصد 1/17
دت شـ  ، کنـونی بررسیدر  ، همچنین. کمتر است کنونی

 مطلوب، اياندازه  از ترها بیش   دستگاه  درصد 8/4نور در   
در  ، بودمربعمتروات بر سانتی میلی 500 از تریعنی بیش

بیشتر از انـدازه در     هایی با شدت نور       دستگاه ،که یحال
 گفتنـی  .)21(د   بـو  درصـد  1/19 سوادي اسکویی    بررسی
ور یـ ت کیـ هاي ال دستگاهيبیشتر از اندازه که نور   ،است

بیـشتر از انـدازه بـراي       دلیل تولید گرمـاي     ه   ب ،هالوژنی
 اجبـار بـه   ،که صورتی است و در  زیان آور  پالپ   سالمت

 ، کـه   است بایسته ی باشد، یها ن دستگاه استفاده از چنی  
 نـوك دسـتگاه      ي یا فاصله یا زمان نوردهی کاهش یابد      

   .)17(با ترمیم افزایش یابد 
گیـري شـدت نـور      انـدازه علت اختالف در نتـایج      

ـ  هـاي گونـاگون   بررسـی ها در   دستگاه   دلیـل تفـاوت    ه   ب
 شدت نور و یا      ي کننده بررسی   نورسنج دستگاه   يگونه
رفته در هر منطقه یا کشور      کاره   دستگاه الیت ب   يگونه
یـا قطرهـاي     ها و   ساخت دستگاه   روش  و فن آوري و یا   

 نورسـنج  از  بررسـی  در این    ، البته .نهاستآ سر   گوناگون
 ولـی  ، ثبت شودتر تالی استفاده شد تا اعداد دقیق     دیجی

بررسـی   شـدت نـور      بـر  ات آن اپتیک واثر  قطر سر فیبر  
  . نشد

 شـدت نـور خروجـی       میـانگین  بررسی کنونی در  
میلی وات بـر   2/241 ، با استفاده از برق شهراه هدستگا

 تـا  11،  و حداکثر شـدت نـور  و حداقل سانتی متر مربع  
 بررسـی در   .بـود یلی وات بر سانتی متـر مربـع            م 847

ــانگین )21(ســوادي اســکویی  شــدت نــور خروجــی ، می
در   و وات بر سانتی متر مربـع      میلی   9/409 ،ها دستگاه
 تا 5حداکثر  با حداقل و 252) 27( ،ان زنجانیخو ابررسی

 بررسـی پیلـو   و در     میلی وات بر سانتی متر مربـع       700
)Pilo ()8(،   میلـی وات   825 تا   25 ، نور  حداقل و حداکثر  

  

 حداقل  ،)22( سولومون پژوهشو در    بر سانتی متر مربع   
متر یلی وات بر سانتیم 448 تا 22و حداکثر شدت نور،     

 میلـی وات  328 ،هـا   شدت نور دستگاه   میانگینمربع و   
 در هیچیـک از     ،نجا که آ ولی از    .بر سانتی متر مربع بود    

 ولتاژ بر شـدت نـور       ي اثر ترانس ثابت کننده    بررسی ها 
 بخش این     میان  ي  مقایسه ،خروجی اندازه گیري نشده   

  . نیستیدیگر بررسی ها شدن کنونی با بررسیاز نتایج 
هاي بررسـی شـده در ایـن       دستگاه عمرمیانگین  

بررسـی   در   که این عمر   ، ماه بود  سه سال و    پنج بررسی
 و سوادي اسکویی )27(جانی  اخوان زن  ،)Barghi ()2( برقی

اي رابطـه  . بـود   سـال  7/3 و   7/4 ، 5/4 ،به ترتیـب   ،)21(
 در   آن  طـول عمـر دسـتگاه و شـدت نـور           معنادار میان 

 همـسو بـا  کـه  ،  =p) 155/0( ده نـشد   کنونی دی  بررسی
بررســی برقــی  ولــی در ، اســت)22(بررســی ســولومون 

)Barghi ()2(     و اخوان زنجانی )طـول عمـر      ي  رابطه ،)27 
  .دار بود معنادستگاه و شدت نور

بـر روي    بررسـی ن  یـ  ا ،زماندر   که   ، است گفتنی
بـه   هاي مورد بررسی ک از دستگاه  یچیا نوك ه  یبدنه و   
 ،شـد شش محافظ سلفونی استفاده نمـی  کار از پو   هنگام

غالب ،  )Miyazaki ()13(بررسی میازاکی   در   ،که در حالی 
هـاي   پوشـش  يوسـیله  بـه شـده    بررسـی  هـاي دستگاه

 .شدندمیپوشانده   عفونتمهار برايسلفون  یا پالستیکی
اده از اســتفهــم  )Warren ()30(بررســی وارن در  ،البتــه

دار در  نـا اهش مع  کـ  که شـد،  سـبب هاي محافظ   پوشش
 از پــیش ،بنــابراین . خروجــی ایجــاد گــرددنــورشــدت 

 حتما شدت نور ، که استبایستهها  استفاده این پوشش  
 دامنـه ي مطلـوب  شـدت نـور در    اگـر سنجیده شـود و   

بررسـی  در  . هاي مربوطه استفاده شود     از پوشش  ،باشد
مـورد  هـا     از دسـتگاه    درصـد  50 حدود   ، در )19( مارتین
ــور  نظــر، ــ ســنجش شــدت ن    بررســیاي  دوره روشهب

 اي شدت نور دستگاهدوره بررسی نکردنعلت   .شدندمی
علـت   ممکن است به ، کنونیبررسیدر هاي الیت کیور    

 و  مورد بررسی ور  یکهاي الیت     در دستگاه  نبود نورسنج 
  . باشدبررسی و یا توجه دندانپزشکان در این ناآگاهیا ی
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 ه ک ، انجام شده این بود    بررسیهاي   از محدودیت 
 ايـه گاهــدر دست ي نور   دهـبر تابن ــیر قطر سر فی   ـمتغ

 بـا   در ضمن، .  با یکدیگر بررسی و مقایسه نشد      گوناگون
 10هـا     براي بانـدینگ   نور زمان تابش    ،که توجه به این  

 احتمـالی   بررسـی  در   ، کـه  شودپیشنهاد می  ،استثانیه  
 هم لحاظ نور ثانیه پس از تابش 10زمان   آینده،همانند

  .شود
  

  نتیجه گیري 
 از شـماري فـزون   نشان داد که گرچه بررسیاین  

ر مراکـز درمـانی و      موجـود د  ور  یـ کهاي الیـت     دستگاه

 کیورینـگ  بـراي از شدت نور کافی  هاي شهر یزد   مطب
 رو، نیـ بـا ا  ولی   نبودند،ها برخوردار    کامپوزیتمناسب  

 ولتـاژ توانـست شـدت      ي ندهثابت کن استفاده از ترانس    
نظر ه  ب،در نتیجه .ش دهدیافزا ه ي معناداراندازتا نور را 

از تـرانس ثابـت    ، بهتر اسـت دندانپزشـکان     ، که رسدمی
 در :می شـود  پیشنهاد .کنند ولتاژ برق استفاده   يکننده

هاي الیـت    دستگاه يندههاي ساز  شرکت صورت امکان، 
 بصورت معمول    را نورسنجشان دستگاه   در تولیدات  ،وریک

 هـاي دورهدر تـا  ه مـی شـود      همچنین توصی  .قرار دهند 
بازآموزي دندانپزشکان بـه آمـوزش اثـر شـدت نـور بـر         

     .شودتوجه بیشتر ها  پوزیتقابلیت کیور کام
 

 
****** 
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