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از کشورها، دانشجویان دندانپزشکی  در  در بسیاری
 هکای، برای یادگیری مهارتکلینیکهای مختلف پریبخش

مختلف مانند تهیک  فرکرد درتررک ، پاکسکازی م درمکان 
 ریش  در بخش اندمدانتییس، تمرین تراش رطوح مختلکف
 تاج دندان  در بخش ترمیم ، پالپوتوم ، پکالپیتوم  م تهیک 

 های شیری در بخش کودکانرمی دندانفررد درترر  بر 
م تمرین انواع تراش ررت در بخکش پرمتزهکای دنکدان  

 نیتمکر)شیری یا دائم (  های کشیدد شددبر رمی دندان
های دندانپزشکی  ها اغلب از کلینیککنند. این دندانم 

آمری هکای صوویک  تورکا دانشکجویان  مک م مطب
یافتک ، از  شوند. اگرچ  در بعضک  کشکورهای تورکع م 

هککای موککنوز  رزینکک  در بخککش پککری کلینیککک دنککدان
ها م معایب اندمدانتییس ارترادد م  شود، اما محدمدیت

های مونوز ، همچنان نیاز بک  کلینیی  ارترادد از دندان
 کنکدهای کشیدد شدد را ایجاب م آمری م تهی  دندان م 

. (1،2)ک  برای دانشجویان این رشت  چالش برانگیز ارکت
 کشیدد شدد  زم ضایعات دندانپزشی ک  دندان ای از آن
توانککد منبکک  زرونککت م انتقککا  شککود م مکک بنککدی مکک طبقک 

های  از  مل  هپاتیت م ایدز باشد، ارتریلیزاریون بیماری
آن ضرمری ارت. هر چند ک  ب  زلت رکاصتار دنکدان م 
هکا افتما  تغییر م آریب دیدن آن، ارتریل کردن دنکدان

ارت، با این فا  انجمکن دندانپزشکی  آمرییکا م  مشیل
 هکای ( درتورالعملCDCها)مرکز پیشگیری مکنتر  بیماری
هکای کشکیدد شکدد بکرای را  هت کنتر  زرونکت دنکدان

کنکد کک  پیشنهاد مک  CDCاند. ارترادد مجدد ارائ  کردد
هکا، بک  های فاقد آمالگام پس از تمیز شدن از دبریدندان
تککوک م شککوند م رککپس در محلککو  دقیقکک  ا 04مککدت 

ک  بکا آمالگکام پکر های بلیچینگ رقیق باق  بمانند. دندان
اند، ب  زلت انتشار بخار  یود نباید اتکوک م شکوند م شدد

باید ب  مدت دم هرت  در محلو  فکامی  CDCب  پیشنهاد 
مطالعککات مختلککف  (.3)دریککد فرمککالین بککاق  بماننککد 14

ن بککا مککواد شککیمیای  از هککای مختلککف ارتریلیزارککیورمش
 مل  ارترادد از فرمالین، ردیم هیپوکلریت، تیمو  م اثر 

 .(0-6)اندها را بررر  نمودداین رمش

های کشیدد برای های دندانپزشی  دنداندر کلینیک
  کوند م در ظرفکشوک م نم کویان، اتکل ب  دانشجکتحوی
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 شکوندقرار دادد م  14ب  1نسبت فامی هیپوکلریت ردیم ب 

ک  ب  زلت زدم تو   م یا ناآگاه  پررنل دندانپزشی ، 

هکای این محلو  اغلب موارد تعویض نشدد م رایر دندان

شکوند کشیدد شدد نیز دمبارد ب  آن ظرف انتقا  دادد مک 

  م همین امر بازث انتشار زرونت در همان مرککز درمکان

شود. همچنین دانشجویان نیکز اغلکب مکوارد بک  زلکت م 

زدم آگاه  م تو   بک  مسکائل کنتکر  زرونکت، پکس از 

کنند م ایکن ها اقدام ب  تعویض محلو  نم دریافت دندان

هککا معضککل بازککث انتقککا  زرونککت از مراکککز بکک  دانشککیدد

شود ک  اغلکب نادیکدد گرفتک  شکدد م بک  آن تکو ه  م 

تکو ه  م زکدم ک  زواقکب ایکن بک شود. از آنجای نم 

 تواند تمکام  ککادر درمکانرزایت ایو  کنتر  زرونت، م 

هکای منتشکر قکرار را در معرض موا ه  بکا انکواع زرونکت

تکری در ایکن بکارد شود تا مطالعات بیشدهد، پیشنهاد م 

بررر  شدد م اقدامات   هت آگاه  بخشک  بک  پررکنل 

هکای مختلکف نیکز دندانپزشی  انجام شود م اراتید بخش

 دانشجویان را در مورد ایکو  کنتکر  زرونکت در نگهکداری

الزم ب  ذکر ارت ک  گکاه   ها آگاد نمایند.از این دندان

ب  دالیل مذهب ، فرهنگک  یکا صرافک ، بیمکاران تقاضکای 

 ای  کک  ایکن تحویل دندان کشیدد شدد را دارند. از آن

هکای درصوارت من  قانون  نکدارد، رزایکت درکتورالعمل

شکود ررد م تویی  مک نظر م  ارتریلیزاریون ضرمری ب

مدت دد دقیق  در ک  دندان پس از شست م شوی املی  ب 

محلو  هیپوکلریت رکدیم ضکدزرون  شکدد م رکپس بک  

بیمککار تحویککل دادد شککود. هیپوکلریککت رککدیم بکک  زلککت 

پرمتئولیتیکککک م اثکککرات  ورکککیدا ، صایکککیت باکتری

هیدرملیزکنندد  صود م همچنکین درتررک  آرکان، یکک 

شکود م کنندد انتخاب  منارب در نظر گرفت  م ضدزرون 

توانند دنکدان دانشجویان در یورت درصوارت بیمار م 

 را در این محلو  قرار دادد م ب  می تحویل دهند.
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