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 هچکید

 

مبود و ک یمیداِ يکردن کانال دندانها نسترومنتیدر ا يروتار يلهایفا يایبا توجه به مزا :فهدو  مینهز

و  يروتار لیدو نوع فا یابیمطالعه ارز نی،هدف ا يریش يدر دندانها ستمیس نیدر کاربرد ا یکاف یمنابع اطالعات

 بود. يریش يمولرها يکانالها يدر آماده ساز یدست لیآنها با فا سهیمقا

 لیو فا  Kedo-S    ،Race fileيسه گروه شامل گروهها یشگاهیمطالعه آزما نیدر ا هاو روش مواد

اف پس از شف يپاکساز ییازنظر توانا يقرار گرفت.گروهها بعد از آماده ساز ي، تحت آماده ساز(=n 04)یدست

قبل و بعد از آماده   CBCTر  یتصاو هیته قیقرار گرفتند . از طر یمورد بررس کروسکوپیومیاستر ری، ز يساز

شد و با  وتریوارد کامپ SPSS 40يشدند. داده ها با نرم افزار آمار یبررس  یشکل ده ییاز نظر توانا يساز

در نظر گرفته  (>40/4P)میزان معنا داري . قرار گرفتند. لیو تحل هیدو مورد تجز يو کا شریف قیدق يآزمونها

 شد.

نشان دادند که از نظر توانایی پاکسازي  تفاوت معنی دار   دو يو کا شریف قیدقآزمونهاي آماري   :یافته ها 

 (بین گروههاي مختلف در ناحیه آپیکال و میانی وجود نداشت ولی در ناحیه کرونال بین گروههاي  دستی و 

Kedo-S 410/4p=  و ) RaCe و Kedo-S(441/4 p=.این تفاوت معنی دار بود ) 

 وجود داشت    Kedo-S از نظر توانایی شکل دهی تفاوت معنی دار بین گروههاي فایل دستی و 

(440/ p=. ولی این تفاوت در سایر گروهها معنی دار نبود) 

ناحیه  د از نظر پاکسازي دربا توجه به محدودیت هاي مطالعه حاضر نتایج این پژوهش نشان دا :یگیر نتیجه

بهتر از    Kedo-Sفایل  از نظر توانایی شکل دهی،و میباشد.   RaCe بهتر از فایل دستی  و  Kedo-Sکرونال ، 

 فایل دستی  میباشد.

 Cone beam CT، یپالپکتوم،يروتار ،يریش ،مولر :یکلید تکلما

 

 



 

Abstract 

 

 

Background and purpose: Considering the advantages of rotary files in instrumentalization of 

permanent canals and the lack of sufficient information resources in the application of this 

system in deciduous teeth, the aim of this study was to evaluate two types of rotary files and 

compare them with manual files in preparation of deciduous canals. . 

Materials and Methods: In this in vitro study, three groups including Kedo-S, Race file and 

manual file groups (n = 40)  After preparation, the groups were examined under a 

stereomicroscope for cleaning efficacy after clearing. They were evaluated for their shaping 

ability by preparing CBCT images before and after preparation. Data were entered into the 

computer using SPSS 24 statistical software and analyzed by Fisher and Chi-square 

tests.Significance level ( P < 0/05) was considered 

Results: statistical tests of Fisher and Chi-square showed that there was no significant 

difference between different groups in the apical and medial region in terms of cleaning 

efficacy, but in the coronal region between the manual and Kedo-S(p = 0.016) and RaCe and 

Kedo -S (p = 0.001) this difference was significant. There was a significant difference between 

the manual file groups and Kedo-S in terms of shaping ability (P = 0.003), but this difference 

was not significant in other groups.Conclusion: Due to the limitations of the present study, the 

results of this study showed that Kedo-S is better than manual and RaCe files in terms cleaning 

efficacy in coronal third . And in terms of shaping ability, the Kedo-S file is better than the 

manual file. 
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