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 عنوان
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 چکیده:

زيبايی و فانکشن بیماران را بهبود می بخشد ولی گزارش شده  ,درمان ارتودنسی ثابتبا وجود اينکه : مقدمه

قرار  ,بیماران ارتودنسی درجاتی از درد را بعد از جايگذاری جداکننده های االستومريک ٪14است که حدود 

ا ثیر لیزر درمانی بتا تعیینهدف از اين مطالعه،  دادن سیم اولیه و نیز فعال کردن های دوره ای تجربه می کنند

 .بود آرچ واير اولیهقرار دادن از  پسی و نیز حین جويدن بخودلیزر کم توان روی کاهش درد خود 

بیمار به طور تصادفی انتخاب شدند.  سی و شش ايی بالینی کنترل شده، مواد و روش ها: در اين مطالعه کارازم

دقیقه قبل و همچنین بالفاصله  5قرار داده می شود. (در فک پايین  super elastic niti 12آرچ واير اولیه)

-Gallium-Aluminumنانومتر  104با طول موج  Diodeبعد از قراردادن واير اولیه،لیزر کم توان)

Arsenic روی تنظیمات )continuous mode  میلی وات تنظیم می شود.لیزر در سطح  944و با قدرت

ثانیه به سطح ريشه دندان های سانترال تا مولر اول يک  95قطه باکال و لینگوال در پنج نقطه و در هر ن

ژول بر سانتی متر مربع در هر نقطه تابانده میشود. در سمت دارونما،به همین مدت  5/8کوادرانت با دانسیته

برای ثبت شدت درد خودبخودی و  زمان و محل ولی فقط نور قرمز بدون فشار دادن دکمه لیزر تابانده می شود.

روز آينده، از يک مقیاس عددی استفاده شد. برای تجزيه و تحلیل و مقايسه نتايج، از آزمون  8دن  طی جوي

 .استفاده شد 33ورژن  SPSSبه وسیله ی  کولموگروف اسمیرنوف آماری

، هم در گروه لیزر و هم اول پس از قرار دادن واير اولیه ساعت 30يافته ها: به طور کلی، حداکثر درد جويدن در 

ديده شد.همچنین اختالف معنی دار آماری بین درد خودبخودی و جويدن بین دو گروه لیزر و دارونما  دارونمادر 

(p0.05   )مشاهده شد. 

 واير اولیهقرار دادن ، می تواند مداخله ای موثر برای کاهش درد بعد از  توان لیزرکم از استفاده: گیری نتیجه 

 باشد.

ارتودنسیدستگاه  , درد ارزیابی,هادی نیمه ,ی دیودلیزرها ,کم توان درمان با لیزرکلید واژه ها: 
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