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 چکیده فارسی

-مکانیکی خوب به کامپوزیتخواص  و زمانبه دلیل صرفه جویی در  بالک فیلهای کامپوزیتزمینه و هدف: 

جدید با فناوری  بالک فیلیک ماده  bulk VisCalor کامپوریت .ترجیح داده می شوند کانونشنالهای 

کامپوزیت  کردنپیش گرم از است. با توجه به اینکه  است که بطور ویژه برای گرم شدن تولید شده ترموویسکوز

هدف از این مطالعه بررسی مقایسه لذا   استبدون کاهش خواص مکانیکی یک روش برای کاهش ویسکوزیته 

 با چند نوع کامپوزیت دیگر بود. VisCalor bulkفیل  ای ریزنشت و درجه تبدیل در کامپوزیت بالک

 X-tra( با ویسکوزیته باال 1های بالک فیل کامپوزیت در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ازها: مواد و روش

fil (Voco) ،2)  با ویسکوزیته پایینX-tra base (Voco) ،3 ترموویسکوز )VisCalor bulk (Voco)  یک 4و )

به عنوان گروه کنترل استفاده شد. برای ارزیابی ریزنشت در هر  Grandio (Voco) نوع کامپوزیت کانونشنال

باکس( یک میلیمتر زیر  14دندان پرمولر انسانی ) 7مزیالی و دیستالی در  IIگروه کامپوزیتی، حفرات کالس 

CEJ  دور ترموسایکل میزان ریزنشت در هر گروه به دست  2۰22ایجاد شد و با استفاده از نیترات نقره پس از

الیز برای آن (.n=3استفاده شد ) FTIR/ ATRمتری از متد میلی 4آمد. برای ارزیابی درجه تبدیل در عمق 

 استفاده شد one way ANOVAآزمون از  لدرجه تبدیاز  آزمون کای اسکوئر و برای  آماری ریزنشت

(α = 0.05). 

ها درجه تبدیل در تمام گروه (.P>202۰های مختلف فاقد تفاوت آماری معنادار بود )ریزنشت در گروه ها:يافته

 (.P>202۰)متری نداشت میلی 4عمق  درتفاوت معناداری 

ای هتفاوتی در ریزنشت بین کامپوزیت های بالک فیل و کانونشنال مشاهده نشد. همه کامپوزیتگیری: نتیجه

متر از خود نشان دادند. بنابراین با توجه به سیل میلی 4بالک فیل بررسی شده درجه تبدیل کافی تا عمق 

به عنوان ترمیمی تک فاز  با توان از آن می VisCalor bulkمناسب و درجه تبدیل کافی در کامپوزیت 

 خصوصیات قابل قبول و با صرفه جویی در زمان استفاده  کرد.

 بالک فیل، از پیش گرم کردن، ریزنشت، درجه تبدیل کامپوزیتواژگان کلیدی: 

 



 

Abstract 

Background and Aim: Bulk fill composites are preferred to conventional composites due to 

their time savings and their good mechanical properties. VisCalor bulk Composite is a new 

bulk fill material with thermoviscous technology that has been specially produced for heating. 

Due to the fact that preheating the composite is a method to reduce the viscosity without reducing the 

mechanical properties, so the purpose of this study was to compare the microleakage and degree of 

conversion of VisCalor bulk composite with other types of composites. 

Materials and methods: In this in vitro study, bulk fill composites 1) high viscosity X tra fil 

(Voco), 2) low viscosity X tra base (Voco), 3) thermoviscose VisCalor bulk (Voco) and 4) a 

conventional composite Grandio (Voco) as control group was used. To assess microleakage in 

each composite group, Class II mesial and distal cavities were prepared in 7 human premolars 

(14 boxes) one millimeter below CEJ and using silver nitrate after 2500 cycles of thermocycle, 

the amount of microleakage in each group was obtained. FTIR / ATR method was used to 

evaluate the degree of conversion at depth of 4 mm (n=3). Chi-square test was used for 

microleakage statistical analysis and one way ANOVA test was used for degree of conversion 

(α = 0.05). 

Results: Microleakage was not statistically significant in different groups (P>0.05). The degree 

of conversion in all groups was not significantly different at depth of 4 mm (P>0.05). 

Conclusion: No difference in microleakage was observed between bulk fill and conventional 

composites. All investigated bulk fill composites showed sufficient degree of conversion at 

depth of 4 mm. Therefore, due to the appropriate seal and sufficient degree of conversion of 

VisCalor bulk composite, it can be used as a single-phase restorative material with acceptable 

properties and with time savings. 
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