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 یفارس چکیده

 یدر حضور دو نوع آماده ساز ویسلف ادهز تیکامپوز یشده با نوع ریتعم یدندان یپرسلن ها یبرش زیاستحکام باند ر زانیم یبررس :عنوان

 یسطح

شوند.  یم محسوب یمعمول در دندانپزشک یاز درمان ها ییبایفانکشن و ز یابیباز تیبه علت قابل فلزی – یکیسرام یها شنیرستور :نهیزم

 نیا دهیچیپ تیدچار شکست شده به علت ماه شنیکامل رستور ینیگزی. جاستیها، دور از انتظار ن کیسرام یاز جمله شکست موضع یصیبروز نقا

کرده اند. از  تیها حما نیرز تیپرسلن ها با کامپوز صینقا ریاز مطالعات از تعم یاری. بسستین یراه حل عمل ،یاقتصاد لیالدرمان ها و د

 کیرامسطوح س یشکسته است. آماده ساز کیبه سطح سرام نیرز تیباند مناسب کامپوز جادیا ،یدندان یپرسلن ها ریدر تعم یمشکالت اصل

 تیکامپوز رای. اخودشیم شنهادیپ کیو سرام تیکامپوز نیبه حداکثر استحکام باند ب دنیرس یبرا  یکیمکان ایو  ییایمیش یبا روش ها یدندان یها

Flowable از آن  توانیم زیها ن کیسرام ریتعم یدارد وبرا یآسان شده است که کاربرد یمعرف یدندانپزشک یبه بازارها ویسلف ادهز سمیبا مکان

 ها استفاده نمود.  

 یطحس یدر حضور دو نوع آماده ساز ویسلف ادهز تیکامپوز یشده با نوع ریتعم یپرسلن دندان یبرش زیاستحکام باند ر زانیم یبررس :هدف

 دیشدند. سطح گروه اول سندبالست شد ، گروه دوم با اس میبه سه گروه تقس یبه طور تصادف یفلدسپات یکیبلوک سرام 06و روش ها:  مواد

گروه ها  ریز زا یمیشد. در ن میگروه تقس ریشستشو داده شد. سپس هر گروه به دو ز دیاس کیبا فسفر زیو گروه سوم ن دیاچ گرد کیدروفلوریه

قرار داده   Adper single bong نگیهمراه با باند Z250 یتیکامپوز یستون ها گرید یمیو در ن Vertise flowیتیکامپوز یستون ها

قرار گرفتند. داده ها با آزمون  یبرش زیاستحکام باند ر یتحت بررس نگیکلیروز ماندن در آب مقطر و ترموسا کیشد.نمونه ها پس از 

ANOVA- one way شدند. یبررس 

و گروه در هر د یبرش زیاستحکام باند ر یدار یقابل توجه و معن شیباعث افرا کیدروفلوریه دیها نشان دادند استفاده از اس افتهی ها: افتهی

با آماده  یدر گروه ها Adper single bond نگیبه همراه باند Z250 تیعملکرد کامپوز نیچنو هم MPa )56.42) .شد یتیکامپوز

  مگاپاسکال(72.61مگاپاسکال در برابر   56.02( باشد. یم Vertise flow ویسلف ادهز تیاز کامپوز تربه یبه صورت معنادار کسانی یساز

(Aa: 1.53  MPA, Ab: 4..6 MPa. Ba: 32.54MPA. Bb:56.42 MPa, Ca:3.21MPa, Cb:5.31MPA) 

و  کیوردروفلیه دیرسد استفاده از اس یوجود دارد، به نظر م کیبه سطح سرام تیباند کامپوز نهیکه در زم ییبا توجه به چالش ها :یریگ جهینت

 باعث بهبود باند Adper single bond نگیبه همراه باند Z250 تیکامپوز

در  یهقابل توج شیموجب افزا ویسلف ادهز تیهمرا با کامپوز کیلورف درویه دیاستفاده از اس نیشود . هم چن یم کیبه سطح سرام تیکامپوز

 شود. یم یبرش زیاستحکام باند ر

 یبرش زیاستحکام باند ر  و،یسلف ادهز تیکامپوز ،یسطح یآماده ساز ک،یسرام ریتعم :یدیکل کلمات

 

 

 



 

Abstract 

Title: The evaluation of microshear bond strength of dental porcelains reapired 

with selfadhesive composite with different surface treatments. 

Background: Metal-Ceramic restorations are standard treatment because of 

regaining esthetic and function. Defects such as ceramic fractures are not 

uncommon problems. Replacement of fractured restoration is not a practical 

solution because of economic reason and complex nature of the restoratons. 

Many studies have been advocated to repair fractured ceramic with composite 

resin. New flowable selfadhesive composite with simple application procedure 

was introduced into dental markets and can be used for repairing the fractured 

ceramics. One of the complications of repairing ceramics is obtain a acceptable 

bonding between resin composites and fractured surface of ceramics. Surface 

pretreatment with chemical and physical agents recommended To gain 

maximum bond strength between composite resins and ceramic surface. 

Objects: the aim of study was evaluation of microshear bond strength of dental 

porcelains reapired with selfadhesive composite with different surface 

treatments. 

 

Materials and Methods: 60 feldespatic ceramic block divided into three 

groups randomly. First group sand blast with aluminum oxide, second group 

etched with Hydrofluoric acid and third group washed with phosphoric acid, 

then, each group divided into two subgroups. In half of the subgroups, Vertise 

flow compositethe applied to surface and the other half, Z250 composite with 

Adper single bond applied to surface of ceramics. Specimens immersed in 

distilled water for 24 hour, after thermocycling procedure microshear bond 

strength measured with universal testing machine. The data were analyzed by 

one-way ANOVA. 

Results: finding showed   using of hydrofluoric acid improved the microshear 

bond strength of composite and ceramic. Also, with same surface pretreatment, 

Z250 composite made a greater microshear bond strength versus Vertise flow 

composite. 



Conclusion: as respect to challenge in composite bonding to ceramic, regard to 

result of this study, using hydrofluoric acid and Z250 composite with Adper 

single bond can improve the bond strength of ceramic repairs. 

Key words: ceramic repair, selfadhesive composite, surface pretreatment, 

microshear bond strength 

 

 

 

 

 


