چكيده:
مقدمه :با توجه به شیوع باالی پوسیدگیها و بیماریهای پریودنتال و نقش بسزایی که رعایت بهداشت دهان و دندان در
پیشگیری و درمان این بیماریها دارد ،انتخاب یک وسیله بهداشتی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است .لذا انتخاب و
پیشنهاد ی ک نوع مسواک که بتواند پالک را به صورت موثری بردارد ،کار مفیدی خواهد بود .در این مطالعه برآن شدیم تا
کارآیی دو نوع مسواک  Aquafresh Between Teethو  Oral-B Cross actionرا در کنترل پالک به
روش  Modified Bassبسنجیم.
مواد و روشها :در این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شده  64داوطلب ( 32مرد و  32زن) مورد بررسی قرار
گرفتند ،از افراد خواسته شد  36ساعت قبل از جلسه اول از هیچ روش بهداشتی برای برداشت پالک استفاده نكنند .در جلسه
اول پالک ایندکس بین دندانی با روش  O’Learyاندازهگیری و ثبت شد و سپس برای یكسان شدن افراد ،پروفیالکسی انجام
دادیم و آموزش مسواک به روش  Modified Basانجام گردید .به طور تصادفی یک مسواک ( Extendedیا Cross
 )actionو یک خمیر دندان ( Crestضد پوسیدگی) به هر فرد تحویل داده شد .افراد باید روزانه دو بار و هر بار حداقل 3-2
دقیقه مسواک بزنند .جلسه دوم که یک هفته بعد میباشد نیز از افراد خواسته شد  36ساعت قبل ،از هیچ روش بهداشتی
برای برداشت پالک استفاده نكنند ،در این جلسه پس از مسواک زدن در حضور محقق با همان مسواک و روش گفته شده،
پالک ایندکس بین دندانی اندازهگیری و ثبت شد ،سپس مسواک دوم را تحویل دادیم و همان مراحل را در مورد این مسواک
هم تكرار کردیم .در نهایت ،اطالعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  51/0با استفاده از آزمونهای
آماری  paired t-testو  independent two-sample t-testو  Crossover Analysisمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.
یافتهها :داده ها حاکی از آن بود که هر دو نوع مسواک میزان پالک دندانی را تا حد قابل توجهی کاهش میدهند و میانگین
تغییرات پالک ایندکس در طول دورهی مطالعه در گروه استفاده کننده از مسواک  Oral-Bنسبت به  Aquafreshبیشتر
میباشد.
نتیجه گیری :در مطالعهی حاضر به نظر رسید که مسواک  Oral-Bنسبت به مسوواک  Aquafreshدر برداشوت پوالک بوه
طور نسبی بهتر عمل میکند.
کلمات کلیدی :مسواک ،کنترل پالک ،بهداشت دهان ،روش Modified Bass

