


عوارض جراحی دھان بر روی سينوس ماگزي�

دکتر آرش خجسته



آناتومی

بزرگترين سينوس پارانازال•

cc 20-15:حجم •

توسط اپيتليوم تنفسی پوشيده شده•



معاينات کلينيکی

مشاھده•

دق•

لمس•

ترانس ايلوميناسيون•



معاينات راديوگرافيک

پری اپيکال ، اکلوزال ، پانوراميک•

•Waters , lateral view

•Ct scan



پری اپيکال،اکلوزال،پانوراميک



پری اپيکال،اکلوزال،پانوراميک



پری اپيکال،اکلوزال،پانوراميک



پری اپيکال،اکلوزال،پانوراميک



waters,lateral view



waters,lateral view



waters,lateral view



waters,lateral view



waters,lateral view



Ct scan



Ct scan



Ct scan



عوارض جراحی دھان بر سينوس ماگزي�

به حفره دھانباز شدن سينوس•

وارد شدن جسم خارجی به سينوس•



د*يل بازشدگی سينوس

مجاورت دندان مولر با ناحيه بی دندانی وريشه ھای متباعد•

ريشه ھای بلند غير عادی•

تخريب قسمتی از کف سينوس بوسيله ضايعات پری اپيکال•

پرفوريشن کف و غشای سينوس با ابزار دندانپزشکی•

فشار آوردن به ريشه يا دندان ھنگام خارج کردن•

حذف ضايعات بزرگی که به سينوس رسيده اند•



تشخيص ارتباط سينوسی دھانی

مشاھده دندان پس از خارج کردن آن•

تست دميدن در بينی•



درمان

بھترين راه درمان اجتناب از بوجود آمدن مشکل بوسيله معاينه 
دقيق و طرح درمان مناسب است

:پيشگيری 

عمل با توجه به ارزيابی دقيق راديوگرافی•
استفاده از روشھای جراحی و قطعه کردن ريشه ھا•
عدم وارد آوردن فشار اپيکالی•



ارتباط سينوسی دھانی،درمان فوری

•< 2mm

•2-6mm

•> 7mm



فيستول سينوسی دھانی،درمان تاخيری

جلو کشيدن فلپ باکالی•

جلو کشيدن فلپ پا8تالی•

جلو کشيدن ھردو فلپ باکال و پا8تال روی غشای •
آلوپ9ستيک



جلو کشيدن فلپ باکالی 



جلو کشيدن فلپ باکالی 



جلو کشيدن فلپ باکالی 



جلو کشيدن فلپ باکالی 



جلو کشيدن فلپ پا*تالی



جلو کشيدن فلپ پا*تالی



جلو کشيدن فلپ پا*تالی



جلو کشيدن ھردو فلپ باکال و پا*تال روی غشای 
آلوپ�ستيک



جلو کشيدن ھردو فلپ باکال و پا*تال روی غشای 
آلوپ�ستيک



جلو کشيدن ھردو فلپ باکال و پا*تال روی غشای 
آلوپ�ستيک



جلو کشيدن ھردو فلپ باکال و پا*تال روی غشای 
آلوپ�ستيک









































منابع

اطلس جراحی دھان و فک وصورت ھرمن•

جراحی دھان و فک وصورت پترسون•


