Εξετάσεις Οδοντιατρικής ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π: Ακίνητη Προσθετική – 02/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων
η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα µονόρριζα δόντια βρίσκεται
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Το ενδοφάτνιο συµβάλλει µε την λειτουργία του στα εξής
Συγκράτηση των δοντιών στα φατνία τους
Στήριξη των δοντιών στα φατνία τους
∆ιατήρηση των σχέσεων κάθε δοντιού µε τους περιβάλλοντες σκληρούς και µαλακούς ιστούς
Μια πρόωρη επαφή στη κεντρική σχέση οδηγεί τη κάτω γνάθο στη σύγκλειση συνήθειας ή λειτουργική
σύγκλειση. Αυτό επιτυνχάνεται
Με ιδιοδεκτικό µηχανισµό
Οι θόρυβοι στην κροταφογναθική διάρθρωση µπορούν να οφείλονται σε:
Σε πρόσθια παρεκτόπιση του διάρθριου δίσκου η υπεξάρθρηµα της κάτω γνάθου
Σε δοµικές αλλαγές των αρθρικών επιφανειών και σε µυϊκό αποσυγχρονισµό
Οι εξαιρετικά γρήγορες µεταβολές της µηχανικής κατάστασης των στοιχείων της ΚΦΓ∆ ανιχνεύονται από
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Ένα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση των προσωρινών ή µεταβατικών αποκαταστάσεων
είναι:
Συµβάλλουν στη διατήρηση σωστής σύγκλεισης
Η αρχιτεκτονική διάταξη των οστικών δοκίδων της σπογγώδους ουσίας της φατνιακής απόφυσης έχει
σχέση µε τις λειτουργικές απαιτήσεις.Αυξηµένη λειτουργία προκαλεί
∆ιάταξη των δοκίδων κάθετη προς τον επιµήκη άξονα των δοντιών
Μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προσωρινές ή µεταβατικές αποκαταστάσεις είναι:
Να έχουν σωστή ανατοµικότητα.
Η προσαρµοστική ικανότητα των δοντιών στις οριζόντιες συγκλεισιακές δυνάµεις µειώνεται αισθητά
Στους γοµφίους και τους προγοµφίους
Πριν την συγκόλληση µίας προσθετικής αποκατάστασης τα οδοντικά κολοβώµατα θα πρέπει να
στεγνώνονται επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά. Ο ενδεχόµενος κίνδυνος είναι:
Βλάβη των οδοντινοβλαστών και µεταγενέστερη οδοντική ευαισθησία
Από τα παρακάτω συστατικά των κραµάτων ποια στοιχεία ευθύνονται περισσότερο για ενδεχόµενες
αλλεργίες:
To Ni
Σε περιπτώσεις αυξηµένων µασητικών πιέσεων κατά την σύγκλειση η απορρόφηση της οστείνης και της
ρίζας στο µέσο τριτηµόριο είναι περίπου
20%
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Οι περιστροφικές κινήσεις της κάτω γνάθου µπορούν να γίνουν γύρω από έναν υποθετικό άξονα για κάθε
κόνδυλο που µπορεί να είναι
Οριζόντιος- κατακόρυφος- οβελιαίος
Σε ένα άτοµο που ανήκει στον τριγωνικό τύπο προσώπου οι κινήσεις µάσησης ειναι
Περισσότερο κατακόρυφες
Οι παράγοντες προληπτικής οδοντιατρικής που πρέπει να έχει υπόψη του ο οδοντίατρος για κάθε
προσθετική αποκατάσταση είναι οι εξής:
Στοµατική υγιεινή και βιολογικός έλεγχος πρίν από την τελική προσκόλληση
Σωστή προπαρασκευή, εφαρµογή και οριοθέτηση του αυχενικού ορίου στεφάνης στήριξης, λειτουργικό
σχήµα της προσθετικής κατασκευής και απόδοση λειτουργικών συγκλεισιακών σχέσεων καθώς και
επιλογή κατάλληλης κονίας προσκόλλησης.
Ο έξω πτερυγοειδής εµφανίζει µια άνω και µία κάτω µοίρα. Η κάτω µοίρα εκφύεται
Από το έξω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφύσης του σφηνοειδούς οστού
Η απόσταση ασφαλείας ενός ενδορριζικού άξονα από το ακρορρίζιο είναι:
4 χιλ.
Η διάταση του αγκιστρογναθικού συνδέσµου
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Η επάλειψη των οδοντικών κολοβωµάτων µε προστατευτικά βερνίκια γίνεται για να ελαττώσει:
Τη διασπορά των συστατικών της κονίας µέσα στα οδοντινοσωληνάρια
Η άµεση µετατόπιση είναι φαινόµενο που εµφανίζεται στο:
Οριζόντιο επίπεδο της µη εργαζόµενης πλευράς
Η οδοντική επαφή µεταξύ δύο εσωτερικών επικλινών επιπέδων µεταξύ δύο φυµάτων ονοµάζεται:
Επαφή της µη εργαζόµενης πλευράς
Στους παράγοντες που επηρεάζουν την ειδική πρόγνωση ενός δοντιού στηρίγµατος περιλαµβάνονται:
Η αναλογία µύλης – ρίζας
Η κινητικότητα
Η περιοδοντική στήριξη
Προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόγνωση ενός δοντιού που θα δεχθεί ενδοδοντική θεραπεία, ένα από τα
κριτήρια είναι:
Η ύπαρξη τουλάχιστον 3 χιλ. υγιούς οδοντικής ουσίας πάνω από το φατνιακό οστούν
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πάχος της κονίας και την καλή εφαρµογή µιας κατασκευής είναι:
Η αναλογία σκόνης – υγρού
Ο εκλεκτικός τροχισµός µιας µεταλλοκεραµικής αποκατάστασης πρέπει να γίνεται:
Στο στάδιο µπισκότου
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Τα στοιχεία που µπορούν να διερευνηθούν κατά την µελέτη των διαγνωστικών εκµαγείων ασθενή που
προσέρχεται για προσθετική αποκατάσταση είναι τα εξής:
Αξιολόγήση της τοπογραφικής θέσης των δοντιών και καταµέτρηση των χώρων µεταξύ των δοντιών
Αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ των δύο οδοντικών τόξων και αξιολόγηση της λειτουργικής µορφολογίας
των δοντιών- Αξιολόγηση της νωδής περιοχής
Μελέτη των αισθητικών προβληµάτων, των προβληµάτων που δηµιουργούν οι ανταγωνιστές ή των
προβληµάτών φοράς ένθεσης και παραλληλισµού λόγω στροφών ή αξονικών αποκλίσεων των
δοντιών που θα χρησιµοποιηθούν σαν στηρίγµατα γεφυρών
Στα συστήµατα ολοκεραµικών αποκαταστάσεων περιλαµβάνονται τα εξής:
Συστήµατα In – Ceram Alumina και In – Ceram Spinell
Συστήµατα Empress I και Empress 2
Όταν επιθυµούµε την απόδοση αµφοτερόπλευρα ισοζυγισµένης σύγκλεισης τότε
τοποθετούµε το εγγύς υπερώιο φύµα του α’ πάνω γοµφίου περισσότερο προς τα εγγύς, από την
αντίστοιχη παρειακή αύλακα
Τα σύγχρονα πολυµερή τα οποία χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική για προ-προσθετικές
αποκαταστάσεις ή σαν επανορθωτικά υλικά είναι του τύπου των:
∆ιασταυρούµενων
Τα µέσα θεραπείας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της
δυσλειτουργίας του ΣΓΣ µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες:
Μηχανικά µέσα, φυσικά µέσα, και ψυχολογικά µέσα
Φαρµακευτικά µέσα και χειρουργικά µέσα
Η θεραπευτική δράση των ναρθήκων βασίζεται:
Στην θεωρία της συγκλεισιακής αποσυναρµογής
Στην Θεωρία της επανατοποθέτησης του κονδύλου
Στην θεωρία της επαγρύπνησης του ασθενή
Η έκταση που θα καταλάβει η αισθητική επικάλυψη σε µια µεταλλοακρυλική στεφάνη εξαρτάται από τους
εξής παράγοντες:
Τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της περίπτωσης αλλά και τις κλινικές συνθήκες που θα διαπιστωθούν κατά την
κλινική εξέταση του ασθενή
Τη διάταξη των δοντιών στα οδοντικά τόξα τον τύπο της σύγκλεισης και την κατάσταση του
περιοδοντίου
Τις διαστάσεις των δοντιών που θα δεχθούν τις στεφάνες
Η αποτυχία στη σύνδεση πορσελάνης και κεραµικού υλικού οφείλεται:
Στον διαφορετικό συντελεστή θερµικής διαστολής του µεταλλοκεραµικού κράµατος και της πορσελάνης
Στο µεγάλο πάχος των οξειδίων
Σε µόλυνση του µετάλλου
Τα φυσικά µέσα θεραπείας κρανιογναθικών διαταραχών περιλαµβάνουν
Ασκήσεις, διαθερµίες και θεραπεία µε υπερήχους
Η βασική αισθητική απαίτηση στις προσθετικές αποκαταστάσεις είναι η καλύτερη δυνατή αποµίµηση της
φυσικής εµφάνισης των δοντιών µε κυρίαρχες συνιστώσες τις κάτωθι:
Απόδοση σχήµατος, χρώµατος και διαφάνειας
Απόδοση διαφορετικών βαθµών κατανοµής και απορρόφησης του φωτός
∆ιαχρονική διατήρηση αποτελέσµατος
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Τα τοπικά κλινικά αποτελέσµατα της ύπαρξης γαλβανικών ρευµάτων στο στόµα είναι
Γαλβανικός πόνος, µεταλλική γεύση και αίσθηµα καύσου στο στοµατικό βλεννογόνο
Ερύθηµα του στοµατικού βλεννογόνου και ορισµένες φορές εξέλκωση του στοµατικού βλεννογόνου
Ποια από τις κονίες δεν χρησιµοποιείται για την τελική συγκόλληση ενδοριζικού άξονα:
Οξειδίου του ψευδαργύρου µε ευγενόλη
Το µήκος της νωδής περιοχής που µπορεί να αποκατασταθεί προσδιορίζεται:
Από την ικανότητα των δοντιών στηριγµάτων να δεχθούν πρόσθετη φόρτιση
Από την αναλογία µύλης – ρίζας
Από τον τύπο σύγκλεισης
Ο έσω πτερυγοειδής µυς εκφύεται
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Η βαθειά τοξοειδής παρασκευή χρησιµοποιείται:
Για την εφαρµογή σύγχρονων ολοκεραµικών κατασκευών.
Ο χρυσός προστίθεται στα οδοντιατρικά κράµατα κυρίως:
Για να αυξήσει την αντοχή στη διάβρωση
Μεγαλύτερα προβλήµατα προκαλεί η προσβολή των ριζών:
Στους άνω δεύτερους γοµφίους
Ακραίες θέσεις χαρακτηρίζονται οι θέσεις που καταλαµβάνει η κάτω γνάθος κατά τη λειτουργία της
διαγράφοντας τροχιές που φθάνουν µέχρι κάποια όρια, πέρα από τα οποία δεν µπορεί να προχωρήσει διότι
υπάρχουν λειτουργικοί περιορισµοί από τους συνδέσµους και τα οστικά στοιχεία της κροταφογναθικής
διάρθρωσης. Οι θέσεις αυτές είναι:
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Οι αρθρωτήρες που µπορούν να αναπαράγουν µια κίνηση [άνοιγµα-κλείσιµο] είναι οι εξής
Απλοί η γίγγλυµοι
Οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς ή ιδιοδεκτικά όργανα είναι όργανα τα οποία δέχονται ερεθίσµατα που αφορούν
Την πίεση την θέση και την κίνηση
Βασικές θέσεις χαρακτηρίζονται οι θέσεις στις οποίες καταλήγει πάντοτε η γνάθος µετά από φυσιολογική
λειτουργική δραστηριότητα. Οι θέσεις αυτές είναι
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Το σχέδιο θεραπείας πρέπει να ικανοποιεί:
Τις αισθητικές απαιτήσεις του ασθενή
Τις ανατοµικές δυνατότητες του ασθενή
Ο πόνος σαν σύµπτωµα δυσλειτουργίας του στοµατογναθικού συστήµατος τις περισσότερες φορές
οφείλεται
Σε διέγερση των νεύρων εξαιτίας µυικού σπασµού και µυικής ισχαιµίας
Μυικής ισχαιµίας
Σε βιοχηµικές εξεργασίες
Σε βιοχηµικές εξεργασίες
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Η κεφαλή του κονδύλου σχηµατίζει τρεις επιφάνειες
Εσωτερική - εξωτερική-πίσω
Οι κινητικοί νευρώνες οδηγούν τα ερεθίσµατα
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση θα πρέπει να δοκιµάζεται:
Στο στάδιο µεταλλικού σκελετού και µπισκότου
Η ενισχυτική ουσία του ολοκεραµικού συστήµατος IPS-Impress 2 είναι:
Το διπυριτικό λίθιο (SiO2-LiO)
Κύρια σηµεία που προσέχουµε κατά την ενδοσχισµική οριοθέτηση της στεφάνης σε περιοδοντολογικά
περιστατικά είναι:
Η άκρως οµαλή απόληξη της στεφάνης και η αποφυγή τραυµατισµού του επιθηλιακού συνδέσµου
Για την κατάσπαση της κάτω γνάθου λειτουργούν κυρίως:
Ο έξω πτερυγοειδής
Ο διγάστορας (πρόσθια γαστέρα), ο γναθοϋοειδής και ο γενειοϋοειδής
Οι µύες οι κάτωθεν του υοειδούς οστού
Το υγιεινό γεφύρωµα προτιµάται στην περιοχή των:
Κάτω οπισθίων
Η ενισχυτική ουσία του ολοκεραµικού συστήµατος Inceram-Spinell
Το ρουβίδιο
Τα αναρτηµένα εκµαγεία µελέτης δεν µας δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για:
Την οστική στήριξη των δοντιών στηριγµάτων
Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις διαστάσεις του χρώµατος είναι:
Απόχρωση – φωτεινότητα (τόνος) – ένταση
Η γωνία Bennett κυρίως καθορίζει:
Την θέση των φυµάτων στις µασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών
Για την ενδοσχισµική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευµένων δοντιών, µία από τις ενδείξεις είναι:
Λόγοι αισθητικής
Η κινησιοθεραπεία εφαρµόζεται ως θεραπευτικό σχήµα πρώτης επιλογής σε:
Περιπτώσεις λειτουργικών διαταραχών που οφείλονται σε µετατραυµατική αρθρίτιδα η εξαρθρήµατα της
κάτω γνάθου
Τα ιδιοδεκτικά όργανα της κροταφογναθικής διάρθρωσης είναι
Οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις και τα όργανα του Golgi
Τα σωµάτια του Ruffini και τα σωµάτια των Vater-Pacini
Οι ινώδεις δεσµίδες του ενδοφατνίου[περιρριζίου]ενός µονόρριζου δοντιού είναι
Ακροφατνιακές και ακρορριζικές
Οριζόντιες και.λοξές
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Ο έσω πτερυγοειδής µυς καταφύεται
Στην εσωτερική επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου
Η καταγραφή της πλαγιολίσθησης ρυθµίζει στον αρθρωτήρα την:
Γωνία της κονδυλικής ατραπού
Τα κράµατα νικελίου –χρωµίου χρησιµοποιούνται κυρίως:
Για γέφυρες µεταλλοκεραµικής
Στα κράµατα βασικών µετάλλων για µεταλλοκεραµική περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Χρώµιο και νικέλιο / ή κοβάλτιο
Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι:
Συντηρητική παρασκευή
Αισθητική απόδοση
Οικονοµική κατασκευή
Η γωνία της παρασκευής βάθρου είναι:
90°
Με το προσωπικό τόξο επιτυγχάνεται:
Μεταφορά της θέσης της άνω γνάθου σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς
624. Κροταφίτης - Όταν συσπάται από τη µια πλευρά, ρυθµίζει
Το κλείσιµο της κάτω γνάθου και την κίνηση της προς τα πίσω προς την αντίθετη πλευρά
Η παθολογική µετανάστευση δοντιών χαρακτηρίζεται
Από καταστροφή του υποβαστάζοντος ιστού από περιοδοντική νόσο και ενέργεια µιας δύναµης
µετακίνησης των δοντιών
Ποιο από τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα κατασκευής εκµαγείων και κολοβωµάτων παρουσιάζει τη
µεγαλύτερη σταθερότητα του κολοβώµατος και τις µικρότερες αποκλίσεις σε κατακόρυφο αλλά και οριζόντιο
επίπεδο:
Το σύστηµα Pindex
Τα κράµατα που χρησιµοποιούµε στη µεταλλοκεραµική είναι:
∆ηµιουργούν οξείδια σύνδεσης
Ο νάρθηκας του Shore διαφέρει από τον νάρθηκα Michigan στο ότι :
∆εν καλύπτει τα παρειακά φύµατα των άνω πίσω δοντιών και τα κοπτικά χείλη των άνω πρόσθιων
δοντιών και συγκρατείται από συρµάτινα άγγιστρα στα πίσω δόντια
619. Οι παράγοντες συγκράτησης των γεφυρών που αφορούν τα οδοντικά στηρίγµατα είναι:
Το τελικό σχήµα των παρασκευασµένων δοντιών, το αυχενοµασητικό ύψος, η εγγύς-άπω και η
παρειογλωσσική διάσταση, η κλίση των τοιχωµάτων των παρασκευασµένων δοντιών
Η αδρότητα της επιφάνειας των παρασκευασµένων δοντιών η υφή της επιφάνειας της οδοντίνης και η
κινητικότητα των δοντιών στήριξης
Οταν κάνουµε εκλεκτικό τροχισµό στην κεντρική σύγκλειση σε µιά άνω οπίσθια µεταλλοκεραµική γέφυρα
στο στάδιο της δοκιµής πριν από την στίλβωση του κεραµικού υλικού µπορούµε να τροχίσουµε
Τις επικλινείς επιφάνειες των παρειακών και υπερωίων φυµάτων της άνω γνάθου
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Συγκόλληση είναι η µέθοδος για τη συνένωση µεταλλικών αντικειµένων µέσω ενός εύτηκτου κράµατος το
οποίο έχει, ως προς τα συγκόλληση µέταλλα:
Χαµηλότερο σηµείο τήξης
Τα κράµατα βασικών µετάλλων σε σχέση µε τα χρυσοκράµατα
Είναι φτηνότερα
Όταν κάνουµε εκλεκτικό τροχισµό στίς πλαγιολισθήσεις σε µιά άνω οπίσθια µεταλλοκεραµική γέφυρα στο
στάδιο της δοκιµής πριν από την στίλβωση του κεραµικού υλικού µπορούµε να τροχίσουµε στην
εργαζόµενη πλευρά
Τις επικλινείς επιφάνειες των τριγωνικών ακρολοφιών των παρειακών φυµάτων της άνω γνάθου
Ο νόµος του Ante αναφέρεται:
Στο εµβαδόν των ριζών των δοντιών στηριγµάτων σε µία αποκατάσταση
Σε δόντια µε έντονη κινητικότητα ποιό αποτυπωτικό υλικό θα χρησιµοποιείσετε γιά να εξασφαλισθεί καλή
εφαρµογή των χυτών;
Αγαρ-άγαρ
Κέντρο περιστροφής των κονδύλων ονοµάζεται το σηµείο τοµής των υποθετικών αξόνων
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Σε ένα άτοµο που ανήκει στον τριγωνικό τύπο προσώπου
Τα µπροστινά του δόντια είναι επιµήκη και τα πίσω δόντια έχουν ψηλά φύµατα και έντονα επικλινή
επίπεδα
Το οξύ συγκλεισιακό τραύµα δηµιουργείται
Από διαφοροποίηση στη διεύθυνση και την ένταση των συγκλεισιακών δυνάµεων
Από απότοµη µεταβολή των συγκλεισιακών δυνάµεων λόγω επανορθωτικής συσκευής µε πρόωρες
επαφές
Οι πορσελάνες χαµηλού σηµείου τήξεως
Έχουν σηµείο τήξεως κάτω των 10640C
Για την ενδοσχισµική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευµένων δοντιών, µία από τις ενδείξεις είναι:
Η υπερευαισθησία της ρίζας
Όταν κάνουµε εκλεκτικό τροχισµό στην προολίσθηση µιά κάτω οπίσθια µεταλλοκεραµική γέφυρα στο
στάδιο της δοκιµής πριν από την στίλβωση του κεραµικού υλικού µπορούµε να τροχίσουµε
Ισχύει η απάντηση καµία από τις παραπάνω επιφάνειες
Οι εν θερµώ πολυµεριζόµενες ακρυλικές ρητίνες υπερέχουν των εν ψυχρώ πολυµεριζοµένων ρητινών γιατί:
Έχουν καλύτερη χρωµατική σταθερότητα
Αντιστέκονται καλύτερα στην αποτριβή
Είναι περισσότερο ανεκτές από τον ασθενή
Οι µασητήριοι µύες µπορούν να αναπτύξουν δυνάµεις που κυµαίνονται µεταξύ
91-133 Kg
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Το αλγινικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τελική αποτύπωση σε:
Ισχύει η απάντηση κανένα από τα παραπάνω
Λειτουργικά φύµατα ονοµάζονται:
Τα υπερώια άνω και τα παρειακά κάτω
Για την εξωσχισµική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευµένων δοντιών, µία από τις προϋποθέσεις είναι:
Η έλλειψη ευαισθησίας της ρίζας
Εάν σε µία γέφυρα το µήκος του γεφυρώµατος διπλασιασθεί, τότε:
Υποοκταπλασιάζεται η αντίσταση στην κάµψη
Στον εκλεκτικό τροχισµό µπορούµε να εκτροχίσουµε
Τις επικλινείς επιφάνειες των πίσω δοντιών
Κατά την ρύθµιση ενός πλήρως προσαρµοζόµενου αρθρωτήρα η ενδοαστοµατική καταγραφή µε πρόσθιο
αποπρογραµµατιστή χρησιµεύει:
Για την ανάρτηση του εκµαγείου της κάτω γνάθου
Το βιολογικό εύρος πρόσφυσης υπολογίζεται ότι είναι:
Περίπου 2 χιλ.
Αν η αναλογία νερού κατά την ανάµιξη της γύψου είναι µεγαλύτερη, τότε η γύψος:
Πήζει πιο αργά
Η τοποθέτηση προκατασκευασµένου ενδορριζικού άξονα αντί του χυτού άξονα µε ψευδοµύλη σε ενδοδοντικά
θεραπευµένα δόντια προτιµάται όταν:
Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε µια συνεδρία
Το επιθυµητό µήκος ενός ενδορριζικού άξονα εξαρτάται από:
Την κάλυψη της ρίζας από υγιές οστικό υπόβαθρο
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