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Introduction: Today, one of the most important environmental issues is dental solid wastes which have
hazardous, toxic and pathogen agents and have special importance. The purpose of this study was to
Evaluating the management of dental waste in private dental offices in the Sanandaj city in 2014.
Methods& materials :This is a descriptive - cross sectional study. The study population is the entire
private dental offices of Sanandaj. The data were collected by a questionnair; consisted of 25 questions
that were filled by visiting, interviews and observation. Finally, the results were
analyzed by spss softwere version 18.
Results: The results of this study showed that amount of domestic waste, infectious, chemicals and
pharmaceutical and toxic were 45, 48.3, 5.7 and 1 respectively. Forty two percent of dental offices do not
have a program to reduce their waste. In 80 percent of dental offices waste separation and isolation were
performed. eghty six percent of dental amalgams were discharged directly into the sewer.
Conclusion: Based on these results we concluded that dental waste management situation in the city of
Sanandaj is not satisfactory. Therefore, training dentists and related legislation to control waste
management can be an effective step.
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مقدمه :امروزه یکي از مهمترین معضالت زیست محیطي ،مواد زائد تولیدی در مراکز دندانپزشکي است که به علت داشتن عوامل
خطرناک ،سمي و بیماریزا از اهمیت خاصي برخوردار است .لذا هدف از این مطالعه بررسي نحوه مدیریت پسماندهای مطب های
خصوصي دندانپزشکي شهر سنندج در سال  3333ميباشد.
مواد و روش ها :نوع مطالعه توصیفي  -مقطعي بوده و جامعه مورد مطالعه کل مطب های دندانپزشکي خصوصي( 320مطب) سطح
شهر سنندج در سال  3333بود .ابزار گردآوری داده ها ،چک لیستي حاوی  2بخش و  22سوال بود که با مراجعه حضوری ،مصاحبه و
مشاهده تکمیل گردید .در نهایت نتایج حاصل ،توسط نرم افزار  spssنسخه  31مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که میزان زبالههای شبه خانگي ،عفوني ،شیمیایي و دارویي و سمي به ترتیب برابر  287 ،5183 ،52و
 3درصد ميباشد .بنابراین در 52درصد از مطبهای دندانپزشکي برنامهای جهت کاهش تولید زباله وجود ندارد .در  10درصد از مطب-
ها تفکیک و جداسازی زباله انجام ميشود 18 .درصد از آمالگام کنده شده از دندان بیمار مستقیما وارد سیستم فاضالبرو مي شود.
نتیجه گیری :طبق نتایج این مطالعه ميتوان گفت که وضعیت مدیریت مواد زائد دندانپزشکي در سطح شهر سنندج از وضعیت
مطلوبي برخوردار نميباشد .لذا آموزش دندانپزشکان و وضع قوانین مرتبط برای کنترل زائدات ميتواند گامي مؤثر در مدیریت بهینه
زبالههای دندانپزشکي باشد.
کلید واژه ها :مدیریت ،مطب دندانپزشکي ،پسماند

.1

*کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

.2

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،معاونت پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
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مقدمه:

خاصی از مواد زائالد دندانپزشالکی تیکیالد داشالت د نطالوه

مواد زائد دندانپزشکی یکی از معضالت زیسالت مطیطالی
است کال هال ت الت دابا هالودا توامالن خطرنالاو سالمی
د داب یالالی

هیمالالابیزا از لم الال مالالواد زائالالد پاتولوژیالال

شیمیایید پرتوهای بادیواکتیود تفونی اشیاء نوو تیالز
هرنده از حساسالیت خاصالی هرخالوبداب اسالت ( .)1مبطال
مواد زائالد تولیالدی دب مراکالز دندانپزشالکی دندانسالازی
ی

موضوع نسبتاً لدید زیست مطیطی مالیهاشالد کال دب

سالهای اخیر تول هیشتری ه آا معطالو
دب ایالالالا باهطال ال نیالالالز مطالعالالالا

شالده اسالت

تطریرالالالا

الالالدی دب

کشوبهای مخت ف دنیا انجام گرفت است ( .)2مطالبهالای
دندانپزشکی یکی از مهم تریا م اهع تخ ی لیوه ه مطالی
زیست ه شماب میب ند از ایا ب هطوب ترریبی  11111تا
لیوه هر سال استخراج میگردد هرآ بد شده ک حد د
 3تا  4دبصد آا دب دنداا پزشکی موبد استفاده قراب می-
گیرد ( .)3لیوه دب مطی د هسیاب متطرو هوده خاصیت
تجمالالع زیسالالتی داشالالت

خطالالرا ههداشالالتی آا هال خالالوهی

ش اخت شده است ( .)4اگر

مرداب مواد زاید خطرنالاو

دب زایدا دندانپزشکی قسالمت کالو کی با تشالکین مالی
ده دد ه اهرایا دب صوب تدم مدیریت صطیح ترشالطا
هافت انسالاا مالی توان الد هاتال

انترالال یالر

HIV

هپاتیت  Bسایر توامن تفونی دیگالر شالوند (6د .)7دفالع
لهانی مطصوال حا ی پرتوهای بادیواکتیالو معمالوالً از
طریق شرکت های هازیافت صوب می گیرد مواد زائالد
تفونی نوو تیز هاید دب ظر

مجزا مرالا م دب هراهالر

سوباخ شدا لمع آ بی شوند ( .)6دب تطریرالاتی کال دب
شهرهای همداا قالز یا انجالام شالده اسالت هیشالتر ب ی

مدیریت همال مالواد زائالد مالوبد هربسالی قالراب نگرفتال د دب
صالالوبتی ک ال اکسالالر قسالالمت هالالای تولیالالدی دب احالالدهای
دندانپزشکی نیاز ه مالدیریت صالطیح دابنالد (2د3د5د7د.)8
دب تطریرالی کال توسال Sushma

همکالاباا دب سالال

 2111هالالالا ت الالالواا مالالالدیریت مالالالواد زائالالالد هیوشالالالیمیایی
دندانپزشالالالکی میالالالزاا آگالالالاهی دندانپزشالالالکاا صالالالوب
گرفتد نتایج نشاا داد ک 4774دبصد مواد زائالد با هالد ا
لداسازی ضدتفونی قب ی ه لمع آ بی ک دگاا مواد
زائد شالهری تطویالن مالی ده الدد 4277دبصالد از گازهالا
سواب های خوا آلود دب پتستی
هالالا بنالالص خالالا

های کد گذابی شده

دب طالالی دفالالع قالالراب داده مالالی شالالدندد

3273دبصد از دنداا پزشالکاا آمالگالام هالاقی مانالده لمالع
آ بی شده با ه خدما مدیریت مواد زائالد تطویالن مالی
دادند 8574دبصد آمالگام ک ده شده از دندااد مسالتریماً
ه دب ا پسماندها بیخت می شود ( .)7لذا دب ایالا تطریالق
نطالالالوه مالالالدیریت پسالالالماندهای مطالالالب هالالالای خصوصالالالی
دندانپزشالالکی سالالطح شالالهر سالال دج دب سالالال  1343مالالوبد
هربسی قراب گرفت .زیرا ها تول ه اهمیت موضوع ک دب
هاال ابائ شد همچ یا ها هربسیهای هعمن آمالده تالاک وا
ضالعیت مالدیریت مالواد زائالد دندانپزشالکی شالهر سال دج
هطوب تم ی تی ی مالوبد هربسالی قالراب نگرفتال اسالت .هال
همیا دلین ایالا تطریالق ضالما توصالیف شالرای مولالودد
هربسالالی دقیرالالی از مالالواد زائالالد دندانپزشالالکی لهالالت هرنام ال
بیالزی آی الالده مالالدیریت صالالطیح ههی ال آاهالالا هالال تمالالن
خواهد آ بد.
مواد و روش ها:

مرداب مواد تولیدی کاب شده است دب تطریرالاتی کال دب

ایا مطالع ک هصوب توصیفی -مرطعالی دب مطالبهالای

ه د ف سالطیا صالوب گرفتال هالود ب ی مالدیریت مالوبد

خصوصی دندانپزشکی( 121مطب) سطح شهر سال دج دب
08

سال نوزدهم ،شمـــــــاره 3
زمستان  ،3333پي در پي 33

مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی

سال  1343انجام شد .اطتتا

اسالالتفاده از نالالرم افالالزاب  SPSSنسالالخ  18تجزی ال

متغیرهای مالوبد نظالر دب

تط یالالن

باهط ها نطوه مدیریت پسماند ها ب ش مشاهدهد مصاحب

گردید.

استفاده از پرسش ام ای مشتمن هر  25سالاال مالوبد هربسالی

یافته ها:

قالالراب گرفالالت .لمالالع آ بی اطتتالالا توسال کابش اسالالاا

هربسیهای انجام شده نشاا میدهد ک هخال

ههداشت مطی ک آموزش الزم با دیالده هودنالد صالوب

پسالماندهای تولیالدی قاه یالت ایجالاد خطالر هالرای انسالاا یالالا

گرفت .پسماندهای دندانپزشکی شامن مواد زائالد داب یالی

مطالالی زیسالالت با ندابنالالد دب صالالوب بتایالالت نکالالا

شیمیایید پاتولوژی

لداسازی امکاا کاه

د تفونید اشیاء نوو تیالز هرنالدهد

هخال

لود دابد ( .)4اما همالاا هخال

سمی شالب خالانگی اسالت .نطالوه مالدیریت آاهالا شالامن

زیالادی از

خطرزایالی ایالا پسالماندها
انالدو از پسالماندها کال

نگهدابی (دب داخن مطالب یالا هیالر ا مطالب)د لداسالازی

خطرناو هست دد تواا هالاالیی دب آلالودگی از ل بال هالای

(تفالالونید نالالوو تیالالز هرنالالدهد شالالب خالالانگی)د هازیافالالت

تفونی یا سالمی شالیمیایی با دابنالد ( .)11هالا تولال هال
لود الزای هالروه تفونید شیمیایی داب یی سمی دب

(صوب می گیرد یا خیالر)د لمالع آ بی (زمالااد مکالاا
هزی لمع آ بی)د حمن نرن (ماشیاهای مخصو

ایا نوع زهال ها میهایست هرنام های کالاه

یالا

لداسازی هازیافت استفاده مجدد با تا حد امکاا الرا

ماشیا های حمن زهال شهری) دفع (دفع دب سالطن زهالال
تادید دفع دب فاضتب ب یا دفع دب ظالر

مخصالو

تولیالد زهالال د

نمود.

)

میهاشد .دادهها پس از لمع آ بی ابد بایانال شالده هالا
جدول  -1روش مدیریت زائدات تولیدی درمطب های خصوصی دندانپزشکی شهرسنندج

روشهای مدیریتی

گزینه ها
نگهدابی دب داخن مط ول ثبو

ب ش مدیریت آمالگام اضافی
هاقیمانده دب مطب

ب ش مدیریت ذبا آمالگام
ک ده شده از دنداا هیمابدبمطب

درصد

سپس دفع دب دستشویی سیستم فاضتهر

27

سپس دفع دبسطن زهال

53

نگهدابی دب داخن مط ول ثبو

ب د مستریم ه دستشویی سیستم فاضتهر

14

ب د مستریم ه سطن زهال

1

هازیافت

6

ذبا بیز همراه هاآب دهاا هیماب ابد یونیت دندانپزشکی ازآنجا ابدسیستم

86

فاضتهر می شود ذبا دبشت دبسطن زهال دفع می شود.
غیره

14

ب ش مدیریت کپسول های خالی

دفع دبسطن زهال

28

آمالگام دبمطب

هازیافت آمالگام هاقیمانده سپس دفع دبسطن زهال

72

دفع دبسطن زهال

82

لداسازی هازیافت فوین سرهی آا دفع قسمت هاقیمانده دب سطن زهال

18

ب ش مدیریت پوش

فی م

بادیوگرافی ((film packet
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دبمطب
تخ ی دب دستشویی سیستم فاضتهر

44

ب ش مدیریت داب ی ثبو
(  ) fixerدب مطب

هازیافت

6

ب ش مدیریت داب ی ظهوب

تخ ی دب دستشویی سیستم فاضتهر

47

( )developerدبمطب

هازیافت

3

استفاده از سفتی هاکس( ) safety box

111

استفاده از کاتر( ) cutter

1

ب ش مدیریت اشیاء تیز هرنده
دبمطب

نگهدابی موقت دب ظر

دفع مستریم دبسطن زهال

%1

استفاده از اتوکت

%74

استفاده از فوب

%1

استفاده از مط ولهای گ دزدا استرین ک ده

%2

ترکیبی از توامن فوق

%14

استرین نمودا سایند اهزاب
تجهیزا
دندانپزشکی
کاه

تولید زهال دب هط

مخت ف سپس دفع دبسطن زهال ه همراه ظر

1

مالدیریت مالواد زائالد ا لویالت

ک ب ش مدیریت هر کدام نیالز مالیهایسالت هراسالا

ایالا

ا ل با دابا میهاشد .حال آنک نتایج ایا مطالعال نشالاا داد

خصوصیا استواب هاشد ( .)2طبق نتایج هدست آمده فر

ک دب 43دبصالد از مطالبهالای دندانپزشالکی سالطح شالهر

دب 11دبصالد از مطالالبهالالا هرنامالال هازیافالالت لالالود داشالالت.

تولید زهالال لالود نالدابد.

شرط اساسی موفریت طرح هازیافت از مبداد تغییالر نگالرش

لذا مدیریت ههی ال زهالال هالای تولیالدی دبخالوب تولال مالی

آگالالاهیهالالای ههداشالالتی لهالالت ل الالب

س دج هرنام ای لهت کاه
هاشد .هرنام کاه

افالالراد افالالزای

تولید زهال از طریق اسالتفاده از مالواد

مشالالابکت آاهالالا از طریالالق هرنام ال هالالای آموزشالالی اسالالت.

تجهیزا یالا قاه یالت اسالتفاده مجالدد اسالتفاده از مالواد

آمالگام یکی از متدا لتریا مالواد دب تالرمیم دنالدااهاسالت

مطصوال ها هسالت ه الدی کالو کتر قاهالن الالرا مالیهاشالد.

ک دب دندانپزشکی هطوب گسترده ای مالوبد اسالتفاده قالراب

دب81دبصد از مطبها تفکی

لداسازی زهال صوب

میگیرد ( .)3ایا ماده ترریبا  51دبصد از نظر زنی لیالوه

میگرفت ک تمدتا مرهوط ه اشیا تیز هرنده هالود .مهالم-

استد ک هالا نرالرهد ق الع دیگالر ف الزا دب مرالادیر کمتالر

تریا کاب فعالیتی ک دب زمی مدیریت ههی ال زهالال هالای

ترکیب شده اسالت ( .)13دب ایالراا از د نالوع کپسالولی

دندانپزشکی میتواا انجام داد ایالا اسالت کال از مخ الوط

پالالودبی آا اسالالتفاده مالالیشالالود .نالالوع پالالودبی دب ظالالر
حا ی هیشالتری آمالگالام مالیهاشالد.

شدا تمام الزای تشکین ده ده زهال های دندانپزشالکی هالا

هزبگتری قراب گرفت

یکدیگر ل وگیری ه تمالن آ بدد زیالرا الالزا ترکیبالا

هطوبیک ال اسالالتفاده از آا نسالالبت ه ال کپسالالولی ک ال حالالا ی

زهال های دندانپزشکی خصوصالیا متفالا تی هالاهم دابنالد

مرادیر کمتری آمالگام میهاشد ابزااتر تمام میشود (.)2
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دب مطالع حاضر  6574دبصد از آمالگالام کپسالولید 1275

آمالگام با هازیافت میکردند 71.دبصد کپسولهای خالی

دبصد از آمالگام پودبید  2176دبصد از هالر د آمالگالام

با دب زهال می انداخت د  21دبصد دب ظر

خطرنالاو

استفاده می کردند .توصی هر ایا است ک از نوع کپسولی

زیسالالالتی مالالالیگذاشالالالت د ( .)14دب پالالالش ه

آا دب کابهای دندانپزشکی استفاده شود .هراسا

انجالالالام شالالالده

اثراتالی

28دبصد از کپسولهای خالی آمالگام دب سطن زهال دفالع

داشت هاشدد

مالالیشالالد .از لم الال ب شهالالای لهالالت مالالدیریت آمالگالالام

انتشاب آا ه دب ا مطی تا لالایی کال مرالد ب اسالت هایالد

تولیدید اسالتفاده از یال

کیالت نگهالدابی لیالوه 1لهالت

مطد د شود ( .)13دب ایالا مطالعال  86دبصالد از آمالگالام

لمع آ بی نگهدابی آمالگام می هاشد کال طبالق نتالایج

ک ده شده از دنداا هیماب  14دبصالد از آمالگالام اضالافی

ایا مطالع 83دبصد از مطبها از آا استفاده نمیکردنالد.

هاقیمانالده دب مطالب مسالتریما ابد فاضالتب ب مالی شالالود.

مایع ثبو همالراه هالا ظهالوب لهالت بادیولالوژی گالرفتا

مالاده

تکس از دهاا دنداا هسیاب موبد استفاده قراب مالیگیالرد

ک لیوه می تواند ب ی انساا حیا

لیوه نباید ه سالپتی

تانال

ح

ابد شالودد زیالرا یال

سالالمی خطرنالالاو هالالوده ضالالما ای ک ال مالالی توانالالد هات ال

ک مایع ثبو ه ت ت غ طت هاالی نرره دبآا لالزء مالواد

آلودگی آب های زیرزمی ی شود ( .)2ایا دب حالی اسالت

خطرناو دست ه دی می شود نباید مستریما ابد سیستم

ک دب ایا مطالع  58دبصالد از یونیالتهالای دندانپزشالکی

فاضتهر یا سطن زهالال شالود .ههتالریا ب ش مالدیریت آا

مجهز ه فی تر آمالگام نبودند.

هازیافت نرره است .ایا دب حالی است کال دب ایالا مطالعال

بحث:

ت هالالا  6دبصالالد مطالالب هالالا از ایالالا ب شد لهالالت مالالدیریت

استفاده از یونیتهای مجهز ه فی تر آمالگام دب مطبهالای
دندانپزشکی میتواند گالام مالوثری لهالت مالدیریت ههی ال
زهال های تولیدی هالتبع آا کالاه

اثالرا سالوء زیسالت

مطیطی هاشد .کشالوب آلمالاا مرالرب کالرده اسالت کال تمالام
اماکا دندانپزشکی هاید ه ی

احد لداک ده حذ

ک ده آمالگام ها باندماا حذ

حداقن  45دبصالد مجهالز

هاش د ( .)2دب مطالع ای ک توس  Jamie Sدب مانتانالای
ایاال

متطده آمریکا دب سال  2111دب باهطال هالا کالاه

تخ ی لیوه دندانپزشکی ها صوب گرفت استد نشاا داد
ک ال 74دبصالالد از مطالالب هالالای دندانپزشالالکید لیالالوه با دب
ظر

های مخصو

نگهالدابی مالواد خطرنالاو زیسالتی

دفع همراه دیگر زائدا زیسالت پزشالکی مالی سالوزان د.
 13دبصد از آاها آمالگالام هدسالت آمالده از دنالداا با دب

داب ی ثبو استفاده میکردند .مط ول ظهالوب انچال هالا
مایع ثبو مخ وط نشود میتواا آا با مستریما ه سیسالتم
فاضتهر تخ ی نمود ( .)2هر د کال دب دهال هالای اخیالرد
موسس هاد انجماهای دندانپزشالکی ابگالااهالای د لتالی
دستوبالعمن ها توصی های متعددی دب باسالتای بتایالت
اصول ک ترل تفونت صادب کرده اند ( .)15کال نتیجال آا
ههتر شدا ضالعیت بتایالت ایالا اصالول هالوده اسالت لالی
کافی نبوده تالدم بتایالت ایالا مالوابد هال طالوب کامالن
صطیح توس دندانپزشکاا افالزای

تعالداد مبتتیالاا هال

هیمابیهالای ایالدز هپاتیالت  C Bهالالتبع آا افالزای
احتمال انترال ایا هیمابیها دب مراکز دندانپزشکید هاتال
شده اسالت کال هسالیابی از مالردم معای ال

دبمالاا توسال

دندانپزشکاا د اب حشت اضطراب شوند از مرالعال

دب ا زهال ها میبیخت د .ت ها  5دبصد کپسولهای خالالی
1- Mercury Spill Kit
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یاهالد .اسالتفاده از یونیالتهالای مجهالز هال فی تالر

هال ایالالا مراکالالز خالالوددابی نمای الالد (  .)16طبالالق نتالالایج ایالالا

کالاه

مطالع 74دبصد از مطبها لهت استرین نمودا سایند

آمالگامد گزی دیگری دب باهط ها کاه

اهالالزاب تجهیالالزا دندانپزشالالکی از اتالالوکت د 2دبصالالد از

هال مطالی زیسالت مالی هاشالد کال متیسالفان یونیالتهالای

مط الالولهالالای گ الالدزدا اسالالترین ک الالده 14دبصالالد از

دندانپزشکی داخن کشالوب فاقالد ای گونال تجهیالزا

مالی

ترکیبی از ب شها ( اتوکت د فوبد مط الول هالای گ الدزدا

هاش د .کاه

اسالالترین ک الالده) اسالالتفاده مالالی کردنالالد .دب تطریرالالی کالال

مواد تجهیزا

ب د آمالگام

استفاده از

استفاده از مواد یکباب مصر

ها قاه یت استفاده مجدد نیز میتواند دب

توس  Santo Cهمکاباا دب سال 1447دب استرالیا دب

امر کاه

باهط ها ک ترل تفونت ب ش هالای دفالع زائالدا آلالوده

ایالا امالر هال خصالو

شده دب سیدنی صوب گرفتد نتالایج نشالاا داد کال همال

دندانپزشکید نمود هیشتری دابد .مهمتریا کاب فعالیتی

کیی

تولید پسالماندهای دندانپزشالکی دخیالن هاشالد.
تجهیالزا

دب باهطال هالا اهالزاب

ها از اتوکت هالرای اسالترین کالردا اسالتفاده مالی-

ک دب زمی مدیریت پسماندهای دندانپزشالکی مالیتالواا

از

انجام داد ایالا اسالت کال از مخ الوط شالدا تمالام الالزای

کردندد گ دازداهای مط الول شالیمیایی دب  12ک ی یال
 14ک ی ی

استفاده می شدند ک تمدتا هالرای گ الدزدایی

تولیدک الالده پسالالماندهای دندانپزشالالکی هالالا یکالالدیگر

ناحی ای لدا هرای ذخیالره

ل وگیری ه تمن آ بد .دب نهایت دب باهط هالا مالدیریت

زائالالدا آلالالوده لالالود داشالالت ( .)17اطمی الالاا از تم کالالرد

ههی پسماندهای دندانپزشکی پیش هاد هر تول ه مدیریت

صطیح ایا دستگاه ها لهت استری یزاسیوا می تواند گالام

اتمال شده دب سایر کشوبهای صاحب باهکالاب دب ایالا

مالالوثری دب ک تالالرل تفونالالت هالالای م تر الال از طریالالق اهالالزاب

زمی است همچ یا دبگام ا لد آمالوزش دندانپزشالکاا

دندانپزشکی هاشد .ضما ای ک آگالاهی دب زمی ال اسالتفاده

ترغیالب آا هالا دب لهالت انجالام فعالیتهالای مرهالوط هال

صطیح از مط ول هالای گ الد زدا مالی توانالد هالاب آلالودگی

کالالاه د لداسالالازی یالالا هازیافالالت زهالالال دب داخالالن مطالالب

سططی هوده اند .دب  5ک ی ی

ابده ه سیستم های فاضتهر با کاه

صوب گیرد .دبگام هعالدی ضالع قالوانیا ب شالا لهالت

دهد.

نتیجه گیری :

مطد دکردا استفاده از هرخی از ترکیبا

هرای مدیریت پسماندهای دندانپزشکی هایالد هرنامال هالای
کاه

تولید پسالماندد لداسالازی هازیافالت اسالتفاده

مجدد با تا حد امکاا الرا نمالود .هرنامال کالاه
پسماندد از طریق استفاده از مواد مطصوال
خطرزایی کمتر ها هست ه دی کو
میهاشد هرای مسال دبصوب

تولیالد
ها پتانسین

تالر قاهالن انجالام

استفاده از آمالگامد پیش هاد

هر ایا اسالت کال هال لالای آمالگالام پالودبی از آمالگالام
کپسولی آا هم از کپسول هالای کو ال

تالر اسالتفاده

تخ ی آاها هال سیسالتمهالای فاضالتب ب

مواد سالمی
سالطن زهالال

نظاب مستمر لهت الرای ایالا قالوانیا مالی توانالد اقالدام
ماثر دیگری لهت دستیاهی ه ایا مهم هاشد.
تشکر و قدردانی:

نویس دگاا ایا مرال هدی وسی تشکر سالپا
معا نالالت تطریرالالا

خالود با از

ف الالا بی دانشالالگاه ت الالوم پزشالالکی

کردسالالتاا هخاطرحمایالالتهالالای مالالالی اتالالتم مالالیدابنالالد.
همچ یا دب پایاا نیز از ک ی تزیزانی ک ه هالر نطالوی دب

نمود تا تولید آمالگام اضافی دب مطبهای دندانپزشالکی
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