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از همان ســال های اولیه اختراع لیزر، اندیشــه به کارگیری آن در پزشکی و دندانپزشکی شکل 
گرفت. در سال های اولیه، لیزر بیشتر به منظور برش بافت نرم استفاده می شد و تراش استخوان با 
لیزر امکان پذیر نبود. در دهه 1990 میالدی، پژوهش ها و مطالعات در زمینه ی کاربرد لیزر به عنوان 
ابزار برش بافت های سخت و راه های دستیابی برای تراش حفره بدون درد و ناراحتی در دندان جدی تر 
شد. در سال 1992 نمونه ای از لیزر در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفت. این نوع لیزر در همان 
آغاز راه توانســت تأییدیه الزم برای جراحی بافت سخت و برداشتن پوسیدگی و آماده سازی حفره را 
دریافت کند. این روش، جایگزین خوب و ســاده ای برای برداشتن پوسیدگی دندان بیماران در برابر 

روش تراش با فرز که باعث درد و ناراحتی می شود است. 
لیزرها بر اســاس ویژگی هــای متفاوت باریکه ی نوری، برهم کنش هــای متفاوت و خصوصیات 

بافت ها، دارای کاربردهای گوناگونی در دندانپزشکی هستند. 
بهره گیری از لیزر در درمان های دندانپزشکی طی سال های اخیر در جهان بسیار پیشرفت داشته 
است. اما در حال حاضر تعداد اندکی دستگاه لیزر با این کاربری درمانی در کشور وجود دارد و تعداد 
دندانپزشکانی که در زمینه لیزر توانایی کار دارند بسیار محدود است. به بیان دیگر این فناوری هنوز 

در کشور همه گیر نشده است. 
انواع اقدامات تشــخیصی، پیشــگیری، درمانی و توانبخشی با اســتفاده از لیزر در رشته های 
تخصصی دندانپزشــکی مطرح است و متخصصان در پی درمان های تازه برای ارتقای سالمت دهان 
و دندان هســتند. با توجه به ویژگی لیزرهای دیود که به طور کامل به شــرح آن خواهیم پرداخت، 
بسیار مهم است که همکاران در سطح عمومی افزون بر دریافت آموزش آکادمیک وکسب مهارت و 
آمادگی های الزم، استفاده از لیزرهای دیود را ابتدا با درمان های ساده که در این کتاب به معرفی آنها 
می پردازیم شروع کنند. الزم است درمان های سخت تر توسط لیزردنتیست ها انجام شود، زیرا عمق 
نفوذ لیزرهای دیود در بافت زیاد بوده و به دلیل در دسترس نبودن پالس های خیلی کوتاه، می تواند 
آســیب های جبران ناپذیر به بیمار وارد کند. از ســوی دیگر، برای بسیاری از درمان های نشان داده 

مقدمهمقدمه



شــده در این کتاب می توان از طول موج های انتخابی و بهتر دیگری استفاده کرد. درمان ارائه شده 
لزومًا به معنی اســتفاده از لیزر دیود برای آن درمان نیست، ولی به لحاظ ارزان بودن لیزرهای دیود 
در بازار و عالقه مندی عمومی به استفاده از این دستگاه ها، انواع درمان های مورد تأیید انجمن غذا 
و داروی امریکا و تقسیم بندی آنها بر حسب سختی انجام درمان در این کتاب بیان شده است. امید 
اســت خوانندگان گرامی با تذکرات و راهنمایی های ارزنده خود ما را در چاپ های بعدی این کتاب 

یاری نمایند. 
 مؤلفین برخود الزم می دانند از تالش های ارزشمند اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر سید جلیل صدر،
جناب آقای دکتر قاسم میقانی، جناب آقای دکتر مازیار میر، که دلسوزانه و استادانه در ویرایش علمی 
و ادبی این کتاب ما را یاری داده اند کمال تشکر و قدردانی را ابزار نموده و چشم امید به حمایت این 
بزرگواران در نوشتن دو جلد بعدی کتاب یعنی: 1- اصول و کاربرد لیزرهای جامد در دندانپزشکی و 

2- اصول و کاربرد لیزرهای گازی در دندانپزشکی را دارند.

دکتر سید مسعود مجاهدی، دکتر مسعود شعبانی



به زودی از همین مؤلفین منتشر خواهد شد ...


