DİŞ ÇEKİMİ
FR-HYE-04-606-01
Bu eğitimin amacı: Diş çekimi konusunda hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesidir.
Diş çekimi işlemi nedir ve nasıldır?
İltihap yaygın ve diş restore edilemeyecek kadar harap ise diş çekilir. El aletleri ile dişin tutunduğu kemik ve
yumuşak dokudan uzaklaştırılması işlemidir. Dişi çevreleyen dokularda kist, granülom vb. oluşumlar var ise
hekim diş çekiminden sonra çekim boşluğunu kürete edebilir. Yaygın iltihap sonucu apse gelişmiş ise diş hekimi
ağız içinden veya ağız dışından diş çekimine ek olarak aynı veya farklı seansta apse drenajı yapabilir.
Tanı yöntemleri nelerdir?
Klinik muayene, röntgen incelemesi ve pulpa vitalite testleri ile diş çürüğünün tanı ve derecelendirilmesi yapılır.
Tedavisi nasıldır?
Kök-kanal tedavisinde, dişin canlı dokusu ve çevreleyen yumuşak dokularda iltihap geliştiğinden, dişin kökü ve
taç kısmı birlikte doldurularak diş ağız içinde muhafaza edilir.
Tedaviye uyulmadığında oluşabilecek riskler nelerdir?
Dişe kök-kanal tedavisi uygulanmadığında, dişte şiddetli ağrılı, apseli enfeksiyonlar gelişebilir. Bu
enfeksiyonların uzun vadede diş kökünün ucundan gelişen ve büyüme olasılığı olan granülom ve kistleri
oluşturma riski vardır. Bu durumda dişin çekilmesi olasılığı vardır.
Prognoz:
Kök-kanal tedavisinden sonra 7-10 gün süresince ağrı kesici ile kesilen sızlama şeklinde ağrı oluşabilir. Kanal
tedavisi uygulanmış dişin çekilmesi olasılığı her zaman mevcuttur.
İzlem:
•
Kök-kanal tedavisinden sonra hasta anestezi ile çalışılmışsa anestezi dağılmadan (uyuşukluk
geçmeden) hiçbir şey yememelidir.
•
Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı oluşabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Hastanın oral hijyen düzeyi kötü (ağız vediş bakım alışkanlıkları yetersiz) ise eksiklikleri giderici önlemler
alınmalıdır. Hastaya tedavinin başarısının uygun ağız bakım alışkanlıklarına bağlı olduğu ifade edilmelidir.
Diş çürüğünden korunma:
Kök-kanal tedavisi yapılan dişte yeni diş çürüğü oluşumunu engellemek veya enfeksiyonun kontrolü için iyi ağız
ve diş bakımı şarttır. Bunu için dişlerin, diş fırçası-floridli diş macunu ve diş ipi ile düzenli bakımı şarttır.
Daha fazla bilgi için: U.Ü. Tıp Fakültesi, Ağız ve Diş sağlığı Birimi’ne başvurunuz. İletişim adresi: Uludağ
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ağız ve Diş sağlığı Birimi, Görükle, 16059, Bursa.
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