DĠġ ÇÜRÜĞÜ ve KÖK-KANAL TEDAVĠSĠ
FR-HYE-04-606-03
Bu eğitimin amacı: DiĢ çürüğü ve kök-kanal tedavisi konusunda hasta ve hasta yakınlarının
bilgilendirilmesidir.
Diş Çürüğü nedir ve nasıl oluşur?
Yetersiz ağız bakımı (yetersiz diĢ fırçalama ve diĢ ipi kullanmama) nedeniyle diĢ yüzeyinde
biriken ve mikrop barındıran plak tabakası sonucu geliĢirler. Plak beyaz-sarı renkte, yumuĢak
bir birikinti Ģeklindedir. Plak, diĢ yüzeyinde beyaz leke(mineral kaybı) oluĢturarak diĢ
çürüğünü baĢlatır. Mineral kaybı devam ederse diĢin yumuĢak içi kısımları da etkilenir ve diĢ
çürüğü oluĢur. Ağrı geçicidir. Bu dönemde diĢteki çürük doku uzaklaĢtırılarak dolgu yapılır.
Tanı yöntemleri nelerdir?
Klinik muayene, röntgen incelemesi ve pulpa vitalite testleri ile diĢ çürüğünün tanı ve
derecelendirilmesi yapılır.
Tedavisi nasıldır?
Kök-kanal tedavisinde, diĢin canlı dokusu ve çevreleyen yumuĢak dokularda iltihap
geliĢtiğinden, diĢin kökü ve taç kısmı birlikte doldurularak diĢ ağız içinde muhafaza edilir.
Tedaviye uyulmadığında oluşabilecek riskler nelerdir?
DiĢe kök-kanal tedavisi uygulanmadığında, diĢte Ģiddetli ağrılı, apseli enfeksiyonlar
geliĢebilir. Bu enfeksiyonların uzun vadede diĢ kökünün ucundan geliĢen ve büyüme olasılığı
olan granülom ve kistleri oluĢturma riski vardır. Bu durumda diĢin çekilmesi olasılığı vardır.
Prognoz:
Kök-kanal tedavisinden sonra 7-10 gün süresince ağrı kesici ile kesilen sızlama Ģeklinde ağrı
oluĢabilir. Kanal tedavisi uygulanmıĢ diĢin çekilmesi olasılığı her zaman mevcuttur.
İzlem:
• Kök-kanal tedavisinden sonra hasta anestezi ile çalıĢılmıĢsa anestezi dağılmadan
(uyuĢukluk geçmeden) hiçbir Ģey yememelidir.
• Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuĢak doku bölgesinde
geçici bir ağrı oluĢabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Hastanın oral hijyen düzeyi kötü (ağız ve diĢ bakım alıĢkanlıkları yetersiz) ise eksiklikleri
giderici önlemler alınmalıdır. Hastaya tedavinin baĢarısının uygun ağız bakım alıĢkanlıklarına
bağlı olduğu ifade edilmelidir.
Diş çürüğünden korunma:
Kök-kanal tedavisi yapılan diĢte yeni diĢ çürüğü oluĢumunu engellemek veya enfeksiyonun
kontrolü için iyi ağız ve diĢ bakımı Ģarttır. Bunu için diĢlerin, diĢ fırçası-floridli diĢ macunu ve
diĢ ipi ile düzenli bakımı Ģarttır.
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