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     DĠġ ÇÜRÜĞÜ TEDAVĠLERĠNDE LOKAL ANESTEZĠ 

                                                                               FR-HYE-04-606-04 

Bu eğitimin amacı: DiĢ tedavileri sırasında uygulanan lokal anestezi iĢlemi konusunda 
hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi. 
 
Lokal anestezi işlemi nedir ve nasıl uygulanır? 
Yaygın ve derin diĢ çürüklerinin doldurulmasında, diĢ çekiminde veya kök-kanal tedavisinde 
hastanın tedavi edilecek diĢlerini içine alan çene bölgesi uygun bir lokal anestezik ajan ile 
uyuĢturulur. Bu iĢlem sırasında hasta uyanıktır ve reflekslerine hakimdir. 
 
Komplikasyonları nelerdir? 
Lokal anesteziye bağlı komplikasyonlar (hastalık veya tedavi sırasında karĢılaĢılabilecek ve 
asıl sorunu daha da ağırlaĢtıracak yeni sorunlar) ortaya çıkabilir. Anestezi komplikasyonu 
‘rejyonel veya lokal anestezi uygularken veya sonrasında beklenilen etkinin dıĢında ortaya 
çıkan bulgular’ Ģeklinde tanımlanabilir. Anestezi komplikasyonları, az, orta Ģiddette veya ciddi 
olabilirler. Ortaya çıktığında Ģiddetli bile olsa geçici olabilir veya düĢük dereceli de olsa kalıcı 
özellik gösterebilirler. Kullanılan solüsyona veya enjeksiyonun uygulanıĢı ile de ilgili olabilir. 
 
Anestetik solüsyonun emilimi sırasında vücutta sistemik veya lokal komplikasyonlar 
geliĢebilir: 
 
Sistemik komplikasyonlar: 
• Nadiren ilacın gereğinden fazla yüklenmesine bağlı toksisite, 
• Bilinmeyen nedenlere veya emosyonel faktörlere bağlı geliĢen sistemik 
komplikasyonlar, 
• Nadiren allerji, 
• Nadiren anaflaktik Ģok. 
 
Lokal komplikasyonlar: 
• Nadiren Kontamine solüsyona bağlı enfeksiyonlar, 
• Nadiren Lokal irritasyonlar veya doku reaksiyonları, 
 
Enjeksiyonun yapılışına bağlı komplikasyonlar: 
• Senkop (bayılma), trismus (ağız açma güçlüğü), ağrı veya hiperaljezi, ödem, 
enfeksiyon, nadiren iğnenin kırılması, anestezinin uzun sürmesi, hematom, nörolojik 
semptomlar (fasiyal paralizi, gözde ĢaĢılık, kas zayıflığı, geçici körlük), anestezinin 
elde edilememesi. 
 
Hastanın kendi kendine verdiği zarar: 
• Anestezili bölgenin ısırılması, çiğnenmesi. 
 
İzlem ve dikkat edilmesi gerekenler: 
• Lokal anestezinin etkisi geçmeden (ortalama 2-3 saat) yemek yemeyiniz. Dudak, dil 
ve yanak bölgesini hissetmediğiniz için ısırabilirsiniz. 
• Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuĢak doku bölgesinde 
geçici bir ağrı oluĢabilir. 
 
Daha fazla bilgi için: U.Ü. Tıp Fakültesi, Ağız ve DiĢ sağlığı Birimi’ne baĢvurunuz. 
İletişim adresi: Uludağ Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Ağız ve DiĢ sağlığı Birimi, Görükle, 16059, Bursa. 


