RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı; çürük, travma ve çeşitli anomaliler nedeniyle diş yapısında oluşan doku
kayıplarını farklı dolgu maddeleriyle tedavi ederek, dişlerin form, fonksiyon ve estetiğini sağlamayı, aynı zamanda
yeni çürüklerin oluşmasını önleyici tedbirleri alarak koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmayı hedefleyen
bilim dalıdır.
Anabilim dalımızın çalışma alanı;
kompozit dolgular, amalgam dolgular, laminate veneer restorasyonlar, inley-onley-overlay restorasyonlar, kuafaj
tedavisi, vital/devital beyazlatma tedavileri ve diş hassasiyeti tedavisini kapsamaktadır.
Kompozit Dolgular:
Çürük, çatlak veya rengi bozukluğu olan dişleri onarmak için diş renginde yapılan dolgulardır. Kompozit dolgular
dişler arasındaki boşlukları kapatmak, dişleri daha uzun göstermek veya dişlerin şeklini veya rengini değiştirmek
için de kullanılabilir. Kompozit dolgu materyalinin, diş dokusuna bağlanması adeziv materyaller ile (bonding)
sağlanır.
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Amalgam Dolgular:
Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, civa ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50`sini
oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. 150 yıldan
beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok sayıda dişin korunarak ağızda kalmasını
sağlarlar.
Laminede Veneer Restorasyonlar:
Laminate veneerler restorasyonlar hastalara gülüş tasarımı yapmak amacıyla son yıllarda en çok tercih
edilen tedavi yöntemidir. Dişler arasındaki boşluklar, renklenme ve çapraşıklıklar bu tedavi yöntemiyle
giderilebilmektedir.

İnley- Onley- Overlay Restorasyonlar:
Madde kaybının çok fazla olduğu dişlerde amalgam ya da kompozit restorasyonun yapılamayacağı
durumlarda tercih edilir. Bu tip restorasyonların yapımında kompozit ya da porselen materyali tercih
edilebilir.
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Kuafaj Tedavisi:
Dişin çürük ve zayıflamış kısımlarının uzaklaştırılmasının ardından, kalan diş dokusunun durumuna
kuafaj tedavisi uygulanabilir. Kuafaj tedavisinde, çürük temizlendikten sonra dişe özel bir dolgu maddesi
yerleştirilir.
Vital-Devital Beyazlatma Tedavileri:
Herhangi bir nedenle renk bozukluğu oluşmuş dişlere beyazlatıcı ajan uygulanarak dişlerin daha beyaz
ve normal rengine gelmesi sağlanarak hastanın estetik beklentileri giderilmeye çalışılır. Kanal tedavisi
görüp renk değişikliğine uğramış dişlerde devital beyazlatma yöntemleri uygulanır.
Diş Hassasiyeti Tedavisi: Diş hassasiyeti, dentin hassasiyeti ya da kök hassasiyeti için kullanılan genel
bir terimdir. Sıcak, soğuk, tatlı ya da çok asitli içecek ve yiyecekler, ya da soğuk havada solunum diş
duyarlılığına ya da ağrımasına neden oluyorsa, bu diş ya da dişlerinizin hassas olduğunu gösterir.

