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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

DİȘ DOLGUSU ve SONRASI

Çürüme İhtimali Olan Bölgelere Dolgu
Yaptırarak Çürükten Korunabilir miyiz?
Hayır. Sağlam bir organı çürüyecek diye kopartıp
almak mümkün değildir. Diș korumada en etkin
önlemin dișleri fırçalamakla alınacağını tekrar
hatırlatalım.

Hangi Dolgu Maddeleri Seçilir?
Dolgu maddesini seçerken diș hekimleri maddenin arka dișlerde çiğneme basıncına
dayanabilmesini; ön dișlerde mümkün olduğunca
fark edilmemesini; dișe ve diș özüne zarar
vermemesini göz önüne alırlar.
Șimdi sizlere birkaç tip dolgu maddesi hakkında
bilgi vermek istiyoruz:

Dolgunuzda yükseklik olması durumunda
ağzınızı kapattığınızda dișinizde olușan ve yaklașık
bir hafta sonra ortaya çıkan bir ağrı olur. Yüksekliğin alınması için hekiminize bașvurunuz.
Derin dolgularda bașlangıç döneminde soğukta ve baskıda ağrı olabilir. Bu normal bir durumdur.
Eğer ağrınızın șiddeti zamanla azalıyorsa
sorununuz geçecektir. Ağrınızın arttığı durumlarda
hekiminize bașvurunuz.
Dișinize Beyaz (Kompozit) Dolgu Yapıldıysa:

Amalgam Dolgular (Metal Dolgular)

Dolgu Nasıl Yapılır?
Günümüzde kullanılan
dolgu maddelerinin
çoğu sadece dișe
tutunur, yapıșmaz. Bu
nedenle diș hekimleri
dolgu yaparken bazı
tutucu önlemler alırlarBu önlemler özel tutucu
oyukların hazırlanmasıyla mümkün olur.
Dolgu yaparken ana
kural olarak iyi bir
kavite (oyuk) hazırlanır
ve dișe yapılacak
dolguyla çürümeden
önceki doğal biçimi
tekrar verilmeye
çalıșılır.

Çok dayanıklı ve ekonomik bir dolgu maddesidir;
fakat görünümü estetik
değildir. İçinde % 70
gümüș, % 23 kalay, az
miktarda bakır ve çinkodan olușan tozun cıva ile
karıștırılmasıyla hazırlanır.
Karıșım diș hekimi tarafından hazırlanan oyuğa yığılır ve dolgu birkaç saatte
sertleșir. Özellikle azı dișleri için günümüzde
kullanılan en iyi dolgu maddesidir.
Porselen Dolgu, Simanlar, Kompozitler (Diș
Renginde Dolgu)
Estetik dolgu maddeleridir (bonding);
fakat amalgam kadar dirençli değillerdir.
En çok ön dișlerde kullanılırlar.
Dișinize Metal (Amalgam) Dolgu Yapıldıysa:
İki saat süreyle hiçbir șey yemeyiniz.
Dolgunuzun tam olarak sertleșmesi ortalama
24 saat sürer. Bu zaman zarfında dolgu yapılan
dișinizle çok sert besinler çiğnemeyiniz.

Eğer dișinize anestezi yapıldıysa uyușukluğunuz geçene kadar hiçbir șey yemeyiniz.
Anestezi yapılmadığı durumlarda dolgunuz
ıșıkla sertleștirildiği için hemen kullanabilirsiniz.
Renk veren gıda ve içecekleri o gün
tüketmeyiniz.
Dolgunuzda yükseklik olması durumunda
ağzınızı kapattığınızda dișinizde olușan ve
yaklașık bir hafta sonra ortaya çıkan bir ağrı
olur. Yüksekliğin alınması için hekiminize
bașvurunuz.
Derin dolgularda bașlangıç döneminde
soğukta ve baskıda ağrı olabilir.
Bu normal bir durumdur.
Eğer ağrınızın
șiddeti zamanla
azalıyorsa
sorununuz
geçecektir.
Ağrınızın arttığı
durumlarda
hekiminize
bașvurunuz.

