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Diş Kanal Tedavisi Sonrasında:
1. Amalgam veya kompozit dolgulardan sonra 30-45 gün süresince ağrı kesici ile kesilen,
giderek azalan sıcak-soğuk hassasiyeti oluşabilir. Diş özünün (pulpa) çürük temizleme sırasında
uygulanan kuvvete verdiği normal bir tepkidir. Dişinize derin ve yaygın (büyük) bir dolgu
yapıldı ise dolgu yapıldıktan sonra hemen sonra veya uzun vadede diş özünde (pulpa) iltihap
oluşabilir ve dişinize kanal tedavisi veya çekim uygulanma olasılığı her zaman mevcuttur.
2. Dikkat edilmesi gerekenler: Diş çürüğünün dolgu ile tedavisinden sonra ilk 2 saat(uyuşukluk
geçmeden) hiçbir şey yememelidir, sonraki 8 saat dolgu yapılan tarafla yemek yenmemelidir. Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı
oluşabilir. -Dolgu yapıldıktan sonra geçecek ilk 24 saat içinde, renklendirici ajanları (salça,
çilek, dut, kakaolu ürünler vb.) tüketmekten kaçınılmalıdır. -Hastanın oral hijyen düzeyi kötü
(ağız ve diş bakım alışkanlıkları yetersiz) ise eksiklikleri giderici önlemler alınmalıdır. Hastaya
tedavinin başarısının uygun ağız bakım alışkanlıklarına bağlı olduğu ifade edilmelidir.
3. Diş çürüğünden korunma: - Dolgu yapılan dişte veya diğer bir dişte yeni diş çürüğü
oluşumunu engellemek için dişlerin diş fırçası-floridli diş macunu ve diş ipi ile düzenli bakımı
şarttır. Doktorun uyarılarına harfiyen uyulmalıdır.
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