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Estetik Diş Hekimliği Nedir?
Günümüzde bireyler artık diş hekimine dişlerindeki 
çürük gibi problemlerinden çok estetik görünümler-
indeki sıkıntılar nedeniyle başvurmaktadır. Estetik diş 
hekimleri diş, dişeti, yüz ve çenelerin yapısı ve birbirl-
eriyle olan uyumları ile ilgilenmektedirler.

Estetik diş hekimliğinde diş hekimliğinin birkaç branşı 
bir araya gelerek uygulamalar yapılıyor. Burada ana 
amaç kişinin gülüşünün daha güzel hale, daha iyi 
hale getirilmesi veya dişlerindeki problemlerin 
çözülmesidir.

Estetik Diş Görünümünü Kimler Yaptırabilir?
Her yaş grubunda olan kişiler yaptırabilir görüntü olarak çok şey değiştiren estetik diş görüntüsü 70 yaşında 
olan kişiden orta yaş grubunda olan kimselere yapılıyor. Dişler arasında olan boşlukların kapanmasını 
sağlayan ve yeni bir görüntüye sahip olmak isteyen kişiler gülüşlerini kusursuz yapabilmektedir.

Diş Sorunlarınızı Estetik Görüntülerle Baştan Yaratmanız Mümkün
Bir çok insanın dişleri ile ilgili olan sorunları gidererek mücadele etmesi sağlığı ve bakımı açısından fayda 
gösteriyor. Hekiminizin size uygulayacağı işlemler yeni bir gülüşe sahip olmanızı sağlayacaktır. Yüz imajını 
değiştiren estetik diş hekimliği ile hasta arasında yapılacak işlemler konuşularak onaylanır.

Estetik Diş Uygulamaları Uzun Ömürlü müdür?
Hastanın kendi isteği doğrultusunda yapılan işlemler ve uygulamalar yaklaşık 10 ile 15 yıl uzun yıllar sağlıklı 
bir şekilde kullanım gösteriyor. Yenilemek isteyen hastalar yaptırdığı estetikleri yeniden yaptırabiliyor. Her 
türlü yapılan işlemler özel klinik ortamlarında hijyen kurallarla yapılıyor. Bembeyaz dişler, kırık, çarpık, ayrık, 
renk tonları değişimleri kısalık ve uzunluk fark eşleştirmesi gibi ciddi işlemler estetik diş hekimliği tarafından 
hastalara yapılıyor.

Günümüzde güzel, samimi içten bir gülüş ile birçok şeyi değiştirebiliriz. Dentisland ağız ve diş 
poliklinklerinde dijital gülüş tasarımı uygulamaları empress, zirkon, lamina hakkında daha fazla bilgi edinin.
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“Gülüşünüzü Önemsiyoruz!”



Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları
Gülüş Tasarımı
Kişisel istekleriniz göz önünde bulundurularak fonksiyon, 
estetik ve doğallığın birleştirildiği en güzel gülüşü 
planlamaktır. Genellikle beyazlatma, porselen laminat vener, 
implant veya dişeti seviyelendirme gibi bir veya bir kaç işlemin 
bir arada uygulanması elde edilir. Gülüş tasarımında kişinin 
yüz şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudakları, dişlerin rengi, 
dizilimi ve dişeti formu gibi unsurlar göz önüne alınır.

Diş Eti Şekillendirme
Bazı bireyler özellikle güldükleri zaman dişetinin çok fazla görünmesi veya dişlerinin kısa görünmesinden 
şikayetçidirler. “Gummy smile” olarak adlandırdığımız bu vakalar basit bir dişeti şekillendirme operasyonu ile 
tedavi edilebilmektedirler. Operasyondan sonra iyileşmeye bırakılan dişetlerindeki kalıcı estetik sonuç çok 
kısa zamanda elde edilebilmektedir.

Diş Beyazlatma (Blenching)
Bleaching, tüm dünyada en çok önerilen ve kullanılan kozmetik diş hekimliği prosedürüdür. Güvenilirliği 
kanıtlanmış, uzun vadede hiçbir yan etki ve komplikasyona rastlanmamıştır. Uygulaması kolay ve pratik, 
verdiği hızlı sonuçlarla da hastaları çok kısa sürede memnun eden bir yöntemdir.

Kompozit Bonding Uygulamaları
Dişin mine ve dentin tabakalarının görünümündeki kompozit diş malzemesi diş üzerindeki boşluklara veya 
hazırlanan yüzeylere bağlayıcı ajanlar yardımıyla uygulanıp dişin formu verildikten sonra yüksek yoğunluklu 
bir ışın cihazıyla sertleştirilir. Elde edilen sonuç ise doğal görünümüyle diğer dişleri ve çevre dokuları 
tamamlayan sağlıklı ve parlak bir gülüştür.

Inay/Onlay Restorasyonlar
Diş çürüğü veya benzer bir yapısal bozukluğu olan dişte dolgu yapmak amacıyla kompozit veya porselen 
materyallerden yapılan inlay ve onlay restorasyonlar indirekt dolgular olarak da adlandırılırlar. Hekim 
tarafından klinikte değil, teknisyenler tarafından laboratuarlarda özel sistemlerle hazırlanır.
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