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Sizin için çok değerli olan çocuklarınızın genel 
sağlığına verdiğiniz önem gibi ağız diş sağlığına da 
gereken önemi vermek istediğinize inanıyoruz. Bu 
konuda yeterli bilgiye sahip olmayabilirsiniz.Gerekli 
bilgileri öğrenmek için pedodontisleri seçmeniz 
gerekmektedir. Nasıl çocuk uzmanları (pediatristler) 
çocuğun genel sağlığından sorumlu doktorlarsa, 
pedodontisler de bebek, çocuk,ergenlik dönemind-
eki çocukların ve engelli hastaların ağız diş sağlığının 
korunması, teşhis ve tedavisinden sorumlu diş hek-
imleridir.

Pedodonti Nedir ve Pedodontist Ne Yapar?
Çocukta dental fobi (korku) oluşturmadan, dişten önce çocuğu düşünerek gerekli diş tedavilerini yapar. 
Psikolojik yaklaşımlarla önce çocuğun sevgisi, güveni kazanılır daha sonra yapılacak diş tedavileri kolaydan 
zora doğru kademeli olarak çocuk yapılacak tedavilere alıştırılarak, ağrısız bir şekilde diş tedavileri 
yapmaktır.

Çocuğun çürük risk grubunu belirleyerek çocuğa özel gerekli koruyucu programlar düzenler.

Çocuğunuzun ilerlemiş çürükleri varsa, diş değişme zamanından önce çekilmiş veya kaybedilmiş olabilir, 
oluşan boşluğa daimi dişi sürünceye kadar yer tutucu yapılması gerekmektedir. Kaybedilen diş yerine 
konulacak yer tutucunun planlaması yapılarak ileride oluşabilecek diş çapraşıklıkları önlenebilmektedir.
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“Gülüşünüzü Önemsiyoruz!”



Koruyucu Uygulamalar
Diş çürüğünü önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar içinde çocuğun ve ailesinin ağızdiş sağlığı ve 
beslenme konusunda eğitilmesine büyük önem verilmektedir. Kliniğimizde hastalarımıza diş fırçalama tekniği 
uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Koruyucu dişhekimliği uygulamaları arasında yüzeyel flor ve fissür örtücü 
işlemleri de yer almaktadır.
Fissür Örtücü (Fissure Sealant)

Daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye meyilli fissürleri (olukları) kapatıp, bakterilerin 
buraya ulaşmasına izin vermeyen ve böylece çürüğü önleyen akışkan bir dolgu maddesidir. Fissür örtücü 
uygulamaları 6 ayda bir kontrol edilmelidir.

Fluorid Uygulamaları
Flor, dişlerin çürümesini önleyen, dişlerin yapısını kuvvetlendiren bir elementtir. Dişler ilk sürdükleri zaman 
diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından yeni sürmüş dişler genellikle çürüğe karşı daha dirençsiz ve çürük 
oluşumuna yatkındırlar. Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş 
çürüklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Profesyonel yüzeyel flor uygulaması sadece dişhekimleri 
tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Yüzeyel flor, 6 ayda bir dişhekimi tarafından 
uygulanmalıdır.

Süt Dişlerinin Önemi
Süt dişleri toplam 20 tanedir. Süt dişlerinin birinci görevi 
çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Ayrıca konuşmanın 
düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Süt 
dişleri, kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan 
kalıcı diş için korumakta ve kalıcı diş sürerken ona 
rehberlik yapmaktadırlar. Süt dişi erken çekildiği zaman bu 
doğal yer tutuculuk fonksiyonu da ortadan kalkmaktadır. 
Çocuk dişhekimliğinin birinci amacı, dişsel sorunların 
oluşmasını engelleyecek önlemleri almak ve çocukları 
çürüksüz bir geleceğe yönlendirmektir.
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