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Bu formda sizin tıbbi ve diş tedavileri ile ilgili hikayeniz
ve bazı kişisel bilgiler istenecektir. Uygulanacak olan
tedavi ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en
doğal hakkınızdır. Formda ayrıca tedavi göreceğiniz
kliniklerde yapılacak işlemlere ait bilgiler yer
almaktadır. Bu açıklamaların amacı ağız diş sağlığınızı
iyileştirmek ve korumak için sizlerin bilgilendirilmesi
ve tedavi sürecine katılımınızı sağlamaktır. Tedavi ve
işlemlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten
sonra yapılacak işleme onay vermek sizin kararınıza
bağlıdır.
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ÖNERİLEN TEDAVİ
Geçici Kron ve Köprüler(Kaplamalar) 								
Uygulanacak
Geçici kaplamalar, dişlerin kron ya da köprü gibi sabit protez yapılması amacıyla kesilmesi yani küçültülmesi işleminden sonra daimi
kaplamalar takılana kadar geçen süre içinde dişleri korumak ve hassasiyetini gidermek amaçlı yapılan ya da mevcut kaplamaların çıkartılması gerektiğinde, daimi sabit protezler yapılana kadar hastaya uygulanan sabit protezlerdir. Genellikle plastik bir malzemeden yapılırlar.
Geçici yapıştırma malzemeleri ile dişlerinize yapıştırılırlar.
Tedaviden Beklenenler:Daimi dişler takılana kadar olan süre içinde kesilmiş dişlerde oluşabilecek hassasiyeti gidermek, dişleri bakteri ve
asitler gibi dış etkenlerden korumak, dişlerin hareket etmesini önlemek, çiğneme, estetik ve konuşma işlevlerini düzenlemek.
Karşılaşılabilecek Problemler ve Riskler
• Geçici protezlerin gevşemesi, çıkması, kırılması. Protezinizin kısa sürede tekrar çıkarılması gerektiğinden kuvvetli olmayan bir yapıştırıcı
ile yapıştırılmaktadır. Bu yüzden kolaylıkla yerinden çıkabilir. Bu durumlarda hemen hekiminize başvurmanız gerekir.
• Daimi kronlar kadar estetik olmaması. Geçici kaplamalar plastik malzemeden ve kısa süre içinde hazırlandığından estetik beklentilerinizi
karşılamayabilir. Bu durumda hekiminize danışınız.
• Aşırı çiğneme yükleri altında kırılmalar. Geçici protezler plastik bir materyalden yapıldıkları için çiğneme kuvvetleri ve sert gıdalar ile
kırılabilir. Yeniden yapılması için en kısa zamanda hekiminize başvurunuz. Yenilenen geçici kronlar hastaya ek bir maliyet getirebilir.
• Protezin rahatsızlık hissi vermesi, dile takılması. Geçici protezlerin genel olarak cilası kalıcı protezler kadar iyi olmamakta ve pürüzlü
alanlar bulunabilmektedir. Dilinizi yara yapacak pürüzlü bir kenar veya yüzey varsa dilinizi mümkün olduğunca o bölgeye çok götürmeyiniz, en kısa zamanda hekiminize başvurunuz veya prova seanslarında hekiminize durumu belirtiniz.
• Protezin dişlere baskı yapması, yükseklik hissi. Bu durum genelde yapılan protezde yükseklik olması durumunda hissedilir ve diğer
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doğal dişleriniz birbirine temas etmeden geçici protezin erken teması ile oluşur. Bu durum geçici protezinizin takıldığı dişte ta da karşıt
dişte ağrı oluşturabilir. Mutlaka hekiminize başvurunuz ve bu süreçte mümkün olduğunca yumuşak gıdalarla besleniniz.
• Yanak-dudak-dil ısırması. Uzun süren dişsizlik sonucu bu bölgelerde yanak, dil gibi yumuşak dokular boş olan kısma doğru yayılabilirler.
Eğer bu yumuşak dokuları ısırma gibi bir sorun oluşuyorsa hemen ya da prova seanslarında hekiminize durumu belirtiniz.
• Dişlerde soğuğa ve sıcağa duyarlılık. Bu protezler kalıcı kaplamalarda olduğu kadar sert bir yapışkanla yapıştırılmadığı için sızıntı
oluşabilir ve dişlerde sızlamalar meydana gelebilir. Protezle dişeti arasındaki aralıklar da soğuk sıcak hassasiyetine neden olabilir. Bu tip
hassasiyetler çoğu zaman kalıcı protezlerin daimi yapıştırıcı ile yapıştırılması sonrası son bulur. Mümkün olduğunca çok soğuk-çok sıcak
gıdalardan kaçınılması gerekir.
• Protez altındaki dişlerde ağrı hissedilmesi. Hafif sızlamalar olması haricinde sürekli ağrı kesici kullanmanızı gerektirecek ağrılı bir durum
varsa mutlaka hekiminize başvurunuz.
• Kullanım sürecine bağlı olarak kaplamalarda renk değişikliği oluşması. Ağız ve dişlerinizin bakımının yeterli olmaması, çay, sigara gibi
ürünler plastik malzemeden yapılan geçici kaplamalarınızın kısa sürede renklenmesine neden olur.
• Kullanım sürecine bağlı olarak dişetlerinde problemler oluşturabilmesi. Geçici protezlerinizin kullanım sürecinde ağız bakımınızın hekiminizin önerileri doğrultunda dikkatli ve düzenli olarak gerçekleştirilmemesi dişetlerinde problemlere yol açabilir.
• Geçici materyaline karşı bazı hastalarda alerji gelişebilmesi.
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Geçici kaplamalarınızı hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanılması, ağız ve dişlerinizin bakımının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.
Geçici protezlerin kürdanla zorlanması veya diş ipiyle aralara girilmeye çalışılması kaplamanızın yerinden çıkmasına neden olacaktır.
Geçici protez kullanımı sırasında sert ve yapışkan gıdalardan kaçınılması. Geçici kaplamaların yapıldığı madde genel olarak akrilik (plastik) esaslı olduğu için çok sağlam değildir ve sert gıdalar geçici protezinizin kırılmasına yol açabilir.
Geçici protezlerin takılmasından sonra diş tedavinizin aksatılmaması. Uzun süre ya da hekiminizin tavsiyelerine uyulmayarak kullanılan
veya gevşediği halde yapıştırılmayan kaplamaların çıkması, kırılması veya yutulması söz konusudur ve hekiminiz bu durumdan sorumlu
değildir.
Önerilen Tedavi Uygulanmazsa
Dişlerde hassasiyet, ağrı, çürük, yer değiştirme, uzama, dişetlerinde problemler, bazı durumlarda ilgili dişlerin çekilmesinin gerekliliği gibi
farklı problemler oluşabilir.
ONAY
Tüm ağzımın detaylı muayenesi yapıldı. Ayrıca ilgili bölümlerde hekimler tarafından hastalığın ne olduğu, tedavinin neden gerektiği,
içerdiği riskler, oluşabilecek problemler, alternatif yöntemler, tedavi sonrası oluşabilecek değişiklikler, başarı olasılığı ve iyileşme sürecinde yaşanabilecek durumlar açıklandı.
Teşhis ve tedavi esnasında ;
• Konsültasyon istenebileceği ve bunların tedavi sürecine katılabileceği,
• Öğrencilerin tanı ve tedaviye katılacağı, asistan ve öğretim üyeleri denetiminde çalışacakları,
• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi hekimlerinin, öğrencilerin, dental teknisyen ve röntgen teknisyenlerinin röntgen çekebileceği
• Kimlik bilgilerimin gizli tutularak anamnez bilgilerimin, radyolojik görüntülerimin, fotoğraflarımın, tetkik sonuçlarımın (patoloji
raporu, laboratuvar sonuçları vb) teşhis, bilimsel, eğitim veya araştırma amaçlı kullanılabileceği,
• Verilen randevulara aksatmadan gelinmesi ve hekimin tedavi ile ilgili öneri ve uygulamalarına uyulmasının tedavi sonuçlarını
doğrudan etkileyebileceği,
Tarafıma açıklandı.
(LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BOŞLUĞA ‘Bu Onam Formunu, Okudum ve Anladım’ YAZARAK İMZALAYINIZ)
…………………………………………........……………………………………………………........................................................................…….
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