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ÖZET

ABSTRACT

Periodontal hastal k di lerin destek dokular n n
iltihabi bir hastal 1 d r ve oldukça yayg nd r. Di yüzeyi
temizli1i (Scaling) ve kök yüzeyi düzle tirilmesi (Rp)
i lemlerinin yan s ra di yüzeyi cilalanmas (Dp), di
yüzeylerinden irritanlar ç karmak için periodontal
hastal klar n ba lang ç tedavisinde yayg n kullan lan
tekniklerdir. Bu makalenin amac , sa1l kl bir
periodontal doku elde etmek için yap lan ba lang ç
tedavisini (initial treatment), bu ba lang ç tedavisinin
di lere, yumu ak dokulara, restorasyonlara, çevreye
verdi1i zararlar n ve bunlar n giderilme stratejilerini
literatürler 1 nda de1erlendirmekti.
Anahtar Kelimeler:Periodontal ba lang ç
tedavisi, aletler, komplikasyonlar

Periodontal disease is an inflammatory disease
of the supporting structures of the teeth and quite
common in the general population. Scaling (Sc) and
root planing (Rp) as well as dental polishing (Dp) are
widely used techniques in the initial therapy of
periodontal diseases to remove irritants from the
surfaces of the teeth. The purpose of this review was
to evaluated the initial phase of periodontal therapy,
adverse effects on teeth, soft tissues, restorations,
enviromental of initial treatment, and risk
management strategies.
Key Words: Initial periodontal treatment,
instruments, complications
Bu makalede sa1l kl bir periodontal doku elde
etmek için yap lan ba lang ç tedavisi (initial treatment), tedavi s ras nda olu abilecek komplikasyonlar
ve bu komplikasyonlar n giderilme stratejileri daha da
önemlisi komplikasyonlar n aza indirgenmesi veya
olu turulmamas için uyulmas gereken kurallar ele
al nmaktad r.

GR
Periodontal hastal klar di eti ve di leri
destekleyen dokular etkileyen iltihab hastal klard r. Bu
hastal klar di eti iltihab (gingivitis) ile ba lar. Tedavi
edilmezlerse periodontitise ilerleyerek di eti ve di leri
destekleyen alveol kemi1inde geriye dönü süz hasarlar
meydana getirirler. Buna ba1l olarak, etkilenen di ler
sallanmaya ba lar, hatta çekime gidebilir1.
Eri kinlerde
di
kay plar n n
%70'inden
periodontal hastal klar sorumludur. Bu hastal klar
erken dönemde te his edildiklerinde kolay ve ba ar l
bir ekilde tedavi edilebilirler2. Di eti hastal klar n n
önlenmesi veya tedavisi; do1al di lerin korunmas ,
daha rahat çi1nemenin ve daha iyi bir sindirimin
sa1lanmas gibi di1er faydalar da beraberinde getirir.

PER ODONTAL
HASTALI%IN
BA LANGIÇ
TEDAV S
Patolojik ceplerden ve kök yüzeylerinden,
periodontal hastal klar n etyolojisinde rol oynayan
bakteri pla1 ve di ta lar n n ç kar lmas periodontal
tedavinin temelini olu turur1,3,4 . Yap lan bu tedavilerle
biyolojik olarak kabul edilebilir bir kök yüzeyi elde
etmek as l amaçt r5. Bu amaca ula mada en yayg n
teknikler di yüzeyi temizli1i (Sc) ve kök yüzeyi düzle tirilmesi (Rp)’dir2. Bu iki uygulama, di yüzeyinin
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bir di in tüm yüzeylerinin tedavilerinin tamamlanmas n n daha do1ru yakla m olaca1 yani di ten di e
geçi in daha mant kl olaca1 na inanmaktay z.
Sc ve Rp ba ar y art ran di1er bir yakla mda
tedavinin sextant yada quadrant esas na göre yap lmas d r. Yani sistematik olarak tedavi yap l rsa ba ar
artaca1 gibi zaman kazanc da olur.
Tedavide kullan lan el aletleri çok hassas
aletlerdir. Özellikle büyük kalsifiye yap lar n ortamdan
uzakla t r lmas nda kullan lan aletlerin k r lmamas için
daha mukavemetli aletlerin ilk önce kullan lmas ve bu
ba1lamda kretuarlar n (hilal a1 zl ve düz a1 zl
kretuarlar n) daha sonrada küretlerin (Riffle 7 S,
Gracey) kullan m tercih edilmelidir 7.
Goldman’a göre önemli olan alet de1ildir, onlar
kullanma yetene1inin geli tirilmesidir1. Alet kurallar na
göre kullan l rsa doku dostudur ancak bilinçsizce kullan m nda ilgili dokularda tedavisi olmayan hasarlara
neden olabilirler. Ju ana kadar bildirilen en önemli
komplikasyon a r kole hassasiyetidir. Bu anlamda
ba ar l Sc ve Rp için el aletlerinin aktivasyon basamaklar n özetleyecek olursak;
• B çak k sm di yüzeyine yerle tirilmeli,
• Yerle tirilen b çak aç s 00 ye yakla t r lmal ,
• B çak k sm sulcus ve cep taban na
yerle tirilmeli,
• B çak yüzüne uygun aç land rma verilmeli,
• Parmaklardan destek al nmal ,
• Destek kuvvet uygulanmal , di e lateral
kuvvet verilmeli,
• Maximum etki ve minumum yorgunluk için
bilek hareketi uygulanmal ,
• Sondla pürüzlük kontrol edilmeli,

cilalanmas ve parlak bir yüzey olu turmas i lemi Dp
ile tamamlanmaktad r. Bu i lemler kolay uygulanan,
iltihapl dokuyu ve bakteri depozitlerini ç karmada çok
etkili olan yöntemlerdir 2.
BA LANGIÇ TEDAV S NDE KULLANILAN
ALETLER
Periodontal hastal klar n etyolojisinde en önemli
iki faktörün bakteri pla1 ve di ta lar oldu1u ve
bunlar n ortamdan uzakla t r lmas n n periodontal
tedavinin temelini olu turdu1u konusunda art k fikir
birli1i vard r.
Bakteri pla1 ve di ta lar n ç karmaya yönelik
çe itli çap ve ekilde çok de1i ik el aletleri (kretuarlar,
küretler, e1eler gibi) üretilmi , bunlar n yan s ra sonik
ve ultrasonik (kavitron) aletler kullan ma sunulmu tur.
Yine bu i lemlerle ilgili pek çok alet de (air-flow,
yumu ak doku lazeri, water pick vs) geli tirilmi tir.
Di yüzeyi temizli1i ve kök yüzeyi düzle tirilmesi
i lemlerinde performans etkileyen pek çok faktör
vard r. Di hekiminin yakla m büyük önem arz eder.
Ancak ba ar y sadece hekim hünerine ve bilgisine
ba1lamak çok do1ru bir yakla m olmaz. Elbette ba ka
faktörlerde önemlidir. Di lerin lokalizasyonu, di lerin
anatomik özellikleri,
alet
adaptasyonunun iyi
olmamas , uygun olmayan alet tutu aç s , aletlerin
keskin olmamas , iyi bir görü alan na sahip olmama,
hasta ve hekimin uygun bir çal ma pozisyonda
olmamas gibi daha pek çok say labilecek durumlar Sc
ve Rp performans n olumsuz etkileyen unsurlar olarak
kar m za ç kar 1. Ancak gerek ba lang ç tedavisinde,
gerekse cerrahi tedavide do1ru teknik ve uygun
enstrüman kullanmak ba ar n n anahtar d r.
Sc ve Rp’ de mekanik aletlerinin ba ar l olarak
uygulanmas için gerekli zaman n ayr lmas n n ve her
bir di in yüzeyinin temizli1inde aletlerin ayn bölgede
en az 10 kez uygulanmas n n ba ar l bir tedavi için
zorunlu oldu1una dair bilgiler mevcuttur 2,6.

Ba3lang5ç
kullan5lmas5:

tedavisinde

el

Ba3lang5ç tedavisinde
kaz5y5c5lar kullan5lmas5:

ultrasonik-sonik

Periodontal ba lang ç tedavisinde el aletlerinin
yan s ra ultrasonik-sonik aletlerde s kl kla kullan lmaktad r. Ultrasonik kaz y c lar n plak eliminasyonundaki
etkinli1inde kavitasyon olay önemli bir yer tutar8.
Ultrasonik kaz y c lar n kök yüzeyi üzerindeki endotoksinleride (lipopolisakkaritleride) uzakla t rmada ba ar l
olduklar bildirilmi tir 9.
Yap lan ara t rmalarda ultrasonik kaz y c lar n el
aletlerine oranla kök yüzeylerinde daha az doku kayb na neden oldu1u bildirilmi 10, ancak daha pürüzlü bir
kök yüzeyi olu turdu1u gösterilmi tir10,13. Ultrasonik
kaz y c lar ndan sonra el aletleri kullan l rsa, yaln zca el
aleti uygulamas na oranla daha az pürüzlü bir kök
yüzeyi elde edildi1i de gösterilmi tir11. Buna ra1men

aletleri

Bakteri pla1 ve di ta lar n n di eti cebi içerisine
itilmeden aseptik çal ma kurallar na dikkat edilerek
ç kart lmas ba lang ç tedavisinin en önemli basama1 n
olu turur. Bu a amada bakteri endotoksini içeren
sement tabakas kaz n r fakat cep epitelini ç karmak
için çaba sarf edilmez.
Sc ve Rp ya di -di ya da alet-alet eklinde
yap lmal d r. Ancak cep derinli1inin bir di in de1i ik
bölümlerinde farkl l k gösterebilece1i ve furkasyon
problemlerinin bir çok aleti gerekli k laca1 dü ünülürse
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D
YÜZEY N N
C LALANMASI
VE
PARLAK B R YÜZEY N OLU TURULMASI LEM
(DENTAL POL SH NG)
Di ta lar al nd ktan sonra di yüzeyi mutlak
surette temizlenmelidir. Di eti hastal 1 ve di çürü1üne sebep olan mikrobial plak ve debrisin, di yüzeyine tutulumunu daha da zorla t rmak için di yüzeyini
cilalamak ve parlak bir yüzey olu turmak gereklidir.
Gingivitisin ba lamas nda ve di ta
olu umunun
ba lang ç a amas nda en önemli faktör olan bakteriyel
plak, polisaj yap lmam pürüzlü yüzeylerde çok daha
çabuk birikir. Bu yüzden dental polisaj, gingivitisin
tekrar n önleyici önemli bir faktör olarak dü ünülebilir.
Di1er yandan polisaj lekeler ç kar lmas üzerine
son derece etkindir. Bilindi1i üzere, lekenin tek ba na
patolojik yönü olmamakla birlikte kozmetik yönü
a1 rl kl d r23,24. Uzakla t r lmas n n öneminde hastan n
beyaz di lere ve memnun edici görünüme sahip olma
gereksinimi yatar. Ancak hastan n polisaj gereksinimi
iyi belirlenmelidir. Polisaj di lere, pulpaya, gingival
dokulara, restorasyonlara ve çevreye yan etkili
olabilir25,28. Tüm di lerin rutin polisaj yerine sadece
lekeli alanlar n polisaj savunulan raporlarda mevcuttur
29,33
. Temeli, rutinde tüm di lerin polisaja ihtiyac
olmad 1 konseptine dayan r. Mine yakla k olarak
küspal yüzeylerde 2,5 mm kal nl 1 ndad r ve di in
servikal bölgelerinde epeyce incelir 34. 30 sn.lik sünger
ta ile polisaj, minenin en d taki floridden zengin 4
mikronluk bir k sm n uzakla t rmaktad r35. Onun için
polisaj n zararl etkileri asla göz ard edilmemelidir.
Polisaj n terapötik de1erinden çok kozmetik avantaj n
olabilece1i her zaman dikkate al nmal d r.
Lekelerin ç kar lmas nda ba ar , onlar hakk nda
yeteri bilgi sahibi olunmakla mümkündür. Bu ba1lamda lekeleri irdeleyecek olursak; Lekeler; di in sa1lam
k sm yla renk aç s ndan kontrast gösteren rengi bozuk
nokta veya alanlar olarak tan mlamak daha do1ru bir
ifadedir36. Bunlar ; Ekstrinsik lekeler (yüzey olu an
leke) veya (ntrinsik lekeler (di in içinde olu an leke) ya
da Eksojen lekeler (d faktörlere ba1l ) veya Endojen
lekeler (di in içindeki faktörlere ba1l )
eklinde
s n fland rmak mümkündür.
Ekstrinsik Lekeler
Bu lekeler sar , kahverengi, gri, ye il, turuncu
ve siyah olabilir. Ekstrinsik lekeler, el, sonik ve
ultrasonik aletlerle yap lan skaling, lastik veya hava ile
yap lan polisaj gibi yöntemlerle uzakla t r l r. Uzakla t r ld ktan sonra hastan n kendi bak m ve lekeye neden
olan ürünlerin al m n n kesilmesiyle önlenmelidir36.

kök yüzeyindeki pürüzlülü1ün bakteri pla1 birikimini
art rmad 1 13 ve cep s 1la mas ile ata man kazanc n
olumsuz yönde etkilemedi1i14 rapor edilmi tir.
Ultrasonik kaz y c lar n kullan m nda kök yüzeyinde meydana gelen pürüzler ucun titre im mesafesi15,16 ve uygulanan bas nçla15 do1ru orant l d r. Ultrasonik kaz y c lar n kullan rken güçlü bir aspiratör
kullanmak gerekir. Ayg t n ucunun di ta ile temasta
olmas ve di yüzeyine 15 derecelik bir aç yapmas
gerekir. Ayr ca uca gelen bas nç minimal olmal d r17.
Di yüzeyi temizli1i ve kök yüzeyi düzle tirilmesi
i lemlerinde gerek ultrasonik kaz y c lar n gerekse el
aletlerin istem d cep epitelinin bir k sm n ortadan
kald r ld 1 ve re-epitelizasyonun ultrasonik kaz y c lar n
kullan m ndan sonra daha çabuk oldu1u rapor
edilmi tir18.
Ultrasonik kaz y c lar n uçlar kal n ve künttür.
Bunlarla dar interproksimal bölgelere girmek mümkün
olmaz. Ayn zamanda, derin fibrotik ceplerde cep
taban na tam olarak ula lamaz. Ula sa bile so1utma
suyu ucun oldu1u bölgeye ula amayaca1 ndan s
art na söz konusu olabilir.
Ultrasonik kaz y c larda kullan lan sürekli su
spreyi ile çal ma alan n n görülmesini zorla t r r. Aspiratör kullan m n zorunlu k lar. Bu aletlerin dokunma
duyusu el aletleri kadar hassas de1ildir. Dolay s yla
ince uçlu bir sonda ile muayenesi gerekir.Ultrasonik
kaz y c lar kalp pili ta yan hastalarda pilin fonksiyonunu bozabilir. Ayr ca üst çenede kullan ld klar nda,
hastalarda geçici duyma bozuklu1u ve kulak
ç nlamas na neden olabildikleri de saptanm t r19.
Ultrasonik kaz y c lar daha az zaman al r, daha
az travmatiktir ve daha az postoperatif rahats zl 1a
neden olabilir. Tüm bu avantajlar nedeniyle ultrasonik
kaz y c lar hem hasta hem de hekim taraf ndan tercih
nedeni olmaktad r. Ultrasonik kaz y c lar ile kaba di
ta temizli1i yapmak daha sonra el aletleriyle art k di
ta lar n n ç kar lmas daha sa1l kl bir uygulama
olacakt r 20.
Daha sonraki y llarda sonik kaz y c larda periodontal ba lang ç tedavisinde kullan lmak üzere piyasaya sürülmü tür. Sonik kaz y c veya ultrasonik kaz y c uygulamas n n subgingival bakteri pla1 üzerine
etkilerinin farkl olmad 1 saptanm t r21. Ancak sonik
kaz y c lar n ultrasonik kaz y c lardan daha fazla el
aletlerinden daha az doku kayb na neden oldu1u
görülmü tür10,22. Ayr ca sonik kaz y c lar n ultrasonik
kaz y c lara oranla daha küçük, ucuz ve kolay sterilize
edilebilir olmalar gibi önemli avantajlar da vard r.
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Ekstrinsik lekelere sebep olan faktörler;

Lastikle polisaj n mine sement ve dentine yan etkileri;
Ju kabul edilmelidir ki; lastikle polisaj minenin
d tabakas ndan yap uzakla t rmaktad r. Floridden
zengin olan minenin en d tabakas n n uzakla t r lmas
zaman içinde hastay negatif etkileyecektir ki, bu
durum en çok çürük riski ta yanlarda geçerlidir35.
Florid içeren pat kullan lmas abrasiv polisaj prosedüründe yok olan floridin ancak bir miktar n yerine
koyabilecektir fakat topikal florid uygulamas kaybolan
floridi telafi etmede önemlidir37. Dolay s yla yeni süren
di ler yeterince mineralize olmad 1 ndan bu di lerde
polisajdan kaç n lmal d r38.
Dentin ve sement, mine yüzeyine k yasla
abrazyona daha az dirençlidir. Lastikle polisajda dentin
ve sement uzakla t r laca1 ndan köklerde sak n lmal d r. Daha da ötesi servikalde mine ince oldu1undan
dolay dentin ve sementin aç 1a ç kmas na neden
olabilece1inden di hassasiyeti geli ebilir39. Son olarak
pürüzlü abrasivler yüzeyi pürüzlendirerek plak ve
biofilm akümülasyonuna neden olur. Bundan dolay
kullan lacaksa en az abrasiv pat tercih edilmelidir.
Lastikle polisaj n restorasyonlara yan etkileri;
Lastikle polisaj yüzeyi pürüzlendirerek restorasyonlarda hasar olu turabilir. Alt n, amalgam, konvansiyonel kompozitler ve mikrofilli kapsüller patla polisaj
takiben yüzeyde pürüzlülük sergilerler27. Dental
implant n polisaj gerekliyse nonabrasiv veya yumu ak
pat kullan lmal d r.
Lastikle polisaj n yumu ak dokulara yan etkileri;
Enflamasyonlu yumu ak dokular polisajdan
irrite olur. Çünkü iri taneli pat gingivaya girer ve iyile meyi geciktirir. Özensiz uygulamayla, yüksek h zda ve
bask yla, ayn yere uzun süre tutmayla gingivada
travmalar da meydana gelebilir25. Lasti1in tek kenar n
yass la t racak kadar gingiva alt na do1ru yap lan
bas nç yeterlidir. Meydana getirilen s , özellikle pulpas
geni olan süt di lerinde pulpal nekroz ba latabilir38.
Bask , h z ve pat n abrasivli1i s olu turmaya verimli
ise pulpal rahats zl k olu abilir.
Lastikle polisaj n çevreye yan etkileri;
Polisaj esnas nda üretilen bakteriyel aerosol
dental personele hastal 1 n geçi ini sa1layabilir. Bakteriler havada saatlerce as l kal r ve çevredeki yüzeylere
çöker. Ortaya ç kan bakteriyel aerosolün inhalasyonu
solunum problemi olanlarda sorun yaratabilir. Bu tür
problemler, enfeksiyon kontrolü yap larak sadece
endike durumlarda lastikle polisaj yap larak minimize
edilir.

•
•

Tütün ürünleri, sigara, puro vs.
Klorheksidin
gibi
antimikrobiyal
ajanlarla
çalkalama
•
Stannous floridli ürünlerle di f rçalama.
•
Ayr ca
çay,kahve,kolal
içecekler,me rubatlar,demir haplar ,k rm z arap
•
Kötü oral hijyen
•
Ek olarak endüstriyel alanlarda çal anlarda metal
tozlar ndan kaynaklanabilir.
ntrinsik lekeler
Mine veya dentinde hasara neden olabilir. Di te
lekeli veya benekli görünümle sonuçlan r. Hafif pitlerden büyük defektlere kadar de1i iklik gösterir. Lekeler
hafif ve iddetli derecede aç k sar dan, koyu kahverengiye, griye veya siyaha kadar çe itlilik gösterebilir.
(ntrinsik lekeler, geleneksel metodlarla uzakla t r lamaz. Lekenin iddeti tekni1i belirler. Di a1artma
( s yla ve kla kombinasyonlu kullan lan kimyasal oksidasyon ajanlar ile yap l r)veya restoratif yöntemlerle
tedavi edilir36.

(ntrinsik lekelere sebep olan faktörler;
•

Herediter veya geli imsel pek çok sebebe ba1l
geli ebilir.
•
Yüksek ate , travma, fazla flor al n m
•
Di geli imi s ras nda tetrasiklin kullan m
•
Minenin translusent yap s ndan dolay büyük
restorasyonlar, pulpa nekrozu ve dental çürükler
•
Dental tedavilerde kullan lan dolgu malzemeleri
eklinde s ralanabilir. Ekstrinsik lekeler her zaman
eksojendir ama intrinsik lekeler eksojen veya endojen
kaynaklara ba1l geli ebilir.
Hastan n oral sa1l k al kanl klar ve lekesinin
tipi tan mlanmal d r. Sc + Rp den sonra ekstrinsik leke
kal rsa avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak en az zararl metod seçilmeli. Ayn hasta için
her bölgede farkl metotlar uygulanabilmelidir. Polisaj
i lemleri için bugün itibariyle uygulanan metotlar dört
ana ba l kta özetleyebiliriz;
•
Lastikle polisaj
•
Hava ile polisaj
•
El aletleri ile polisaj
•
Sonik ve ultrasonik aletlerle polisaj
Lastikle polisaj : Sc.den sonra dü ük devirle
ve polisaj pat yla lekenin uzakla t r lmas d r. Bu
geleneksel bir metottur ve çok etkindir. Genellikle
hasta memnun kal r. Prosedür hem h zl d r hem de
ö1renmesi ve uygulamas kolayd r.
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parlatmak için kullan labilir. En az abrasiv içeren pat
dü ük h zda ve uygun bas nçla uygulanmal d r28.
Dü ük h zda çal an, hafif el parças na ba1l proflaksi
uçlar , çe itli tipte lastik kup veya f rça tipi içerebilir.
Lastik kuplar tüm yüzeylerde, düz veya sivri f rçalar
okluzal yüzlerde kullan l r. Dispozibl proflaksi uçlar da
mevcuttur.
Lastik f rçalar tüm yüzeylerde kullan labilir ancak düz veya i aretli f rçalar okluzal yüzeyler için
dizayn edilmi tir. Dispozibl proflaksi uçlar da mevcuttur. Tüm dispozibl araçlar (f rçalar, lastik, enjektör,
plastik proflaksi uçlar ) bir kere kullan lmal d r. Gereçler
temizlenmeli, ya1lanmal ve üretici ürünlerine göre
sterilize edilmelidir.
Hava ile polisaj : Havayla polisaj bas nçla
sodyum bikarbonat ve l k su spreyi salan elle kullan lan parças olan leke ç karma metodudur. 1970’lerin
sonunda ekstrensek lekelerin h zl ve kolay ç kar lmas
için geli tirilmi tir. Etkili ve verimli bir yöntemdir43,47.
Geleneksel metotlardan daha az zaman al r, el aletine
göre üç kat h zl leke ç kar r43,44. Operatörün daha az
yorulmas önemli bir avantajd r.
Havayla polisaj hastan n medikal ve dental
anamnezi al nd ktan, sert ve yumu ak dokular muayene edildikten sonra planlanan dental bak m n bir
parças d r. Havayla polisaj kanamal bir i lem oldu1undan dolay orta ve yüksek risk gruplar nda bakteriyel
endokarditi önlemek için antibiyotik proflaksi dü ünülmelidir. Ayr ca bakteriemi riskini önlemek için i lemden
önce antimikrobiyal ajanla çalkalama da önerilir40. CHX
iyi bir antimikrobiyal seçenektir ve havayla polisaj
öncesinde 1-2 dk çalkalat lmal d r41. Kontakt lenslerin
ç kar lmas , duda1 n kremlenmesi, güvenlik gözlü1ü
tak lmas önerilir36. Tüm bunlar takiben hasta havayla
polisaj esnas nda güvenle tedavi edilir. Hastal k riskinden uzakla ma sa1lan r.
Hava ile polisaj n mine sement ve dentine yan etkileri;
Bu yöntemle tamamlanan i lemde mine yüzeyi
hasar görmez45,48,49. Buna ra1men sement ve dentinde
uzun süre kullan m di in d yap s n kald raca1 ndan
bu müdahaleden uzak durulmal d r49. Hangi yöntemin
daha iyi oldu1una dair sonuçlar tutars zd r. Ama hava
ile polisaj n daha az zarar verdi1i, mineden daha iyi
leke ç kard 1 ancak sementte tüm metodlar n riskli
oldu1u savunulmaktad r.
Hava ile polisaj n restorasyonlara yan etkileri;
Pek çok ara t rmac restoratif materyallere air
polisherin etkilerini aç klam t r50,53. Baz sonuçlar pozitiftir, di1erleri restorasyon yak n nda önlem al nmas n

Riskin Giderilme Stratejileri
Tart lan yan etkilerle beraber kontrendikasyonlar da say s zd r. Hasta, zararl yanlar hususunda
bilgilendirildikten sonra yine de polisaj talep ederse,
leke ç karma mine yüzeyinde s n rland r lmal d r.
Akabinde de topikal florid uygulanmal d r.
Lastikle polisaj kanamaya neden oldu1undan
kalp rahats zl 1 problemi olan ve riskli medikal durumu
olanlarda bakteriyel endokarditi önlemek için antibiyotik premedikasyonu önerilir. Ayr ca i lemden önce
risk grubu hastalarda bakteriemi geli me riskini
önlemek için antimikrobiyal ajanla çalkalama önerilmelidir40. Bu anlamda klorheksidin tercih edilebilir ve
tedaviden önce 1-2 dk. a1 z çalkalat lmal d r41.
Aerosol üretimini azaltmak için tüm hastalar
i lemden önce antimikrobiyallerle çalkalamaya tabi tutulmal d r42. Hasta için koruyucu gözlük tüm oral i lemlerde, özellikle damlac k yayan i lemlerde önerilmektedir. Di hekimi, eldiven, yüz maskesi, koruyucu
önlük, gözlük kullan lmal d r. Böylece hasta güvenle
tedavi edilir ve klinisyen hastal k riskinden korunur.
Lastikle polisaj5n kontrendikasyonlar5
• Ekstrinsik lekenin yoklu1u
• Yeni sürmü di ler,özellikle süt di i
• Dekalsifikasyon veye hipokalsifikasyon
• Mine hipoplazileri
• Sement veya dentinin ekspoze oldu1u çekilme
sahalar
• Hipersensitivite alanlar
• Akut gingival veya periodontal inflamasyon
• Derin sc,rp ve yumu ak doku küretaj ndan hemen
sonra
• A1 z kurulu1u
• Kompozit restorasyonlar ve banding, camionomer,
porselen, alt n restorasyonlar
• Rampant çürükleri
• Pat içeri1ine alerji
• Boyun,ba ve tükrük bezlerine radyasyon
• Ast m ve amfizem gibi solunum problemleri
• Bula c hastal klar (bu durumda önlem al nmal d r.)
• Premedikasyon gerektiren yüksek risk gruplar nda
yap lmamal d r.
Lastikle polisajda kullan5lan gereçler
Ticari patlar, farkl grenli (iri, medium, küçük)
ve farkl aromal olabilir. Abrazyon nedeniyle uzakla t r lan floriti yerine koymak için florit içermelidir. Bununla beraber profesyonelce uygulanan topikal floritin yerini tutmaz37,41. Di macunlar da abrasiv içerir ve di
f rças veya dü ük h zda çal an el parças mineyi
37
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aras nda çok spesifik bir denge sürdürülmelidir. Baz
bireyler denge de1i imini tolere edemeyebilir. Bu
nedenden dolay oral mukozadan potansiyel NaHCO3
emilimi olaca1 ndan üreticiler bu tip hastalar uyarmal d r62. Hava ile polisaj n olu turdu1u aerosolden
dolay hastalar veya odada bulunan sa1l kç larda
ekstra hastal klar olu abilir. Herhangi bir potansiyel
riski azaltmak için oral sa1l k personeli üniversal
önlemlere ba1l kalmak gibi baz tedbirler almal d r.
Örne1in bakteriyel filtrasyon skoru %74-98 olan iyi
uyumlu maskeler kullan lmal d r60,61,63 . Yüksek hacimli
vakum kullan m tükrük emiciden daha fazla aerosol
azalt r61,63. Bununla beraber e1er asistans z çal l yorsa
tükrük emiciye ba1lanm aerosol üretimini dü üren
ayg t kullan l r. ( lemden önce CHX gibi antimikrobiyal
ajanla 2 dk çalkalama da aerosol oran n dü ürür63,64.

öne sürmü tür. Ço1u çal ma kompozit üzeri veya yak n nda kullan m nda pürüz ve pit olu turaca1 için
uzak durulmas gerekti1ini öne sürer. Amalgam ala m
ve di1er metal restorasyonlara uygulanmas çe itli
etkiler olu turmaktad r. Bu etkiler yüzey pürüzlülü1ü,
morfolojik de1i iklikler ve yap sal de1i imlerdir. Porselen, alt n ala mlar ve cam iyonomerlerde kullan m n
pürüz, lekelenme, pit, marjinal uyum bozuklu1u olu turdu1u da çal malarda rapor edilmi tir. Bu nedenle
klinisyen restoratif dental materyallerde geni kullan mdan uzak durulmal d r. Pek çok çal ma implant
parlatmada etkili oldu1unu göstermekle beraber implant için air-polisher kullanma üzerine ara t rmalar
tart mal d r. (mplant yüzeyi genellikle düzgündür ve
plak biofilmi olu umu hava ile polisajdan sonra inhibe
edilir54,56.
Fakat bir çal ma tüm implant tiplerinde hafif
yüzey de1i iklikleri bulmu tur56. Bu yüzden daha ileri
düzey çal malar yap lmad 1 sürece, safir ve saf
titanyum implantlarda kullanmaktan kaç n lmal d r.

Lekeye yönelik çal53ma önerileri
Di lerin görünümünden memnun olmayan hastalar için fasial görüntüyü de1i tirmek aç k bir gereksinimdir. E1er intrensek leke veya temizlendikten hemen sonra tekrar lekelenme varsa hasta bir kez veya
daha fazla i lem uygulanmas n isteyebilir. Çal ma düzeni, hasta e1itimi ve bleaching veya restoratif prosedürlerini içerir. Tedavi planlanmas ndan önce lekenin
sebebi ortaya konulmal d r. Baz lekeler ç kar lamaz.
Baz lar kolay ç kar l r. Bu karar hasta için bak m plan n
belirler 36.
S kl kla di hekimi, plak uzakla t rma pratikleriyle ekstrensek lekeyi ç karma üzerine odaklan r.
Böylece lekenin tekrar da önlenir. Ekstrensek lekeyi
düzeltmede e1itim en uzun süreli çözümdür.
Bleaching, intrensek lekede önemli bir alternatiftir36. Kozmetik bir i lemdir. Over-the-counter (OTC)
beyazlatma ürünlerinden ofis bleaching sistemlerine
kadar pek çok teknik mevcuttur. Ofis bleachinginde
dental ofiste dental sa1l k uzman prosedürü uygular.
Tüm prosedürler önlem al narak uygulanmal d r.
Bleachingde endikasyon, kontrendikasyon, önlemler,
ürünler, protokoller, verimlilik, güvenirli1i bilmek hekim
sorumlulu1u alt ndad r36. Prosedüre ba lamadan önce
hasta, sonuçlar tamamen ö1renmelidir.
El aletleri ile polisaj: Küret ve skaler gibi el
aletleri esas di ta temizli1i için dizayn edilmesine
ra1men ekstrensek lekeler için de kullan l r. Leke di
ta na yap ksa ta la etkili bir ekilde ç kar. El aletleri
küçük oldu1undan dolay lasti1in ula amad 1 yerde lekeyi ç karabilir. (laveten mine yüzeyine abrasiv de1ildirler. Bununla beraber el aletleri kök yüzeyinden

Hava ile polisaj n yumu ak dokulara yan etkileri;
Gingival kanama ve abrazyon, yumu ak dokuda
en çok rastlanan yan etkisidir. Fakat geçicidir, yara
çabuk iyile ir ve etkiler klinik olarak çok önemli
de1ildir57,58. (laveten çekim yerlerinde i lemi takiben
komplikasyon görülmez59. Ayg t n ucu doku travmas na
engel olmak için gingivadan uzak tutulmal d r. Hastalar
tuzlu bir tad ald klar n söylerler fakat bu ki iye
ba1l d r59. Dili slak gazl bezle kaplamak irritasyonu ve
tuz tad n önler. Suyla ve a1 z solüsyonuyla çalkalamak
tuz tad n azalt r. Tad maskelemek için di1er seçenek
nane aromal toz kullan m d r.
Güvenlik Önerileri
Hasta, hekim ve ortam için güvenlik önerileri
air-polisher kullan m yla ilgili olarak dental literatürde
mevcuttur60,61. Hasta aç s ndan; NaHCO3 absorbsiyonu, oral mikroorganizma içeren aerosolün inhalasyonundan dolay solunum zorlu1u, konsantre spreyden
duda1 n yanmas , göze sprey kaçmas (özellikle lens
kullananlarda) gibi sorunlar ortaya ç kabilir. Bu problemlerden baz lar ndan hastan n dudaklar n koruyucu
kremle kaplayarak, düzgün teknik uygulayarak,
kontakt lensleri ç kararak, güvenlik gözlü1ü takarak,
hastan n göz ve burnunu örterek kaç n labilir. Tüm bu
güvenlik içeri1ine ra1men polisaj tozundan NaHCO3
emiliminin sistemik etkileri konusundaki bilgiler
s n rl d r. Ju vücut için önemlidir ki; asit ve bazlar
38
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uzakla t r l r, di lerin kökleri üzerinde ki sert ve
yumu ak eklentiler temizlenir.

sement uzakla t rabilece1i için fazla enstrümasyondan
kaç n lmal d r43. Kök yüzeyinde bulunan fazlaca lekeyi
ç kar rken di hekimi, sementi en az de1i ime u1ratma
sorunuyla yüzyüze kal r. Çünkü leke ç karman n tek
amac estetiktir ve hastaya, lekelerin oral hastal kla
ba1lant l olmad 1 , uzakla t r lmazsa di eti veya di e
zarar vermeyece1i aç klanmal d r. Fakat günümüzde
görünüme çok önem verildi1inden, bu hasta için uygulanabilir bir seçenek olmayabilir. Baz yazarlar küretlerle yap lan Rp s ras nda mümkün oldu1unca çok leke
ç kar lmas ndan yanad r38. Baz lar ysa kök yüzeylerinde küretlerden sonra havayla polisaj desteklerler31,43.
Böylece en az kök yap s uzakla t r l r ve i lemden sonra en az kök sensitivitesi olu ur. Sonuç olarak tüm
metotlar lekeyle birlikte sement de kald rma potansiyelindedir.
Sonik ve ultrasonik aletlerle polisaj : Sonik
ve ultrasoniklerin de avantaj ve dezavantajlar di1erleri
gibidir. Leke ç karmada bu enstrümanlar seçerken
etkinlik ve verimlilikleri primer avantajd r. Ayr ca ince
uzun ucu sayesinde oklüzal yüzeylerde, rotasyonlu veya çapra k di lerde lekeyi ç karabilir. Hasta taraf ndan
kolay kabul edilebilir ve operatör el aletine göre daha
az yorulur.
Sonik ve ultrasonik enstrümantasyon aerosol
üretir, özensiz kullan mda s olu turur ve doku travmas na neden olur. Güvenlik için tükrük emici kullan larak aerosol minimize edilmelidir65. Yüzey pürüzlülü1ü üzerine el aletleri ve sonik-ultrasoniklerin karla t r lmas yla ilgili çal malar n bulgular belirsizdir.
Sonuç olarak; ba lang ç tedavisi di lere zarar
verebilecek tehlikeli bir i lem de1ildir. Ancak tedavi
ekli ve tedavide kullan lan gereçleri iyi bilmek,
kullan m s ras nda dokulara zarar vermemek gerekir.
Ba lang ç tedavisi, bazen tedaviyi ba latan bir unsur,
bazen tedavinin bir parças , bazen de tedavinin
kendisidir. Elbette di eti hastal 1 hangi seviyede olursa
olsun, tedavinin ilk safhas kusursuz bir a1 z bak m d r.
Kusursuz bir a1 z bak m sa1land ktan sonra,
periodontal dokulardaki iltihab n iddetine göre tedavi
ekli de1i iklik gösterir. E1er iltihap sadece di etlerinde
ise (gingivitis), büyük bir olas l kla di yüzeyi temizli1i
ve kök yüzeyi düzle tirilmesi ile bunlar n ard ndan
yap lacak di yüzeyinin cilalanmas ve parlak bir yüzey
olu turmak yeterli olacakt r. Jayet iltihap di i
çevreleyen ve destekleyen çene kemi1ine geçmi se
(periodontitis) ba lang ç tedavisi ard ndan, cerrahi bir
i lemle hem di etinin hem de kemi1in iltihapl k s mlar
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