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HEK ML ! NDE LAZER KULLANIMI SIRASINDA OLU AB LECEK ZARARLAR
VE ALINACAK ÖNLEMLER

HAZARDS RELATED TO LASER USE IN DENTAL PRACTICE AND THE MEASURES
TO PREVENT THEM
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ABSTRACT
In recent years, lasers are increasingly used in
dentistry. They are multifunctional devices but they
have very high risk potential. Hazards for physician,
patient and health care workers can be significantly
reduced with adherence to proper procedures. This
article explaines the harm which the lasers may cause
and the measures to prevent them.
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ÖZET

Lazerler, son y llarda di hekimli2inde gittikçe
artan kullan m alan bulmaktad r. Pek çok i levi olan bu
cihazlar, ayn zamanda yüksek zarar verebilme
potansiyeline sahiptir. Uygun prosedürlerin kullan m
ile lazer uygulamas esnas nda hasta, hekim ve sa2l k
ekibinde olu abilecek zararlar minimale indirilebilir. Bu
makalede lazer kullan m s ras nda olu abilecek
zararlar ve bunlar önleme yollar anlat lm t r.
Anahtar Kelimeler: Lazer, zarar, önlemler
‘Light Amplification by Stimulated Emission of
Radition’ aç l m na sahip olan lazerin temeli 1900’lü
y llarda Einstein’in geli tirdi2i fiziksel prensibe
dayanmaktad r. Di hekimli2inde kullan m 1960’larda
ruby (yakut) lazerin kullan m ile ba lamaktad r.1-4
Lazer tedavileri ABD’de FDA taraf ndan onaylanarak di
hekimli2inin ayr lmaz bir parças haline gelmi tir.1,5-7
Lazer teknolojisi özellikle son 25 y ld r medikal alandaki
ilerlemelere ba2l olarak geli me göstermekte olup,
günümüzde son derece popülerdir.1,4,8
Lazerler di hekimli2inde; di çürüklerinin temizlenmesi, di etinde ve çene kemi2indeki her türlü
cerrahi i lemler, estetik di tedavileri, di etinin ekillendirilmesi, koyu renkli di etlerinin renginin aç lmas ,
maksiller sinuzit, hassas di lerin hassasiyetinin
giderilmesi, aft ve uçuk tedavileri, çene eklemi rahats zl klar , çekim sonras yara iyile mesi, rekurrent
aftlar, gingivitis, periodontitis, oral mukoza rahats zl klar , pulpa kanallar n n sterilizasyonu, implant ve
periimplantitis gibi bir çok giri imde kullan lmaktad r.3,6,7,9,10
Lazerlerin gittikçe artan kullan m na ba2l olarak
çe itli tipte lazer sistemleri geli tirilmi tir. Di hekimli2inde carbon dioxide (CO2), Neodymium: YttriumAliminum:Garnet (Nd:YAG), Erbium YAG (Er:YAG),

Erbium,chromium: Yttrium: Scandium- GalliumGarnet (Er,Cr:YSGG) gibi lazer tipleri kullan lmaktad r.1,3,4,7 Bunlar n içerisinde; özellikle Er:YAG lazerler
yumu ak ve sert dokular n her ikisinde de minimal
zararla etki gösterdi2inden dolay ; çürük uzakla t r lmas ve kavite preperasyonu, kök yüzeyi düzle tirilmesi, periodontal cerrahi, gingival diskolorasyonun
düzeltilmesi, kök/implant yüzey dekontaminasyonu,
kemik dokusunda yap lan cerrahi giri imler gibi geni
bir kullan m alan bulmu tur.1,3,4
Birçok faydal i leve sahip olan lazerler, dikkatli
kullan lmad 2 zaman hasta, hekim ve sa2l k ekibi
aç s ndan ciddi sorunlar olu turabilecek cihazlard r.
Uygun prosedürlerin kullan m ile lazer uygulamas
esnas nda hasta, hekim ve sa2l k ekibinde olu abilecek
zararlar minimale indirilebilir.6,9-11
Gözler ve deri, lazer nlar na en s k maruz kalan organlard r. Lazerin zararlar s kl kla görme
yetene2inde hasar ve cilt yanmalar olmas na ra2men,
mekanik, elektriksel, ve kimyasal zararlarla da kar la labilmektedir.1,5,6,9-11 Lazerlerin biyolojik etkileri,
emisyon dalga boyuna, gücüne, emisyon moduna,
uygulama süresine, enerji yo2unlu2una ve uygulanan
doku karakterine göre de2i iklik gösterir.2 Lazerlerin
olu turabilece2i zararlar iki k s mda incelenebilir:
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te kil eder.12 Yang n; lazerlerin direk veya yans yan
nlar n n çevredeki kauçuk, plastik, ka2 t rulo,
parlay c likitler, insan saç veya saç spreyi gibi
materyalleri
tutu turmas
neticesi
meydana
5,9,12
gelebilir.
Lazer uygulamalar nda olu abilecek zararlar n
engellenmesi için uygulanan lazerin çe idine göre
sa2l k personelinin ve ortam n korunmas gerekir.
Bunun için American National Standarts Institute
(ANSI) lazer sistemlerini meydana getirebilece2i
potansiyel zararlara göre 4 s n fa ay rm t r. Bu
s n fland rma lazer
2 n n gücüne, dalga boyuna,
uygulama süresine göre düzenlenmi tir.
-Class I: Bu lazerler normal operasyon
esnas nda tehlike riski olmad 2 ndan dolay herhangi
bir ileri güvenlik önlemi gerektirmezler (Diot lazerler).
-Class II: Gözle görülebilir 2a (400nm-700nm)
sahip olan lazerler bu gruba girerler. Uzun periodlarla
ve direk olarak
2a bak lmad 2 takdirde zarar
olu turmazlar (HeNe lazerler).
-Class III: Bu lazerler, göze etkilerini
engellemek için tedbir al nmas gereken orta dereceli
enerjiye sahip sistemlerdir. Ç plak gözle bak lmas
tehlikelidir. Ciltle temas hasara sebep olmaz. 2 alt
s n fa ayr l rlar:
Class III a: Mikroskop gibi toplay c sistemler
kullan lmad 2 zaman ç plak gözle bak lmamas gereken
lazerlerdir.
Class III b: 25sn den daha uzun süre ç plak
gözle direk olarak bak l rsa zararl olan lazerlerdir.
-Class IV: Cerrahide kullan lan lazerlerin ço2u
bu gruptad r. Cilt ve gözler için yanma tehlikesi
olu turan 0.5 watt’ dan daha yüksek güce sahip
lazerlerdir. Class IV lazerler kullan lmadan önce
kesinlikle gerekli tedbirlerin al nmas gerekir.2,5,6,9,11,13

Primer zararlar: Direkt lazerden kaynaklanan gözü
ve deriyi etkileyen zararlard r.
Göze etkileri; Göz 2a kar son derece hassas
oldu2u için yaralanmaya en yatk n organd r. Lazer
nlar yla ilgili en büyük hasar göze giren lazer
enerjisinden meydana gelir. Özellikle retina, kornea ve
lens en fazla etkilenen bölümlerdir. K sa pulseli,
maksimum güçlü ve retinaya varan dalga boylu nlar
göz için özellikle zararl d r ve retinal hasar n tedavisi
mümkün de2ildir.1,3,5,6,9-11,12 Gözün lens tabakas ,
klar biriktirerek optik densiteyi defalarca kez
yo2unla t r p, göz için zararl olabilme olas l 2 n
art r r.6,9,10
180-315 nm’ lik dalga boyuna sahip tüm
ultraviole
nlar kornea taraf ndan absorbe edilirler.
315-400 nm dalga boyuna sahip lazer nlar ise lens
taraf ndan absorbe edilir. Retinal hasar 400-700 nm
görünür k ve 780-1400 nm lik yak n infrared k ile
olur.6,9,10 Lazer n na direk maruz kalan gözde, a r
sulanma ve ani görüntü dalgalanmalar hasar n erken
bulgular d r. Minör kornea yan klar nda ise gözde
yabanc cisim hissi olu ur.5 Ayr ca lazer gözde kortikal
katarakta kadar ula abilen biyokimyasal ve morfolojik
de2i iklere de yol açabilir.6,9,10
Deriye etkileri; Gözler için belirtilen dozlar n çok
daha üzerinde enerjiler sonucu olu maktad r ve zarar
mekanizmas daha az bilinmektedir.6,9 I 2 n dokuda
absorbsiyonu 2 n dalga boyuna göre de2i irken, en
önemli etki termal etki olup bu durum ülserasyon,
kabarc k olu umu yada eritem gibi çe itli derecelerle
sonuçlan r.5,6,9,12
Sekonder zararlar: Lazerin kullan m na ba2l
olarak meydana gelen zararlard r. Elektriksel, kimyasal
ve çevresel olmak üzere 3 ba l k alt nda toplanabilir.
Elektriksel zararlar: Lazerler güçlü elektrik ak m
ve yüksek voltaj kullan rlar. Dolay s yla gerekli gücü
sa2lamak için yüksek voltaj sistemleri kullan lmas
neticesinde elektrik oku riski ortaya ç kar. Ayr ca lazer
lambalar n n patlamalar sonucu da zarar meydana
gelebilir.5,9,12
Kimyasal zararlar:
Excimer lazer gibi baz
lazerler toksik gazlar içerirler. Herhangi bir s z nt söz
konusu oldu2unda gazlar havayolu arac l 2 yla hasar
meydana getirirler. Bu durum dolay s yla özel dikkat
gerektirmektedir.3,5,9,12
Çevresel zararlar: Lazerin ba l ca çevresel zarar
yang n ve tutu ma riskidir. Yang nla ilgili zararlar,
lazerlerin meydana getirdikleri hasarlar n %7.3 ünü

- Lazerlerin güvenli kullan lmas için al nmas
gereken tedbirler:
1-Lazeri kullanacak olan Sa2l k personeli gerekli
e2itimi alm
olmal d r. Kullan lacak olan lazerin
parametreleri çok iyi bilinmelidir.
2-Lazer uygulama odas nda bulunan sa2l k
personeli ve hasta direk gelen veya cerrahi aletlerin
metalik yüzeylerinden yans yan nlar n sebep oldu2u
göz yaralanmalar ndan korunmak için lazerin çe idine
uygun gözlük takmal d r. Nd: YAG lazer için ye il,
Argon lazer için amber, CO2 lazer için aç k renkli
gözlükler tercih edilir. Önceden zarar görmü gözlükler
kesinlikle kullan lmamal d r.
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3-Lazer klar na gözlüksüz bak lmayaca2 gibi
herhangi bir büyütücü özelli2i olan gözlük ile de
bak lmamal d r.
4-Olas riskleri en aza indirmek aç s ndan en az
13 cm’ lik bak uzakl 2 ve 10 sn’ lik çal ma periodu
tavsiye edilmektedir.
5-Mümkün oldu2unca uygulama için tavsiye
edilen en küçük güç birimleri kullan lmal d r.
6-Cildin zarar görmemesi için lazer
2nn
önünden geçmemeye çal lmal d r.
7-Hastada termal hasar meydana gelmesini
önlemek için cildi cerrahi örtülerle kaplamadan önce
tüm cilt kurutulmal d r.
8-Ortamdaki lazer
n n yans tacak tüm
yüzeyler elimine edilmelidir.
9-Patlay c karakterde gazlar n inhalasyonundan
sak nmal d r. Lazer uygulamalar yap lan ortam n
havalanmas çok iyi olmal d r.
10-Lazer cihaz hastan n ve hekimin sa2 nda
bulunmal d r. Cihaz aktive eden ayak pedal sadece
cerrah n ula abilece2i yerde bulunmal d r. Di2er
hareket ettirici pedallar bu bölgeden uzakta
bulunmal d r.
11-Lazer uygulama odas n n kap s na uyar c
levhalar as lmal d r.
12-Lazerler yüksek voltajla çal an cihazlar
olduklar için olas yang n tehlikesine kar e2itimli
personel bulunmal d r.1,3,5,6,9,11,12,14
Sonuç olarak Dünyada oldu2u gibi ülkemizde de
lazer kullan m oldukça yayg nla t 2 ndan dolay , lazer
uygulamas esnas nda hasta, hekim ve personelin olas
tehlikelerden etkilenmemesi için ilgili personelin
e2itimli olmas , gerekli önlemlerin al nmas ve uyar c
olmas aç s ndan bu önlemlerin liste halinde lazer
uygulama odalar na as lmas önerilebilir.
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