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Ağız ve diş  sağlığı ile ilgili tüm gelişmelere rağmen, birçok 

insan çoğunlukla diş çürümesi, periodental hastalık veya 

yaralanma nedeniyle diş kaybına uğruyor. Diş implantları 

ise bu kayıpları telafi ederek diğer dişlerimize uyum 

sağlayacak şekilde kalıcı olarak yapılıyor.

İMPLANT 
UYGULAMALARI
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TOBB ETÜ Hastanesi Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ezher Dayısoylu

H
erhangi bir nedenden dolayı 

kaybedilmiş bir ya da birden 

fazla diş eksikliğini tedavi et-

mek, çiğneme fonksiyonların-

daki kaybı gidermek ve estetik görüntüyü 

yeniden kazandırmak amacıyla çene kemi-

ğine yerleştirilen yapay diş kökü olarak da bi-

linen seçeneklere dental implant adı verilir. 

İmplant tedavisinin 

avantajları nelerdir?

TOBB ETÜ Hastanesi Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ezher Dayısoylu da 

implant uygulamaları ile ilgili deneyimlerini 

bizimle paylaştı.

“İmplant tedavisinin avantajları şöyledir:

• Diş eksikliği giderilirken sağlıklı olan 

komşu dişlerin kesilmemesi,

• Doğal diş gibi görünmesi ve fonksiyon 

görmesi,

• Takıp çıkarılabilen hareketli protezlerin 

sabitlenebilmesi,

• Dişsizlik nedeniyle meydana gelebile-

cek kemik kayıplarının önlenmesinde önem-

li bir role sahip olması.

Her hastaya implant 

uygulanabilir mi?

• Genel sağlık durumu implant tedavisi 

için uygun olmalıdır,

• Ağız sağlığı implant uygulamasına el-

verişli hale getirilmelidir,

• İmplant tedavisinde üst yaş sınırı yoktur 

ancak alt yaş sınırı vardır,

• İmplant uygulanabilmesi için büyüme 

ve kemik gelişimi tamamlanmalıdır,

• Çene kemiği implant uygulaması için 

yeterli hacim ve kalitede olmalıdır,

• Eğer çene kemiği yeterli hacimde değil-

se, öncelikle çene kemiği hacmi ileri cerrahi 

yöntemlerle implant uygulamasına elverişli 

hale getirilmelidir.

Uygulama ağrılı 

bir işlem midir?

Lokal anestezi ile ağrısız olarak gerçekleş-

tirilen implant uygulamaları, hastanın isteği 

ve hekiminin onayı ile genel anestezi altında 

da gerçekleştirilebilmektedir.

Ne kadar sürüyor?

Uygulama süresi çene kemiğinin duru-

muna, tedavi planlamasına ve uygulanacak 

implantların sayısına göre değişkenlik göste-

rebilir. Ortalama süre  10-15 dakikadır.

İmplant tedavisi ne 

zaman sona eriyor?

Çene kemiğine implant uygulaması ile 

başlayıp implantüstü protez uygulaması ile 

sona erecek olan implant tedavisi süreci, 

tedavi planlamasına göre bir ay ile üç ay 

arasında değişmektedir.

Ömrü ne kadar?

İmplantların ömrü birçok etkene bağlıdır. 

İmplantların ağızda 30 yıldan fazla süreyle 

sağlıklı  kaldığı hastalar mevcuttur. Hastanın 

genel sağlık durumundaki değişiklikler bu 

süreyi etkilemektedir. Ağız bakımının düzenli 

yapılması ve hekimin belirlediği periyodik 

kontrollerin aksatılmaması bu süreyi olumlu 

etkilemektedir.”




