
Dişcideki profesyonel 
temizleme

Muayene ve gerekli tedavinin açıklaması

Sert ve yumşak plağın diş ve ulaşabilinen
kökyüzeylerinden tamamen yok edilmesi

Ulaşabilinen kökyüzeylerinin ve dişaralarının
ameliyatsız temizlenmesi

Dişlerin ve dişköklerinin perdah aletleri ve
macunlar ile perdahlanması

Kontrol, temizleme ve fluorürleme

Doğru diştemizlemesine yönlendirme

PDT bir görüşde

Ihtiyaça göre dişciniz şu tedavi aşamalarını temin eder:

PDTnin kapsamı kişisel duruma göre uygulanır.

Profilaks neden 
okadar önemli?

Herkes doğru profilaks ile sağlıklı diş ve
dişetine ulaşabilir. Profilaks ile nekadar
erken başlanılırsa dişcide okadar az teda-
viye gerek kalır.

Yankesitdeki sağlıklı
dişin görünümü.

Dişyüzünde oluşan plak
dişetini iltihablaştırıyor.
Bukadar olaşıma gerek
yok.

Önlem tamirden iyidir 
Buda Bundeszahnärztekammerinin ana
düşüncesidir. Hastalıkları onleyip ve büyük
problem yaratmadan erkenden tanınması
bilhassa dişcilikde mümkündür.

Dişçürüğü ve parodontozu önlemek için
sürekli dişfırçalaması malesef yeterli 
gelmiyor. Bu yüzden dişciniz size evdeki
profilaks tasarımlarınızı tamamlamak için
meyilli profilaks onarıyor. Böylece mükem-
mel korunabilirsiniz.

Muayene ve 

bilgilendirme

Plağın giderimi



En itinalı diştemizliği bile çoğu bakteri
dolu plağa – dişçürüğü ve parodontozun
baş sebebi – karşı gelemiyor.
Bunun için profesyonel diştemizliği vardır.
Kısa şekli PDT. PDT ile tüm sert ve yumşak
plak ve bakteriler etkili şekilde yok ediliyor.
Dişçürüğü ve parodontoz bununla önemli
bir derecede önleniyor.

PDT dişcideki genel muayeneden daha
geniş kapsamlıdır. Genel kontrollerde
sadece tartar temizliği yapılır.

PDT nasıl yapılıyor?

PDTnin başinda dişdiziminin titiz bir muay-
enesi vardır. Bunun ardından dişin üstün-
deki, dişaralarındaki ve dişovuklarındaki
plak özel enstrumentler ile temizlenir.

Bilhassa bu bölümler evdeki dişfırçalaması
ile zor ulaşabiliniyor. Sigara, çay ve kahve-
den oluşan sarılıklar özel enstrumentlerin
kullanımı ile yok ediliyor.

Sert plak elendikden sonra yumşak yüzeyler yok ediliyor. Bunun
için çeşitli el aletleri, küçük fırçalar ve dişipi kullanılır. Bakteriler
ilk önce tırtırlı ve dar yerlere yerleştiği için bu yerlerin perdah-
lanması lâzım. Bundan sonra temizlenen yüzeylere fluorür-cilası
çekilir. Bu girişim dişyüzeylerini asid saldırısından korur.

Oturumun sonunda hastaya evdeki diştemizliği için öneriler 
verilir.

PDTyi kim teklif eder?

Çoğu muayenehaneler bu önemli verimi teklif ediyor. Dişdok-
torunuza profilaks konusunda baş vurun. Dişciniz sizi zevk ile
yönlendirip ve arzu ederseniz PDT için bir termin teklif edebilir
– gerekse bir profesyonel diştemizleme asistanında.

PDT hangi sıklıkda gereklidir?

Bilim araştırmalarına göre diş ve dişetlerini sağlıklı tutabilmek
için PDTnin 6 aydan 6 aya uygulanması yeterlidir. Kişisel hastal-
anma riskine göre başka zamanlandırılmalarda mümkümdür.

Iltihablaşan dişeti
şiştikdan sonra dişden
çözülüp çene
kemiğinin erimesine
sebep oluyor.

Parodontoz durdurul-
mazsa dişlerinizi kayıp
etme tehlikesi vardır.

Profesyonel 
diştemizliği nedir?

Itinalı temizleme Perdahlama Fluorürcilası Doğru diştemizliğine

yönlendirme

Colgate-Palmolive
Liebigstraße 2–20
D-22113 Hamburg

Bu broşür Bundezahnärztekammerinin katkıları ile hazırlanmışdır.
Bunu www.colgate.de üzerinden bedava temin edebilirsiniz.

PDTnin fiyatı nedir?

Kanunlara göre yetişkin kişiler profilaksı kendilerinin ödemesi
gerekir. Bu yüzden hastalık sigortası bu tedaviyi üstlenmiyor.
PTDnin fiyatı sarf edilen zamana göre biçilir. Bu konuda dişdok-
torunuza danışın.

Evdeki diştemizliği ile ne gibi bir
katkıda bulunabilirim?

Itinalı ve devamlı dişbakımı profilaks için önemli bir katkıdır.
Fluorürlü dişmacunundan hariç bakterileri etkili

yok edebilmek için dişipinin kullanılması tav-
siye edilir.
Bunun haricinde 6 ayda bir dişdoktorunda
kontrol gereklidir. Dişci diş ve dişetindeki
hasarları erken fark edip tedavi eder.

Profilaksının üçüncü basamağı ise dişcideki
PDTdir.

Bakım, kontrol ve profesyonel diştemizliği –
dişçürüğüne ve parodontoza karşı en iyi ve tasarımlı yoldur.
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PDT için gelecek randevünüz:

Tarih:

Saat:


