
BÜYÜK AZI KESER HİPOMİNERALİZASYONU

(Molar Incisor Hypomineralisation- MIH)

Tanı, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler

Minenin  gelişimsel  doku  bozuklukları  süt  dişlerinde  olduğu  kadar  daimi  dişlerde  de
gözlenmektedir.  Bu  doku  bozuklukları  genel  olarak  iki  kategoride  sınıflandırılabilir:
Hipoplaziler  ve  hipomineralizasyonlar.  Mine  hipoplazileri  (MH)  minenin  kantitatif  doku
bozukluklarıdır  ve  lokalize  olarak  azalmış  mine  kalınlığı  ile  karakterizedir.  Mine
hipomineralizasyonları ise minede sınırları belirgin opasiteler ve minenin translüsentliğindeki
değişiklikler olarak tanımlanmaktadır.

Büyük azı keser hipomineralizasyon terimi ilk olarak 2001 yılında, bir veya daha fazla daimi
birinci  büyük  azının  etkilendiği  ve  keser  dişlerin  de  sıklıkla  dahil  olduğu,  mine
hipomineralizasyonunun  klinik  görüntüsünü  açıklamak  üzere  ortaya  çıkmıştır.  Bu
hipomineralizasyonun  amelogenezin  olgunlaşma  safhasında  gözlendiği  ve  bu  dönemde
ameloblastik  aktivitenin  sistemik  kökenli  olarak  zarar  gördüğü  düşünülmektedir.
Hipomineralize daimi birinci büyük azılar, idiopatik mine hipomineralizasyonu, dismineralize
daimi  birinci  büyük  azılar,  florsuz  hipomineralizasyon  ve  peynir  büyük  azı  terimleri  de
kullanılmıştır.  Tanıda  karıştırılmaması  gereken  nokta  ise  tüm  dişleri  içine  alan
hipomineralizasyon  vakalarının  (Amelogenesis  İmperfekta’da  tüm  dişler  etkilenir)  MIH
olmadığıdır. Değişik toplumlarda yapılan çalışmalar doğrultusunda MIH prevelansının %4 ile
%25 arasında değiştiği bildirilmiştir.

MIH Teşhisi

Diş yüzeyleri dikkatli bir şekilde temizlendikten sonra 4 daimi birinci büyük azı ve 8 daimi
kesici  diş  ıslak  olarak,  sınırları  belirgin  opasite  varlığı,  erüpsiyon  sonrası  meydana  gelen
kırılmalar ve atipik restorasyonlar açısından değerlendirilmelidir. Sınırları belirgin opasiteler
minenin  translusentliğinin  değiştiği  defektler  olup,  minenin  rengi  beyaz-kremden,  sarı-
kahverengiye kadar değişebilmekte, yüzeyi pürüzsüz ve normal kalınlıkta olup, sağlıklı mine
dokusuyla keskin bir sınırı bulunmaktadır. Etkilenen daimi birinci büyük azıların sayısı arttıkça
daimi üst keserlerin etkilenme riski de artmaktadır.  MIH gözlenen çocukların daimi büyük
azıların sıklıkla ağrı ve hassasiyet gözlenirken, etkilenmiş keserlerde sorun daha çok estetik
kaynaklıdır  (Resim  1).  Daimi  birinci  büyük  azılarda  gözlenen  defektler  4  dişte  de  farklı
düzeyde gözlenebilmektedir. 



Resim 1

Bu opasiteler genellikle kronun insizal veya kuspal üçlüsünde olup, servikal üçlüde nadiren
görülmektedir. Dokunulmamış mine yüzeyi sıklıkla sert, pürüzsüz ve genellikle sürme sonrası
meydana gelen maturasyonda hipermineralize olup, alt tabakadaki mine yumuşak ve porözlü
kalmaktadır. Bu opasiteler farklı şekil ve büyüklüğe sahip olduğundan, yapılan restorasyonlar
genel  çürük  paternine  uymamakta  ve  sıklıkla  kronun  kuspal  ve  insizal  üçlüsünü  de
kapsamaktadır. Bir veya birden fazla daimi birinci büyük azı eksikliğinde, diğer dişler de olası
sebepler  açısından  dikkatli  bir  şekilde  muayene  edilmeli  ve  çocuğun  ayrıntılı  anamnezi
alınmalıdır.  Gelişimsel  mine  defektli  dişler  benzer  bir  şekilde  görüntü  vermekte  ve  MIH
tablosu  ile  karışabilmektedir.  Mine  hipoplazisi  (MH)  kantitatif  bir  defekt  olup,  mine
kalınlığının  azalması  olarak  tanımlanmaktadır.  Mine  translüsent  veya  opak  olup,  bazı
bölgelerde mine dokusunun kısmen veya tamamen eksik  olmasıyla  kendi  göstermektedir
(Resim  2  ve  3).  Mine  hipoplazileri  insizal  veya  kuspal  üçlüde  daha  çok  görülmektedir.
Etkilenmiş daimi büyük azılarda çürük veya çiğneme kuvvetleri nedeniyle kayıplar meydana
geldiği zaman MIH ve MH ayırımını yapmak zor olabilmektedir. Yüksek çürük aktivitesi olan
çocuklarda MIH tablosu yaygın çürükler ve restorasyonlar nedeniyle maskelenebilmektedir.
Buna ilaveten MIH ve MH beraber görülebilmekte, ancak bunun ayrımı histolojik seviyede
yapılabilmektedir. Bu nedenle daimi birinci büyük azılar ve daimi keserler yeni sürdüğünde
MIH tanısı koymak daha kolaydır.

 



Resim 2 ve 3

Büyük azı  keser  hipomineralizasyon vakalarında klinik  olarak  başarı  elde etmek aşağıdaki
sebeplere bağlı olarak oldukça zordur;

1. Etkilenmiş daimi birinci büyük azılarda meydana gelen hassasiyet ve çürüklerin hızlı
ilerlemesi

2. Küçük çocuklardaki kooperasyon zorluğu

3. Anestezinin tutmaması

4. Yapılan restorasyonların marjinal kenarlarının sürekli olarak kırılması

5. Defektli mine dokusunun ne kadar kaldırılacağının net olarak bilinmemesi

Bu  nedenle,  günümüzde  MIH  tanısı,  yaygınlığı,  varsayılan  etiyolojik  faktörler  ve
hipomineralize  minenin  derecesi  netleştirilerek,  koruyucu  uygulamaların  ve  tedavi
planlamasının ortaya konulması önem taşımaktadır. 

MIH Etiyolojisi

Hayatın  ilk  üç yılında sık  gözlenen çocukluk hastalıklarının  (üst  solunum yolu hastalıkları,
astım,  orta  kulak  iltihabı,  tonsilit,  suçiçeği,  kızamık,  kızamıkçık)  MIH  ile  ilişkili  olduğu
bildirilmektedir.  Buna  ilaveten  antibiyotik  kullanımı  ve  MIH  arasındaki  ilişkiden  de  söz
edilmekte ancak kullanılan antibiyotiğin mi yoksa antibiyotik kullanımını gerektiren hastalığın
mı MIH’a etken olduğu konusunda henüz bir fikir birliği sağlanmamıştır. Genel sağlık durumu
kötü  olan  ve  sistemik  rahatsızlığı  bulunan  çocuklarda  gelişimsel  mine  defekti  gözlenme
ihtimali  daha  yüksektir.  Bahsedilen  sistemik  rahatsızlıklar  arasında;  beslenme  eksiklikleri,
beyin  hasarı  ve  nörolojik  defektler,  kistik  fibrozis,  epilepsi,  nefrotik  sendrom,  atopi,
epidermolisis bulloza, kurşun zehirlenmesi, tedavi edilmiş dudak-damak yarığı, radyoterapi,
rubella  embriyopati  (annelik  kızamıkçığı),  oftalmik  rahatsızlıklar,  çölyak  hastalığı  ve
gastrointestinal rahatsızlıklar bulunmaktadır.

Erken  doğum  da  daimi  dişlerde  gözlenen  hipomineralizasyon  ve  hipoplazilerle  ilişkilidir.
Erken  doğum  sonrası  gözlenen  solunum  zorlukları,  hiperbilirubinemi,  metabolik  ve
hematolojik düzensizlikler doğum sonrası mineralizasyonu tamamlanan daimi birinci büyük
azı  dişlerini etkilemektedir. Ayrıca erken doğumla birlikte düşük doğum kilosununda mine
defektlerini arttırdığı gözlenmiştir.

Bunlara  ilaveten  polihalojen  aromatik  hidrokarbon  türevi  olan  ve  poliklorinat  dibenzo-p-
dioksinler (PCDD’ler) adı  verilen bir çevresel kirlilik  ajanının da besin yoluyla anne sütüne
geçtiği  ve  bu  ajana  daha  çok  maruz  kalan  annelerin  çocuklarında  daimi  büyük  azı
hipomineralizasyonuna rastlandığı çalışmalarda gösterilmiştir.



Risk Tayini, Remineralizasyon ve Koruyucu Uygulamalar

Anamnezinde etiyolojik faktör hikayesi  olan çocuklar  risk altında olarak kabul edilmeli  ve
daimi birinci azı  dişleri  sürmeden radyografileri  incelenerek erken MIH tanısı  yapılmalıdır.
Birinci  daimi  büyük azılar  sürdüğü zaman,  hipomineralize alanlar  çürük ve erozyona karşı
dayanaksızdır.  Bu sebeple çocuğa antikaryojenik bir beslenme programı verilmedir.  Çürük
yapıcı ve şekerli gıdalardan uzak durulması, asidik, gazlı ve enerji içeceklerinden kaçınılması,
taze  sıkma  meyve  sularının  pipetle  tüketmesi  ve  ara  öğünlerde  atıştırmaların  kesilmesi
önerilmelidir. Her ana öğün sonrası dişlerin fırçalanması ve hassasiyet giderici diş macunların
kullanılması  konusunda  aile  ve  çocuk  bilgilendirilmelidir.  İlaveten  probiyotik  gıdaların
(yoğurt, yoğurt içeceği ve kefir formunda bulunabilir), Ca içermeleri ve tükrükteki  S.mutans
seviyesini  düşürmeleri  nedeniyle  tüketimi  tavsiye  edilmektedir.  Düzenli  olarak  havuzda
yüzen  çocukların  aileleri  havuzun  klor  pH’sının  (ideali  7.2)  belirli  aralıklarla  kontrolü
konusunda uyarılmalıdır.

Kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) içeren ağız bakım ürünleri kullanılarak
remineralizasyon sağlanabilir ve hassasiyetin önüne geçilebilir. CPP-ACP florid ile etkileşime
girerken,  kazein  fosfopeptid  ile  stabil  hale  gelen  amorf  kalsiyum  fosfat,  diş  yüzeyinde
çözülebilir, remineralizasyonu teşvik eder, asit ataklarına karşı dirençli kalsiyum, flor ve fosfat
iyonlarının oluşumunu sağlar. Bu amaçla ülkemizde bulunabilecek tek CPP-ACP ürünü topikal
olarak  uygulanabilen  bir  diş  kremidir  (Tooth  Mousse  Recaldent,  GC  Corporation,  Tokyo,
Japonya).  Bu ürünle mine yüzeyinde kalsiyum ve fosfat iyonlarının birikimi ile doygun bir
ortam yaratılmakta ve  remineralizasyon meydana  gelmektedir.  Hasta  evde günlük  olarak
pamuk  çubuklar  ya  da  fırça  aplikatörler  yardımı  ile  etkilenmiş  bölgeye  3  dk  boyunca
uygulamalıdır.  İşlem  uygulandıktan  30  dakika  boyunca  sıvı  veya  katı  hiçbir  gıda
tüketilmemelidir.  Evde günlük kullanım sayesinde yüzey sertleşmesi  ve diş  hassasiyetinde
azalmalar  meydana  gelmektedir.  CPP-ACP  süt  kazeininden  elde  edilmesi  nedeniyle  süt
proteinine alerjisi olan çocuklarda kullanımı kesinlikle önerilmemektedir. 

İkinci bir alternatif olarak cila ve jel formunda bulunan topikal flor remineralizasyon amacıyla
kullanılabilmektedir. Bu uygulamayla birlikte florapatit meydana gelerek demineralizasyona
karşı direnç gelişmekte ve hassasiyetin önüne geçilmektedir. 

Tam sürmemiş daimi birinci büyük azılarda tükürüğün iyi izole edilemediği durumlarda cam
iyonomer  esaslı  fissür  örtücüler  koruma amaçlı  uygulanabilmektedir.  Ancak  bu  tip  fissür
örtücülerin  retansiyonu  zayıf  olduğundan,  ilerleyen  zamanlarda  tükürük  izolasyonu  tam
olarak  gerçekleştirilebildiğinde  rezin  esaslı  fissür  örtücülerle  tedavinin  yenilenmesi
gerekebilmektedir.  Hipomineralize  daimi  birinci  büyük  azılara  koruyucu  uygulamaların
yapılmadığı durumlarda, asitlere ve çiğneme kuvvetlerine karşı bu dişler dayanıksız kalmakta
ve sürme sonrası kırılmalar meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda dişler sıcağa, soğuğa



ve diş  fırçalamaya karşı  hassas  hale  gelmektedir.  Oral  hijyenin düzgün  bir  şekilde  yerine
getirilmemesiyle  de  plak  retansiyonuna  meydana  gelmekte  ve  hızlı  bir  şekilde  çürük
oluşmaktadır.

MIH Tedavisi

Hipomineralize Daimi Birinci Büyük Azıların Restorasyonu

MIH tedavisinde iki ana tedavi yaklaşımı bulunmaktadır;

1. Tüm  defektli  minenin  kaldırılması  yöntemi:  Bu  yaklaşım  ile  erken  restorasyon
başarısızlıkları engellenir ancak diş dokusundan fazla kayıp verilir. Rezin kompozitlerin
kullanılması  düşünülen  durumlarda,  rezin  adezivlerin  hipomineralize  mineye  olan
düşük bağlama kuvvetlerinden ötürü, tüm defektin kaldırılması gerekir.

2. Sadece çok porözlü minenin kaldırılması yöntemi: Sadece çok porözlü minenin, freze
iyi  direnç  gösteren bir  doku hissedilinciye  kadar  kaldırılması,  daha konservatif  bir
yaklaşımdır ancak restorasyon kenarlarında kırılma riski ortaya çıkmaktadır. 

HDBM’ların restorasyonu sırasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır;

1. Anestezi elde edilmesinde zorluk

2. Hasta ile kooperasyon zorluğu

3. Etkilenmiş minenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi

4. Uygun restoratif materyalin seçimi

Koruyucu  mine  tabakasının  kalktığı  durumlarda,  açığa  çıkan  poröz  yapıya  bağlı  olarak
pulpada kronik enflamasyon meydana gelebilmekte ve anestezide zorluk ortaya çıkmaktadır.
Bu gibi  durumlarda,  nitröz oksid-oksijen analjezisi  kaygıyı  ve ağrıyı  azaltmakta veya genel
anestezi de gerekebilmektedir.

Restoratif  materyal  seçimi  defektin  ciddiyetine,  çocuğun yaşına ve  kooperasyonuna bağlı
olarak  değişiklik  göstermektedir.  Seçenekler  arasında  cam  iyonomer  siman  (CIS),  rezin
modifiye cam iyonomer siman (RMCIS), poliasit modifiye rezin kompozit (kompomer), rezin
kompozit,  amalgam,  paslanmaz  çelik  kron  ve  indirek  adeziv  veya  onlay  veya  inley
bulunmaktadır. Amalgam yüzeysel kavitelerde zayıf retansiyona sahip olması, geriye kalan
diş  yapısını  koruyamaması  ve  bunun  sonucunda  restorasyonun  kaybına  sebep
olabileceğinden en az tercih edilen materyaldir.

Adeziv materyaller hipomineralize minenin kaldırılmasını takiben ortaya çıkan atipik kaviteler
nedeniyle genellikle tercih edilen restoratif materyallerdendir. Kaide veya geçici restorasyon
olarak  CIS’lar  uygulama  kolaylığı,  flor  salınımı  ve  kimyasal  bağlanmaları  nedeniyle
kullanılmaktadır.  RMCIS’lar  da  benzer  avantajlara  sahip  olmakla  birlikte,  işlenebilmesi,
aşınma  direncinin  olması,  kırılma  dayanıklılığı  ve  direncinin  olması  diğer  önemli



özelliklerindendir.  CIS veya RMCIS hipomineralize büyük azıların  oklüzal  bölgesi  gibi  stres
alanlarında  kullanımı  önerilmemektedir,  ancak  geçici  restoratif  materyal  olarak
kullanılabilmektedir.

Rezin kompozitler hem estetik hem de yüksek aşınma direncine sahip materyallerdir. Gerek
tek  başına  gerekse  CIS  ile  birlikte  sandviç  tekniğinde  kullanılabilmektedir.  Rezin
kompozitlerin  tekniği  hassas  olması  nedeniyle  iyi  bir  izolasyon  gerekmektedir.  Defektif
minenin  sınırları  belirgin  olduğu,  1  ya  da  2  yüzeyi  kapsayan  ve  tüberkülleri  içermeyen
defektlerde  rezin  kompozitler  kullanılabilmektedir.  Tüm  defektli  yüzey  kaldırıldığı  zaman
rezin kompozitler 4 seneden uzun süre başarı ile ağızda kalmaktadır.

Poliasit modifiye rezin kompozitlerin, iyi işlenebilme, flor salma ve resarj olma özellikleri, CIS
ile RMCIS’na göre daha iyi  ancak rezin kompozitlere göre daha kötü gerilme ve bükülme
kuvvetleri vardır. Poliasit modifiye rezin kompozitlerin daimi dişlerde stres alanları dışındaki
bölgelere uygulanması nedeniyle hipomineralize daimi birinci büyük azılarda kullanım alanı
oldukça kısıtlıdır.

Hipomineralize Daimi Keserlerin Restorasyonu

Hipomineralize daimi keser dişler hem çocuk için hem de aile için estetik açıdan büyük önem
taşımaktadır.  Yüzeysel  defektlerde  mikroabrazyon  etkili  bir  yöntemdir  fakat  genellikle
defektler  tüm  mineyi  içine  alacak  kadar  geniş  olmaktadır.  Sarı-kahverengi
hipomineralizasyonlarda konservatif tedavi yaklaşımı:

1. Lezyonun %37’lik fosforik asit ile pürüzlendirilmesi

2. %5’lik sodyum hipokloritle beyazlatılması

3. a) Tekrar asitlenerek bir fissür örtücü ile yüzeydeki porözitelerin tekrar örtülmesi

b) Tekrar asitlenerek CPP-ACP uygulanarak remineralizasyonun indüklenmesi

        4. Günlük CPP-ACP uygulaması ile remineralizasyonun desteklenmesi

Mikroabrazyonu takiben kompozit veneer uygulamaları ise estetik başarıyı arttıran bir başka
tedavi  seçeneğidir.  Ancak  porselen veneer  uygulamalarının  dişlerin  tamamen sürdüğü ve
dişeti konturunun tam olarak şekillendiği geç ergenlik dönemine kadar ertelenmesi tavsiye
edilmektedir.

Tüm Kuronun Kaplanması

Daimi birinci azı dişlerde orta veya şiddetli  kırılmalar meydana gelmiş ise paslanmaz çelik
kronlar düşünülmelidir. Bu kronlar;



1. Daha fazla madde kaybını önler,

2. Diş hassasiyetini kontrol altına alır,

3. Doğru interproksimal kontakt ve oklüzal ilişkiler sağlar,

4. Ölçü alınarak yapılan kronlara kıyasla tekniği daha az hassastır

5. Uyumlandırılıp yerleştirmesi için gereken süre azdır.

Geç karışık ve daimi dentisyonda indirek adeziv veya porselen kron ve onlayler alternatif
olabilmektedir.  Fakat  bu gibi  uygulamalar  küçük çocuklarda  kısa  kron,  geniş  pulpa,  uzun
tedavi süresi, yüksek maliyet ve çocuğun kooperasyon zorluğu gibi nedenlerle nadiren tercih
edilmektedir.

Ölçü ile elde edilen kronlar, paslanmaz çelik kronlara göre;

1. Çok fazla doku kaldırmaya gerek yok

2. Pulpal travmayı azaltması

3. Diş yapısını koruması

4. Tüberkül bölgelerinde yüksek dayanıklılık

5. Hassasiyeti kontrol etme

6. Supragingival kenarlarına bağlı olarak periyodontal sağlık korunur

Hangi  tip  kronun  yapılacağı  hastanın  ihtiyacına,  kooperasyonuna,  maliyete  ve  klinisyene
bağlıdır.

Şiddetli Hipomineralize Birinci Daimi Büyük Azıların Çekimi

Ağızda ilk süren daimi diş olan birinci büyük azı dişleri oklüzyon ve çiğneme fonksiyonunun
temelini  oluşturur.  Ancak  bu  dişler  en  sık  çürüyen  ve  çekilen  azı  dişi  olma  şanssızlığını
günümüzde de korumaktadır. 

Bir  veya  birden  fazla  daimi  birinci  büyük  azı  dişinin  erken  çekimi  karşı  taraftaki  dişlerin
uzamasına,  komşu  dişlerin  çekim  boşluğuna  doğru  eğilmelerine,  dişlerin  rotasyonlarına,
oklüzyon bozukluklarına, dişeti çekilmelerine, sement çürüklerine ve bunun yanı sıra tedavisi
zor, masraflı ve zaman alıcı ortodontik tedavilere neden olmaktadır. Kapanış bozuklukları ve
kötü  kontaklar  ise  çürük  ve  periodontal  hastalıklara  neden  olan  plak  birikiminin  birincil
etkenidir. Daimi birinci büyük azı dişlerinin nötral oklüzyonda kilitlenmesi kendisinden sonra
sürecek olan daimi dişlerin normal oklüzyonda olmasına rehberlik eder. Bu nedenle birinci
büyük azı dişlerinin ağızda tutulması büyük önem taşır.

Restorasyon  yapılamayacağı  şiddetli  olgularda  hipomineralize  daimi  birinci  büyük  azıların
çekimi  gerekebilmektedir.  Böyle  bir  durumda  erken  ortodontik  değerlendirme



gerekmektedir. Dişin prognozu, vitalitesi ve restore edilebilirliği, bukkal bölgedeki çapraşıklık,
oklüzal  ilişkiler,  üçüncü azı  dişlerin  varlığı,  dental  yaş,  sürmüş ve sürmemiş diğer  dişlerin
durumu gibi tüm faktörler değerlendirilerek çekime karar verilmesi gerekmektedir.

Zamanlama  iyi  yapılmadığı  takdirde  çekim  prosedürünün  ardından  sıklıkla  ortodontik
tedaviye ihtiyacı ortaya çıkar. Daimi birinci büyük azıların çekiminden sonra en iyi sonuçların
daimi yan keserlerin sürmeye başladığı  ancak,  daimi  ikinci  küçük ve büyük azıların henüz
sürmediği 8-10 yaşları arasında gerçekleştirildiğinde alındığı belirtilmektedir.

MIH DÜZEYİ SEMPTOMLAR
Hafif  Sınırları  belirgin  opasiteler

molarların  stres  taşımayan
alanlarında bulunur

 Opak alanlarda mine kaybı yok

 Diş hassasiyeti öyküsü yok

 Etkilenen minede çürük yok

 Kesici  tutulumu  mevcutsa  ise
genellikle hafif

Orta  Bozulmamış atipik restorasyonlar

 Sürme sonrası mine kırığı yok 

 Sınırları  belirgin  opasiteler
insizal/oklüzal 3’lüde mevcut

 1 -2 yüzeyle sınırlı çürük mevcut

 Dental  duyarlılık  genellikle  normal
estetik kaygılar olarak rapor edilir

Şiddetli  Sürme sonrası mine kırıkları var

 Diş hassasiyeti var

 Etkilenen  minede  yaygın  çürük
görülür

 Kron hasarı kolaylıkla pulpaya ulaşır

 Hatalı atipik restorasyon mevcut

 Estetik kaygılar hasta ya da ebeveyni
tarafından ifade edilir



Yapılması Gerekenler Tavsiye Edilen Uygulamalar
Risk Tayini Medikal hikayeyi etyolojik faktörler açısından

değerlendirmek
Erken Teşhis Varsa radyografiler

üzerinde büyük azıların
risk durumunun

incelenmesi

Bu dişlerin sürme
sırasında izlenmesi

Remineralizasyon ve Hassasiyetin
Azaltılması

Topikal flor uygulanması

Çürüklerin ve Diş Kırıkların
Engellenmesi

Evde oral hijyen
programı

başlatılması

Karyojenik ve
eroziv

beslenmenin
azaltılması

Fissür
örtücü

uygulanması

Restorasyon ve Çekim Rezin kompozit
restorasyon veya

paslanmaz çelik kronların
uygulanması

Bu dişlerin çekimi
sonrasında ortodontik
sonuçların incelenmesi

Koruma Restorasyonların düzenli
kontrolü

Restorasyonların koronal
bölgelerinin uzun

dönemde tamamen
kapatılması

Dr. Leman ÖZKAN

Pedodonti Anabilim Dalı


