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DEĞERLİ HASTAMIZ; 
Tarafınızauygulanacakimplanttedavisihakkındabilgilendirilmenizendoğalhakkınızdır.Dentalimplant 

tedavisininyararlarınıveolasıkomplikasyonlarınıöğrendiktensonrayapılacakişlemerızagöstermekyadarıza 

göstermemekkararınızabağlıdır.İmzalamanızıistediğimizbuform,tedavinizhakkındabilinenrisklerhakkında 

bilgivermeküzere hazırlanmıştır. 
Tedaviyebaşlanmadanöncekalp,şekerhastalığı,tansiyonvebenzerisistemikhastalıkların,hepatitgibi 

bulaşıcıhastalıklarınvediğerhastalıklarınvekullanılanilaçlarınhastatarafındanhekimiylepaylaşmasıhemkendi 

güvenliğiiçinhemde hekimin tedaviyöntemine kararvermesive tedaviyiplanlaması içinönemarzeder. 

Dişhekiminiztarafındanuygulanacakimplantuygulamasıhakkındaaşağıdaverilenbilgilendirmenotunu 

dikkatleokuyarakformuimzalayınız.Anlayamadığınızhususlarınhekiminiztarafındanbirkezdahaaçıklanmasını 
isteyiniz. 

 
 

 
 
 

İMPLANT 

NEDİR? 

Dentalimplantlarçağdaşdişhekimliğininbiruygulamasıdır.Günümüzdekökformuna 
benzer titanyumdanyapılmışimplantlarçenekemiklerine yerleştirilmektevekaybedilen dişlerin 

yerleri tamamlanmak  üzere protezler planlanmaktadır. İmplant tedavisine ait 

başarılaruzundönem takiplibilimselçalışmalarlaortayakonmuştur.Bunagöre,atravmatik 

cerrahiişlem ileyerleştirilenyeterlisayı,çapveboyasahip implantlar,yeterlibiriyileşme 

süresisonrasındauygunşartlaragöredizaynedilenbirprotezi10yıllık birsürede%99gibi yüksek 

bir başarı ile taşırlar.Bu oran dişhekimliğinindiğertedavileri ile kıyaslandığında 

oldukçayüksek vegüvenvericidir. Ancak,bu başarıyeterlilik kriterlerineuyulmasıhalinde 

gerçekleşir. 
 

 
 

ALTERNATİF 

TEDAVİLER 

İmplantdestekliprotezlerealternatiftedaviseçenekleri(hareketlivesabitprotezlergibi) 
bulunabilir.  Ancak,  kaybedilmiş diş sayısı,  kalandişlerintipi,  yerleşimi ve sağlığı gibi 

değişkenfaktörlersözkonusuolduğuiçin, herkişiyeönerilecekuygunprotezseçenekleri 

farklıolacaktır. Klasikyöntemlerledeeksikdişlertelafiedilebilir.Hastakendisineuygun 

seçeneklervebuseçeneklerin avantajvedezavantajlarınınaçıklamasınıdişhekiminden 

istemelidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İMPLANT 

TEDAVİSİ 

KAPSAMI 

İmplantlar çene kemiği içerisine cerrahi olarak yerleştirilir. İmplant yerleştirilecek 

bölgedeönceyumuşakdokuüzerindebirkesiyapılır.Kemikaçığaçıkarılaraközeluçlarla implant 

yuvası hazırlanır.  Daha sonra implant çivisi çene kemiğinde açılan bu yuvaya 

yerleştirilir,dişetidikişlerlekapatılır.Genellikle2–4ayveyagerekliolduğutakdirdedaha 

uzun süre iyileşmeye bırakılır. İyileşme döneminden sonra ikinci bir cerrahi işlem ile 

implantınüzeriaçılırveprotezedestekolacakparçalartakılır.Birsonrakiaşamaiseprotez 

yapımıdır. 
Cerrahiöncesikemiğinyükseklik,genişlik veuygunluğunutespitetmek için detaylıpek çok 

incelemeyapılmasınarağmenimplantınyerleştirilmesisırasındayetersiz veyadüzensiz kemik 

şekliylekarşılaşılabilir.Böyledurumlardakemikgreftiuygulamasıvebazıilave 

cerrahiişlemlergerekebilir. Kemik greftiveyailavecerrahiişlemlerin uygulanması durumunda 

tahmin edilentedavisüresiuzayabilir. 

İmplanttedavisinin başarısıpekçokfaktörebağlıdır.İmplanttedavisininazaltanhastaya aitbazı 
faktörlervardır. Bunlara örnekolarakdiyabet,aşırıalkol tüketimi, sigara, bazı ruhsal 

bozukluklar, kan hastalıkları, bağışıklık  sistemi bozuklukları, kortizon kullanımı ve 

radyasyon tedavisiverilebilir. 

Özellikleoperasyonsonrasıobölgeyeuygulanacak özenliveuygunbakım,ağızdakidişli 

bölgelerinfırçalanması,gargarayapılmasıvedoktorunuzunönerdiğitümhijyenkurallarına 

uyulması tedavinin başarısı için çokciddibirönemtaşır. 
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OLASI CERRAHİ 
PROBLEMLER 

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi, implant cerrahisinde de bazı komplikasyonlar 

oluşabilir.  Bunlar;  operasyon  sonrası  morarma,  şişlik,  kanama,  enfeksiyon,  ağzın 

açılmasındazorluk,dokulardahissizlikyadaduyudeğişiklikleridir.Bununyanısırakomşu 

diştehasar,üstçenedesinüsveburuntabanızedelenmesigibirisklergörülebilir.Yineender 

karşılaşılan komplikasyonlara bağlı olarak implantın kemikle birleşememesi nedeniyle 

çıkarılmasıgerekebilir. 
İMPLANT 

KULLANIMINDA 

BAKIMVE 

TAKİP 

İmplant tedavisinin uzun dönembaşarısı,ağızhijyenine özen gösterilmesine vedişhekimi 

tarafından hazırlanmış kişiye özel bakım programına uyulmasına bağlıdır. Dişhekimi 

tarafından planlanan sürelerde kontrol için rutin muayeneler ihmal edilmemelidir. Bu 

dönemlerarasındaise plak kontrolüve ağızhijyenindenhasta kendisisorumludur. 
 

Yukarıdakibilgilerin ışığında; 

Yapılacakbutedaviilehedeflenenamacın,çenemdedişkaybısonucuoluşanproblemitedavietmekve çiğneme 

etkinliğimiarttırmakolduğunu anlamış bulunmaktayım. 

Butedaviuygulanmadığındadişkaybıolanbölgelerdeçenekemiğiminhızlaeriyebileceğinivebunun 

gelecekyıllardaklasiktotalveparsiyelprotezkullanımındatutuculuk,fonksiyonveestetikproblemleri 

yaratabileceğinianlamış bulunmaktayım. 
İmplant tedavisinde olasıcerrahirisklerin varolduğunu ve buradaki risklerin aşağıdakimaddeleriiçerdiğini 

anlamış bulunmaktayım, 

•  Operasyon sonrasışişlik, ağrı, kanama vemorarma, 
•  İlave tedavigerektirenenfeksiyon durumu, 

•  Duyu sinirlerinin zarargörebilmesive bunun geçici/kalıcıhissizlikoluşturabilmesi, 

•  İmplantın çıkartılmasınıgerektirendurumlarile karşılaşılması, 

İmplant tedavisi sırasında öngörülmeyen durumların ortaya çıkabileceğini ve önceden planlanmış işlemlerin 

genişletilmesivedeğiştirilmesigerekebileceğinianlamış bulunmaktayım. 

Ameliyat sonrası bakımın ve takibin dental implantların başarısında çok önemli olduğunu anlamış 

bulunmaktayım. 
Sağlık geçmişim, şu andaki genel sağlık durumum, daha önce tıbbi ve dental tedavilerim sırasında 

yaşadığımproblemlerhakkında vereceğimbilgilerin öneminianlamış bulunmaktayım. 

 
İmplant cerrahisi vebağlı komplikasyonlar hakkındakiyukarıda yazılı bilgileri okuduğumu,dişhekimime 

genelsağlıkdurumumvekullandığımilaçlarhakkındabilgiverdiğimi,anlayamadığımhususları  dişhekimime 

danıştığımıvedişhekimim tarafındanuygulanacak tedavivekomplikasyonlarkonusundaaydınlatıldığımıbeyan 

ediyor,tedaviyidurdurmavereddetmehakkımolduğunubilerek Dişhekimi……………….………………………. 

tarafındanşahsıma(velisi/vasisibulunduğum ……………………………..…….’…)yapılacakimplanttedavisini 

kabuledip onaylıyorum. 

 
Adı-Soyadı    :……………………………………………………………………………………………………. 

T.C.KimlikNo:……………………………………………………………………………………………………. 

Tarih                 :……………………………………………………………………………………………………. 

İmza                :……………………………………………………………………………………………………. 


