
   Texnologiyanınən son yeniliklərindən

 

     

       istifadə edərək pasientlərin arzu və istəkləri

nəzərə alınan klinikamızda son zamanların   

daha çox tələb olunan metalsız qapaqlar,      

yəni, Zirkon və Press keramiklər (1), Vinirlər,   

ən müasir İmplantlar (2 ), nanohibrid    a,b,c,d   

və keramik tərkibli estetik dolğular (3) istifadı      

edilməkdədir. Bundan başqa “Gummy Smile”  

(4)  -  deyilən “Ətli Gülüş” lərin korreksiyası
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Almaniyadakı klinik fəaliyyətindən sonra Dr. Azər Əliyev 2015-ci ldən Mərkəzi Klinik Ambulatoriyasında 
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müasir və ağrısız metodlarla tərəfimizdən 

həyata kecirilirki, bununla da pasientlərə 

özünə inamlı gülüşbəxşedilir. O cümlədən 

dişlərin, diş əti daşlarının təmizlənməsi, 

profilaktik ağartma (5), diş əti  resessiyala-

rının (dişətiçəkilmələri) (6) cərrahi yolla 

bərpası, dişətiproblemlərinin (7) qeyri-

inyeksion müasir metodlarla qarşısının 

alınması klinikamızda görülən gündəlik 

prosedurlardandır.

Diş cərgəsində yer dəyişmələrə səbəb olan 

əsas amillərdən biridə retensial (8) (çənə 

sümüyü daxilində qalan) ağıl dişləridirki,

onların əmələ gətirdiyi ağırlaşmalar ümumi 

diş  cərgəs inə ,  çənə  sümüyünə  və 

mandibular sinirə edilən təzyiqlər, ağız 

açılmasında yaranan çətinliklərə, ağrı və 

məhdudiyyətlərə gətirib çıxarır. Belə  

ağırlaşmaların aradan qaldırılması,  ağıl 

d iş lər in in  cərrah i  yo l la  çəki lməs i 

t ə r ə fi m i z d ə n  u ğ u r l a  i c ra  o l u n u r.

Dişsiz çənələrdə fiksasiyanın tam bərpası 

müasir zamanda implantasiya ilə müm-

kündür. Bu əməliyyat növü müəyyən 

səbəblərdən bir və ya bir neçə itirilmiş diş 

nahiyyəsinə, dişsiz çənələrə uyğulana bilir. 
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Atrofiyalaşmış damaqlarda, xüsusən də 

əng sümüyündə “sinus listing” əməliyyatı 

daha çox gündəmdədir. Bu əməliyyatın 

koməyi ilə uzun müddət itirilmiş diş 

səbəbindən çökmüş haymor boşluğu 

qaldırılaraq sümük aqumentasiyası tətbiq 
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edilir ki, bu yolla da adı çəkilən nahiyyəyə tətbiq edilən implantın fiksasiyası artmış

 olur. (9,10)
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