
 

  

 

Köprü veya sabit protez tam olarak nedir? 

Bir veya birden fazla dişin kaybı durumunda 

oluşan boşlukları doldurmak için, komşu 

dişlerden destek alınması esasına dayanan 

bir tedavi şeklidir. 

Niçin köprüye ihtiyaç duyulur? 

Görünümünüz, diş sağlığınız ve  diş - çene 

işlevleri için gereklidirler. Bir  köprü 

yüzünüzün doğal şeklinin korunmasında ve 

dudak - yanağın  desteklenmesinde yardımcı 

olabilir. Bir azı dişinizin kaybı, yüzünüzün 

olduğundan daha yaşlı ve yıpranmış 

görünmesine sebep olabilir. Eksik dişlerin 

giderilmemesi ağız ve diş sağlığını bozar. Her 

bir diş, bir diğerini tamamlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bir diş kaybedildiğinde, diğer 

dişler kayıp dişin oluşturduğu boşluğa doğru 

zaman içinde hareket eder veya eğilirler. 

Karşı çenedeki diş de boşluğa uzar. Bu 

alışılmadık diş hareketleri, hem dişte  hem de 

dişetinde gerilimlere yol açar. Bütün bunlara 

ilaveten, dişeti ve kemik dokularda tahribat 

meydana gelir. Normal - doğal diş temasları 

bozulduğu için, dolayısıyla fizyolojik temizlik 

de engellendiğinden, dişler çürümeye eğilimli 

hale gelirler. 

Kayıp dişler çiğneme ve konuşmayı olumsuz 

yönde etkiler. Konuşurken birçok sesi 

çıkarmaya yardımcı oldukları için düzgün 
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konuşmak eksiksiz bir diş yapısıyla 

mümkündür. Ayrıca, tek taraflı çiğnemek 

eklemlere patolojik yük bindirir. 

Bir köprü nasıl tutturulur? 

Sabit bir köprü, kayıp dişin yokluğundan 

kaynaklanan boşluğa doğru, yanındaki doğal 

dişlerden destek alınarak yapıştırılır. Böylece 

yapay bir diş,  kayıp dişin yerini alır. Yapay diş, 

doğal dişlerin üzerine hazırlanan 

kuronlara tutturulur. 

Farklı tipte köprüler mevcut mudur? 

Evet! İmplantlar, yapay dişi doğrudan çeneye 

veya dişetinin altına tuttururlar.  İmplant 

işlemi, cerrahi müdahale gerektirdiğinden, 

genel sağlığın yerinde olması ve implantın 

yerleştirilebilmesi için yeterli kemik yapısına 

sahip olması gerekir. Bazı örneklerde, adeziv 

sistemle (bonding) yapılan köprüler de 

(maryland) kayıp dişlerin telafisi için 

kullanılır. Bu köprüler, diğer dişlere özel bir 

işlemle tutturuldukları için kuronlama 

işlemine gerek yoktur. Diş hekiminiz, hangi 

tedavi metodunun sizin için uygun olacağını 

tayin edecektir. 

Köprü işleminde ne tür malzeme kullanılır? 

Köprü malzemesi seçilirken, görünüm ve 

fonksiyon göz önüne alınır. Köprüler, altın 

alaşımlar, kıymetli olmayan alaşımlar, 

porselen veya bütün bu malzemelerin 

kombinasyonundan oluşabilir. 



 

Köprüyü nasıl korumalıyız? 

Ağzımızdaki sağlıklı dişleri korumak çok 

önemlidir. Günde en az iki defa fırçalamamız 

ve ara yüz temizleyicilerle (diş ipi, özel 

fırçalar) temizlememiz gerekmektedir. 

Temizleyiciler, plak olarak adlandırdığımız 

yapışkan bakteri tabakasının temizlenmesine 

yardımcı olur. Plaklar dişeti hastalıklarına ve 

dişlerin çürümesine yol açarlar. Diş veya dişi 

tutan kemik herhangi bir şekilde zarar 

görürse diş köprü desteğini kaybedebilir. 

Özellikle  köprünün etrafını, altını ve doğal 

dişle olan bağlantı alanlarını özenle 

temizlemek gerekir. Diş ipi ve özel fırçalar, bu 

alanlara ulaşmamıza yardımcı olacaktır. 

Hepsinden önemlisi, diş hekiminizi düzenli 

olarak ziyaret etmelisiniz. Unutmayınız ki, 

köprünün planlaması ve kurulması 

aşamasındaki diş hekimi faktörü, köprünün 

ömrünü belirleyen en önemli faktörüdür. 
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