
7372

D
iş tedavisi sırasında stres nasıl azaltılmalı?
Aile ortamında, profesyonel yaklaşımlarla, dostça 
ağız ve diş sağlığı sorunlarına çare üretildiğinde 
hastanın yaşayabileceği stres azalır. 

Kuzey Kıbrıs’ta diş tedavisi ve diş estetiği uygulamalarında 
en son teknoloji kullanılıyor diyebilir miyiz?
Kuzey Kıbrıs’ta en son teknoloji ile güzel bir gülüşe çok uygun 
fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Ülkemizde bu hizmetler koruyucu, 
tedavi edici ve kozmetik tedaviyi en gelişmiş teknolojik alet ve 
ürünlerle sunuyor. Ve teşhisler panaromik, digital, R.V.G cihazları 
gibi gelişmiş teknolojik alet ve ürünlerle yapılmaktadır. Kozmetik 
tedavilerde multidisipliner çalışmalar da uygulanmaktadır. 
Gülüş tasarımı çalışmalarımızda ‘veneer’ler, estetik kaplamalar, 
diş şekillendirmeleri, beyazlatma ve diş implantları ile birlikte 
gerekliliğinde kullanımınıza sunulmaktadır.

Yapılan uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

Dental Kaplamalar:
Diş eti seviyesinden itibaren tüm dişi kapsayan ve 
koruyan porselen veya tüm estetik zirkonyum seramik 
kaplamalardır.

Ton Ağartma:
Dişlerde geçici ton ağartma işlemidir. Bir seansta beş 
veya yedi ton ağartabilme yapılabilir. Ofiste uygulanan 
ağartmadan sonra evde günlük kullanım için size özel ev 
kiti hazırlayıp kullanımınıza sunar ve daimi beyazlığı sürekli 
kılmanıza  yardımcı oluruz. Böylelikle hayal ettiğiniz güzel 
gülüşünüze beyaz dişlerinize kavuşabilirsiniz.

Dental Köprüler:
Eksik dişlerinizin yerine doğal dişlerden destek alınarak 
yapılan fonksiyon ve estetik protez uygulama işlemdir.

Dental Kronlar:
Çok ince zirkonyum veya porselenden yapılmış dişler 
üzerine giydirilen dişteki estetik ve fonksiyonel işlevlerin 
iadesi işlemidir. Tedavi süreci müracaatınızdan bir ile üç 
hafta içinde tamamlanır. Bu süreçte yaşam konforunuzu 
ağız ve diş fonksiyonlarınızı uygulayacağmız geçici 
kronlar sayesinde ödünsüz devam ettirebilirsiniz.

Porselen Lamina Veneerler:
Diş şekli, renk ve estetik değişimini istediğinizde estetik 
uygulamanın en etkili yöntemi olup, hazırlanması 
sırasında hiçbir ağrılı işlem yapılmamaktadır. Prepere 
edilen diş üzerine göz lensi kalınlığında elde edilen full 
estetik seramik yapılardır. Prepere edilen diş üzerine 
yapıştırılarak kalıcı estetik sağlarlar.

Estetik Dolgular:
Kırılmış veya çürümüş dişlere uygulanan, diş renginde 
full estetik dolgulardır. Bilgisayar yardımı ile veya klinikte 
uygulanan kompozit dolgular estetik beklentinize cevap 
verecektir.

Diş Şekillendirmeleri:
Diş şeklini, rengini,boyutunu değiştirmeniz gerektiğinde 
diş üzerinden az bir miktar mine tabakası kaldırılarak 
çeşitli kimyasal yapıştırma ve doldurma ürünleri 
kullanılarak elde edilmesi arzulanan estetik görüntüye 
ulaşma yöntemidir. Ağrısız ve klinik ortamda uygulanan 
bir işlemdir.

Gülüş Tasarımı:
Gülüş tasarımı medikal ve sanatın bir arada ağız ve çevre 
dokularla dişlerin uyum içinde estetiğini sağlayabilme 
uğraşıdır. Klinikte hastadan elde ettiğimiz model 
üzerinde tasarlanan dizayn beğeni kazandığı taktirde 
hastaya uygulanır.    
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Kolan British Diş Kliniği Doktoru 
Diş Hekimi Dr. Levent Devrim Üstün 
Diş Tedavisinde ve Estetiğindeki Son Uygulamaları Anlattı
Dr. Levent Devrim Üstün, Dental Surgeon
Explains the Latest Technology and Treatments at the 
Kolan British Dental Clinic

H
ow to reduce stress during dental treatment? 
In our family environment, with staff that have a 
professional approach, stress is reduced and patients feel 
comfortable and secure.

What can I say about the latest technology in dental and aesthetic 
treatments in North Cyprus? 
In North Cyprus we give you that beautiful smile with the latest 
technology at a reasonable price. In our country, our services are 
preventative, curative and cosmetic treatments and products offered are 
technologically the most advanced. We use the most sophisticated and 
technologically advanced tools offering diagnostic, panoramic, digital, 
RVG devices and products. We have a multi–disciplinary approach to 
cosmetic treatments. In our work of “Smile Design” we use veneers, 
aesthetic veneers, tooth shaping, whitening and dental implants which 
are available to you in fitting in with your specific requirements.

Dental Aesthetic Services that we provide are:

Dental Crowns:  
A crown completely covers the tooth above the gum line and protects 
it. Crowns are made of porcelain or full aesthetically zirconium ceramic 
materials.

Bleaching:
Bleaching provides permanent whiteness. We can whiten your teeth 
between five and seven shades after only one visit. After your first 
whitening at the clinic, we can give you a bleaching kit which you can use 
at home for permanent whiteness. Bleaching can be used to make teeth, 
which have lost their intensity of colour, return to the colour of their other 
teeth in the mouth. We can give you the smile that you have always 
wanted but only dreamt about.

Dental Bridges:
A bridge replaces missing teeth by fixing a replacement tooth (or teeth) to the 
natural teeth at each end of the gap. Some bridges have crowns at each end, 
the replacement teeth are stuck to each of the sides.

Dental Venees:
Veneers are very thin specially shaped pieces of porcelain or zirconium that 
are attached to the front of your teeth to create that beautiful smile. Your 
smile enhancement can take as little as 3 weeks with only a few visits to the 
clinic. During this time we use high quality temporary crowns for your comfort 
and appearance.

Porcelain laminate Veneers:
These are the most effective and conservative method for changing the 
shape, colour and size of the teeth, they are resistant to recurring discolouring. 
During their application we need very little abrasion and they are no thicker 
than an optical eye lens.

Aesthetic fillings:
These are fillings of dental colour which match up to the colour of your 
natural teeth, which are used for decayed or cracked tooth cases. We can 
also use them for aesthetic purposes. These are bonded to teeth with a special 
adhesive and we can change the length, form and colour to match your other 
teeth.

Tooth Re-shaping: 
This is also called dental contouring and is a cosmetic dental technique that 
removes small amounts of tooth enamel in order to change the shape, length 
and colour of one or more teeth. The process is often combined with bonding, 
a cosmetic dentistry treatment that uses a tooth coloured composite material 
to sculpt and shape the teeth, and we use this procedure because only 
surface enamel is  removed in both reshaping and dental contouring. There is 
generally no discomfort during this procedure and no anaesthesia is required.

Smile design: 
Smile design is the medicine and application of art. It is ideal if you want to 
renew your smile, so with personal touches you have a new natural looking 
smile. Before deciding on dental work needed, we take impressions of your 
teeth (a temporary model made in our laboratory) to enable you to then 
discuss whether you are happy with the design and agree for the procedure to 
be permanent. This dental work allows you to have that special smile that will 
enable you to go forth with confidence and enthusiasm.
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