
B ağ dokusu gre i uygulam asının ne olduğu, ne için yapıldığı, tedavi sonrasında karşılaşılabilecek problem ler, B ağ dokusu 
gre ine alter na f tedaviler  hakkında bilgilendir ildim  ve bunun sonucunda bana B ağ dokusu gre i operasyonu 
yapılam asına izin verdim . O perasyon sonrasında diş hekim im in tar if e ği bakım  kurallar ının tüm üne uym ayı kabul e m .
Tedavi İçeriği
B ağ dokusu gre i uygulanacağı zam an yapılacak cer rahi işlem  gre in yer leş r ileceği (alıcı bö lge) ve gre in alınacağı 
bö lgelere (ver ici bö lge) lokal anestezi yapılm asıyla başlar. Sonra gre in yer leş r ileceği bö lgede dişe ne bistür i ile kesi 
yapılıp gre in yer leş r ileceği alan hazır lanır. G re in alınacağı bö lge genellikle dam ak r. G re in alınacağı bö lgede de 
dişe ne bistür i ile kesi yapılır  ve dişe  bir  kapak gibi kaldır ılır. D işe nin al ndan, yer leş r ilecek bö lgenin alanı kadar  bağ 
dokusu alınır  ve kaldır ılan kapak yer ine kapa lıp dikiş a lır. A lınan gre  hazır lanan alıcı bö lgeye yer leş r ilir  ve dikiş a lır.  
G rG re  yer leş r ilen alıcı bö lgeye operasyon bö lgesini kor um ak için pat (pem be m acun) konulur. 1 ha a sonra alıcı bö lgedeki 
pat kaldır ılır  ancak dikişler  alınm azken (dikişler  hekim in ö ner isi doğr ultusunda 10-14. günlerde alınır ) ver ici dam ak 
bö lgesindeki dikişler  alınır. D iş hekim iniz eğer  gerek gö r ürse opresayon bö lgesine tekrar  pat koyabilir. T am  bir  iyileşm enin 
olabilm esi için operasyonun üzer inden en az  4-6 ha a geçm esi gereklidir.

B ağ D o kusu G re i U ygulam alarına A lterne f Tedaviler
1- D iştaşı tem izliği ve r u n kontroller in dışında hiçbir  tedavi yapılm ayabilir. A ncak m ukogingival problem ler  devam  
edebileceğinden dişe  çekilm eniz, dişteki sıcak soğuk hassasiye  ar tabilir, kö k çür ükler i oluşabilir  ve ha a sonuçta diş 
kayıplar ı m eydana gelebilir.
2- G re  için hastanın dam ak bö lgesindeki ver ici dokunun yetersiz olduğu dur um larda kendi kendine er iyen veya er im eyen 
m em bran m ater yali kullanılarak alıcı bö lgeye yer leş r ilebilir. Şayet kendi kendine er im eyen m em ebran kullanıldıysa, 
üre ci fir m anın talim atlar ı doğr ultusunda, belir li bir  süre bu m em branın 2. ufak bir  cer rahi işlem  ile bö lgeden 
uzaklaş r ılm ası gereklidir.

A lıcı bö lge kesisi ve kapak gibi 
kaldır ılm ası

Ver ici bö lge bağ dokusu  
alınm ası

B ağ dokusunun alıcı bö lgeye 
yer leş r ilm esi

A lıcı bö lgenin kapa lm ası

Karşılaşılabilecek Pro blem ler
C er rahi işlem  sırasında veya sonrasında bu kadar la sınır landır ılm am akla bir likte şu sor unlar la karşılaşılabilir : enfeksiyon, 
kanam a, şişlik, ağr ı, yavaş iyileşm e, gre in alındığı dam ak bö lgesinde her pes lezyonu, dudak kö şeler inde ir r itasyon, gre in 
kaybedilm esi, kem iğin açığa çıkm ası.
O perasyo n B ölgesinin ve Tüm  A ğzın G ünlük B akım ı için O nay
Konulan gre in uygun şekilde iyileşebilm esi için yapılm ası gereken günlük ağız bakım ı konusunda bilgilendir ildim  ve 
talim atlar  doğr ultusunda bu bakım ı yapm ayı kabul e m . O perasyon sonrası 3-4 ha a boyunca kesinlikle sigara 
içilm em esi gerek ği, sigara içm em  dur um unda tedavinin başar ısız olm a olasılığının yüksek olduğu konusunda 
bilgilendir ildim  ve bu süre zar nda içm eyeceğim i taahhüt e m . A yr ıca doktor um a per iyodik kontrollere geleceğim e sö z 
verdim . C er rahi işlem  sonrası oluşan her hangi bir  problem  konusunda doktor um u bilgilendir m ek benim  
sor um luluğum dur.
Yukar ıda yazılanlar ın hepsini okuduğum u ve anladığım ı B ağ dokusu gre i operasyonlar ı ile ilgili bilgilendir ildiğim i ve bütün 
sor ular ım ın cevaplandır ıldığını onaylar ım .
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