DİŞLER
YOLUNDA!

MEGADENTIST.COM.TR

Mutluluğunuzdan feyz alarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda ailemize yeni dâhil olan hastalarımıza söylediğimiz gibi: Megadentist; ağız ve diş sağlığı
alanında fark yaratan, mutlu hastanın mutlu çalışanla mümkün kılınabileceğini hiç unutmayan bir
kliniktir.
Doya doya gülümsetebilmek, ağız ve diş sağlığı konusunda önleyici sağlık bilinci oluşturabilmek, sağlık ve estetiği bir arada yaşatabilmek adına Ankara
ve İstanbul polikliniklerimiz ile 15 yıldır sizlerleyiz.
Çoğu zaman önemsemediğimiz ya da pahalı bulduğumuz, bazen de biraz korktuğumuz için geri plana
atabildiğimiz ağız ve diş sağlığıyla ilgili tüm endişelerinizi geride bırakacak çözümler sunan Megadentist Ailesi olarak, alanında uzman hekimlerimizle
kaliteden ödün vermeden yanınızda olmaya devam
ediyoruz.
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7 NEDENDE MEGADENTIST

15 YILDIR
TEK DİLEĞİMİZ SAĞLIKLA
GÜLÜMSEMENİZ!
Ağız ve diş sağlığı alanındaki
tecrübemiz ve uzman hekim
kadromuzla;
hizmet verdiğimiz
hastalarımızın özgüven dolu
gülümsemelerine, özgürce
konuşmalarına ve sağlıklarını
geri kazanmalarına olanak
sunmak en büyük mutluluk
kaynağımız.
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TECRÜBE

MEMNUNİYET

UZMAN
KADRO

GÜÇLÜ
TEKNOLOJİ

Gerçekleştirdiği tüm tedavilere garanti belgesi veren
tek kurum olmamızın nedeni,
hizmet verdiğimiz branşların; alanında birçok başarıya
imza atmış uzman bir kadro
tarafından yönetilmesi ayrıcalığıdır.

Teknolojinin en son imkânlarıyla tasarlanmış cihazlarımız,
hastalıkların tanı ve tedavisinde dünyayla eş zamanlı yöntemler kullanmamıza olanak
sağlıyor. Hizmet verdiğimiz
tüm branşlarda en son teknolojiyi kullanıyor olmak, hastalarımıza hak ettikleri konforu
ve güvenliği sunmamıza destek oluyor.

Hastalarımızın mutluluğunu
her şeyden değerli kabul ettiğimiz; bu amaç uğruna tüm
süreçleri eksiksiz olarak yönettiğimiz, sürekli iyileştirme
kültüründen bir an olsun vazgeçmediğimiz bu 15 yıl bizlere çok kıymetli tecrübeler
kazandırdı. Megadentist deneyiminden sonra doya doya
gülen, sağlıklı yarınlara yürüyen binlerce hastamızla nice
15 yıllar kutlamamız dileğiyle…

İmplanttan ortodontiye, endodontiden diş beyazlatmaya, estetik diş hekimliğinden
periodontolojiye kadar ağız
ve diş sağlığının tüm branşlarında hizmet veren Megadentist olarak binlerce hastamıza
sağlıklı ve estetik gülüşler kazandırdığımızı bilmek bizim
en şahane mutluluğumuz.
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KİŞİYE ÖZEL
HİZMET
Bizim için her hastamız özel,
her hastamız değerlidir. Hastalarımızın ihtiyaçlarını ve
bu ihtiyaçlara yönelik tedavi
yöntemlerini belirlerken çok
boyutlu düşünüyor, yüz güldüren sağlıklı sonuçlar alabilmek için bu bakış açısından
bir an olsun bile uzaklaşmıyoruz.
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YEREL VE GLOBAL
MUTLULUK

TEDAVİ
GARANTİSİ

Ülkemizin ağız ve diş sağlığı
alanında, dünyanın tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada
yer almasına katkıda bulunmak öncelikli vizyonumuzdur.
Yurt dışından ülkemize gelen
hastaların tedavilerini güven
içinde tamamlamaları ve aldıkları hizmetten memnun
kalarak ülkelerine dönmeleri
adına örnek bir yönetim anlayışı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kaliteli ve
uzman sağlık hizmetlerimize
ek olarak transfer ve tercüman ayrıcalıkları da sunarak
yurt dışından gelen hastalarımıza tam destek sağlıyoruz.

Megadentist olarak hizmet
kalitemize ve uzmanlarımıza
güveniyor, bunun yanı sıra
kliniğimizden hizmet alırken
içiniz rahat olsun istiyoruz.
İşte bu yüzden Megadentist’te olduğunuz tüm tedaviler için size garanti belgesi
sunuyoruz.
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UYGULAMALARIMIZ
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Oral Diagnoz ve
Radyoloji

Periodontoloji

İmplant

Diş Beyazlatma

Ortodonti
(Diş Teli)

Endodonti
(Kanal Tedavisi)

Pedodonti

Protetik
Diş Tedavisi

Estetik
Diş Hekimliği

Restoratif Diş
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ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

PERİODONTOLOJİ (DİŞ ETİ HASTALIKLARI)

Nedir?

Nedir?

Oral diagnoz, ağız hastalıklarının ve ağızda
belirti veren sistemik hastalıkların teşhisi ile
tedavi planlamasını üstlenen ana bilim dalıdır.
Radyoloji ise hastalıkların teşhis ve tedavisinde
çeşitli görüntüleme teknolojilerini kullanan bir
bilim dalıdır.

Periodontoloji, dişleri çevreleyen sert ve
yumuşak dokuların klinik ve mikroskopik
yapısını inceleyen, bu dokuları etkileyen
hastalıkları teşhis eden, tedavilerini uygulayan
ve sonrasında kazanılan sağlığın idamesini
sağlayan diş hekimliği dalıdır.

Bilmenizde fayda var
• Diş eti ve dişleri çevreleyen bu yumuşak ve
sert dokuları etkileyen iltihabi durumlara
periodontal hastalık adı verilir.

• Oral diagnoz, ağız içi (intraoral) ve ağız dışı
(extraoral) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

• Periodontal hastalıklar, uzman hekimlerce
uygulanan tedavilerle büyük ölçüde
önlenebilmekte ve kontrol altına
alınabilmektedir. Bu noktada önemli olan
unsurlardan biri, diğer tüm hastalıklarda da
olduğu gibi tedaviye erken başlanmasıdır.

• Oral diagnozda temel bilimsel çalışmalar dört
grupta toplanabilir: Semptomların tanımı,
sendromların tanımı, tanı metotları ve tanıya
götürecek laboratuvar-radyolojik-patolojik
uygulamaların/yöntemlerin tespiti

• Diş eti hastalıkları; kendi kendine veya
bilinçsiz şekilde ilaçlar kullanılarak
(antibiyotik, gargara, vitaminler vb.) iyileşmez.
Mutlaka bir diş eti uzmanı tarafından tedavi
edilmesi gerekir.

Bilmenizde fayda var
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İMPLANT
Nedir?

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

İmplant, diş eksikliklerinin tamamlanması
ve doğal dişe en yakın çözümlerin üretilmesi
amacıyla cerrah diş hekimleri tarafından
uygulanan bir tedavi yöntemidir. Gerek
çiğneme hissinin doğala en yakın olması,
gerekse diğer dişlere müdahale etmeden
tedavi imkânı yaratması; yaşadığımız yüzyılda
implant içeren yöntemleri, en çok uygulanan
tedavi yöntemlerinden biri haline getirmiştir.

Bilmenizde fayda var
• Mutlaka cerrah diş hekimleri tarafından
yapılması gereken bir uygulamadır.
• Uygulamanın kemik içerisine yapılıyor olması
nedeniyle tam steril bir ortamda çalışılması
zorunludur.
• İnternette implant diş yapımının 5 dakikalık
bir zaman diliminde gerçekleştiğine dair
birçok yanlış bilgi mevcuttur. Çok uzun
süren bir işlem olmamakla birlikte implantın
5 dakika kadar kısa bir sürede yapılması
mümkün değildir. Özellikle birden fazla
implant diş yaptıran hastalarda operasyon
süresi 2 saati dahi bulabilir.
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ORTODONTİ (DİŞ TELİ)
Nedir?

Ortodonti, alt ve üst çeneler ile diş
çapraşıklıklarının düzeltilmesi ile uğraşan bir
diş hekimliği branşıdır.

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Bilmenizde fayda var
• Ortodontik tedavi ihtiyacını sadece diş hekimi
veya ortodontist belirleyebilir.
• Dengeli olmayan yüz ve çene yapısı, ağızdan
solunum, parmak emme, tırnak yeme, yanak/
dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar, uzun
süre emzik ve biberon kullanma, çiğneme
ve konuşmada zorlanma, aşırı ileride veya
geride konumlanan çene yapıları, önde
konumlanmış dişler, süt dişlerin erken
veya geç kayıpları, alt ve üst dişlerin hiç
temas etmemesi veya fazla iç içe olması
gibi durumlarda ortodonti tedavisine
başvurulması gerekir.
• Küçük yaşta başlanan ortodontik tedavilerin
hasta ve hekim açısından olumlu sonuçları
olsa da erişkin yaştaki insanlara da ortodontik
tedavi uygulanmaktadır.
• Ortodontik tedavilerin süresi 6 ay ile 36
ay arasında değişebilmektedir. Bu süre;
hastanın büyüme ve gelişim dönemine,
kapanış bozukluğunun derecesine, hastanın
ağız bakımına, tedaviye uyumuna ve hekim
ile uyumuna bağlıdır.
• Metal braketler, porselen (şeffaf) braketler,
lingual braketler ve şeffaf plaklar diş teli
çeşitlerini oluşturur.
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ENDODONTİ (KANAL TEDAVİSİ)

PEDODONTİ

Nedir?

Nedir?

Bilmenizde fayda var

Bilmenizde fayda var

• Endodontik tedavi ile enfekte olmuş sinir
dokusu, kan damarları ve diğer hücresel
artıklar kök kanalından uzaklaştırılır.

• Pedodonti, ortodonti dışındaki çocuk diş
tedavilerini kapsar.

Kanal tedavisi, enfekte olmuş ya da çürümüş
dişin hasarlı kısmının çıkarılması ve dişin
dezenfekte edilerek kurtarılmasını sağlayan bir
uygulamadır.

• Daha sonra kanal eğeleri ve dezenfektan
solüsyonlar aracılığıyla kök kanal boşluğu
temizlenip şekillendirilir.
• Son olarak diş, doku dostu materyaller
kullanılarak sızdırmayacak şekilde doldurulur.
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Pedodonti, diğer adıyla Çocuk Diş Hekimliği
0-15 yaş grubu çocukların süt ve daimî
dişlerinin sağlığını korumayı ve oluşan
hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan
ana bilim dalıdır.

• Çürükten koruyucu uygulamalar, süt ve
daimî dişlerdeki çürüklerin restoratif ve
kanal tedavileri, çocuklarda gelişimsel
anomalili dişlerde restoratif ve prostetik
tedaviler, periodontal hastalıklardan
koruyucu yöntemler ve koruyucu ortodonti
uygulamaları ile ilgilenir.
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DİŞ BEYAZLATMA
Nedir?

Beyazlatma, dişlerin yapısında (mine ve dentin
tabakasında) oluşan renklenmeleri giderme
işlemidir.

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Bilmenizde fayda var
• Evde ve klinikte olmak üzere iki çeşit
beyazlatma işlemi vardır.
• Hangi beyazlatma çeşidinin kullanılması
gerektiği; renklenmenin derecesine,
tedavinin ne kadar çabuk sonlandırılmak
istendiğine ve hekimin görüşüne bağlıdır.

16

17

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ
Nedir?

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Estetik diş hekimliği; ağız ve diş bölgesinin
sağlık ve estetik açıdan yeniden
düzenlenmesini ele alan bir branştır.

Bilmenizde fayda var
• Estetik diş hekimliği, kişiye özel ideal gülüşü
sağlıklı ve doğal olarak tasarlamayı hedefler.
• İdeal gülümsemeyi etkileyen faktörler
arasında yaş, cinsiyet, yüz hatları, dudaklar,
dişlerin renk, şekil ve sıralanışı ile diş etleri yer
alır.
• Porselen lamina, yapılabilecek en
konservatif (koruyucu) estetik diş hekimliği
tedavilerinden biridir.
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RESTORATİF DİŞ
Nedir?

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Diş çürüklerinin tedavisi ile ilgilenir. Renk
başta olmak üzere, form ve şekil bozukluğu
gösteren dişlerin estetik yapısına tekrar
kavuşmasını amaçlar.

Bilmenizde fayda var
• Restoratif tedavi; kırık ve çatlak dişlerin tespiti
ile fonksiyonlarının teminini sağlar.
• Mevcut dolguları değerlendirir, gerekliyse
tekrar yapar ya da onarır.
• Bu tedavi ile mevcut diş dokuları korunarak
her türlü estetik diş hekimliği uygulamaları
yapılmaktadır.
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PROTOTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Nedir?

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Ağızda eksik olan dişlerin yerine protez
yapılarak hem sağlık hem de görsel açıdan
kişinin ihtiyacını karşılayan diş hekimliği
branşıdır.

Bilmenizde fayda var
• Diş protezleri temel olarak sabit protezler,
hareketli protezler ve implant üstü protezler
olarak sınıflandırılır.
• Sabit protezler, mevcut dişlerden destek
alınarak yapılan ve bu dişlere yapıştırılarak
sabitlenen protezlerdir. Hasta tarafından
çıkarılamadıkları için sabit protezler olarak
adlandırılırlar.
• Hareketli protezler, hem dişlerden hem de
kaybedilen diş bölgesinde kalan diş eti, diş ve
kemik dokusundan destek alınarak yapılan
protezlerdir. Genellikle, ağızda kalan dişlerin
sayısı ve yerleşimi sabit protez yapmaya izin
vermezse tercih edilmektedir.
• İmplant üstü protezler, kaybedilen
dişlerin yerini almak üzere çene kemiğine
yerleştirilen diş kökü şeklindeki titanyum
vidalardır. Kaybedilen bir diş, komşu dişlere
dokunmadan, doğala en yakın haliyle
implantlar ile iade edilir.
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İSTANBUL KLİNİĞİMİZDEKİ

HEKİMLERİMİZ
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Dr. Süheyl Sultanzade
Ortodonti
Uzmanı

Dr. Onur Uğuz
Restoratif
Diş Tedavi Uzmanı

Dr. Alaeddin Oral
Çene
Cerrahı

Dt. Ceren Gölcü
Staff
Diş Hekimi

Dt. Hakan Atay
Diş
Hekimi

Dt. Defne Karayünlü
Diş
Hekimi

Uzm. Dr. Lamia Najafova
Protez
Uzmanı
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ANLAŞMALI
KURUMLAR

DİŞTE
KURUMSALLIK
ŞIRKETINIZE ÖZEL SUNDUĞUMUZ
FIRSATLARDAN BAZILARI:
• Nakit ödemelerde
%20 indirim
• Kredi kartına vade
farksız 9 taksit ve
%10 indirim
• Şirket çalışanlarınızın
referansıyla gelenlere
%15 indirim
• Ücretsiz muayene ve
röntgen hizmeti
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KLİNİKLERİMİZ

İSTANBUL KLINIĞIMIZ
Beş Telsiz Mah. 75/2 Sok. No: 164
Mithatpaşa Tramvay Durağı Karşısı
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 415 29 39 / Faks: 0212 415 29 00

ANKARA KLINIKLERIMIZ
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Batıkent

Batıkent - Kardelen

Kentkoop Mah. 235/3 Sok.
İlkumut 90 Sitesi Anıt İş Merkezi 1-E
Batıkent / ANKARA
Tel: 0312 252 00 00 / Faks: 0312 252 33 33

Kardelen Mah.
Arkent 91 Sitesi No: 5
Batıkent / ANKARA
Tel: 0312 255 64 64 / Faks: 0312 255 32 32

Keçiören

Küçükesat

Atatürk Cad.
Geziyolu Sok. No: 10/A
Keçiören / ANKARA
Tel: 0312 517 30 63 / Faks: 0312 517 30 61

Muhsin Ertuğrul Mah.
Belligün Cad. No: 14/A
Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 432 41 41 / Faks: 0312 432 43 08
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Megadentist sizinle!
DIŞINIZ DE
IÇINIZ DE
RAHAT OLSUN.
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Adres
Beş Telsiz Mah 75/2 Sok. No: 164 Mithatpaşa Tramvay Durağı Karşısı Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon

WhatsApp

E-mail:

+90 212 415 29 39

+90 542 432 72 07

iletisim@megadentist.com.tr

