Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamayı amaçlar.
Güncel değerleri (Euro olarak) ve resimleri KESİNLİKLE almanca yorumdan
almanızı rica ederiz!

Sizler için ağız hijyene önerimiz
OÖGKK, hastalarına çağdaş bir tıbbi diş bakımı sağlamayı önemser. Hastalarımız
için özellikle uygun bir fiyata sunduğumuz gönüllü bir hizmet olan ağız hijyeni veya
profesyonel diş temizleme de buna dahildir.

Uygun diş ve ağız bakımı
Diş plakası (Zahnbelag), parodontiumun (ağızda dişleri sabit tutan cihaz)
iltahaplanmasına ve bunun etkisi olarak da dişlerin çürümesine sebep olur.
Yemekten dolayı oluşan sarımtırak rengindeki diş plakaları dişlerin yüzeyine çıkarlar.
Bu plakanın bir milimetresinde, şeker ve nişastadan yeniden asit üreten, 300 milyon
bakterigiller vardır. Şeker ve nişasta beş dakika içerisinde laktik asit, asetik asit ve
formik asite dönüşür. Tükürüğün asiti nötralize etmesi 45 dakikaya kadar sürebilir.
Çok az bir miktarda olsa bile şeker ve nişasta ağzı fazla ekşitir ve diş çürümesine
(Karies) yol açabilir. Dişleri boyayan özel haplar sayesinde diş plakaları görülür hale
getirilebilirler.
Parodontiumun iltahaplanması olan Parodontitis, hafif bir diş kanaması ile başlar ve
çene kemiğinin azalmasına ve en sonunda dişlerin kaybına yol açar.
Tartar (Zahnstein) diş üstündeki sertleşmiş tabakadır. Yumuşak diş plakaları
tükürükdeki kireç tuzlarıyla birleşir ve sertleşirler. Dişetinin üst ve alt kısımlarına
kadar yayıldığı için tartar dişetinin en büyük düşmanıdır.

Diş çürümesini şöyle önleyebilirsiniz:

• her gün dişleri fırçalama
• düzenli olarak profesyonel ağız bakımı yaptırma
• yılda 2 kere diş doktoruna gitme
Dişlerin sağlığını korumak için düzenli bir şekilde alınan önleyici tedbirler
sayesinde ağızda dişleri sabit tutan cihaz (dişeti, parodont) ve dişler sağlıklı
kalabilirler. Diş ve ağız bakımı için alınacak doğru tedbirler üç direk üstünde
kurulmuştur:
• dişleri fırçalama
• diş aralarını temizleme
• dil temizliği

Dişlerinizin sağlığı bizim için önemlidir
Önleyici tedbirlerle ilgili toplantılarda ve konferanslarda doğru diş ve ağız bakımı
konularında etraflıca bilgi verilir. Burada aktarılan konular evde uygunca tatbik
edildiği takdirde, örneğin : diş çürümesi, parodontitis, dişeti kanaması ve benzerleri
ve bunlardan dolayı meydana çıkacak hastalıklardan sakınılabilir. Tedavi eden
doktor doğru bulursa, yetişkinler için öngörülen, diş sağlığını korumayı amaçlayan
önleyici tedbir programına 12 yaşını doldurmuş gençler de aynı şartlarla katılabilirler.
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Yetişkinler için diş sağlığını koruyan önleyici tedbirler
(18 yaşından sonra)
• kişisel önleyici tedbirler – ilk seans
süresi yaklaşık 45 dakika / fiyatı 58,40 Euro
• kişisel önleyici tedbirler – Recall-seansı
süresi yaklaşık 25 dakika / fiyatı 37,80 Euro
• önleyici tedbirler konusunda grup konferansları
süresi yaklaşık 60 dakika / ücretsiz
Kişisel önleyici tedbirler almak isteyen hastaların giriş toplantısı olarak veya kişisel
tedavinin başlamasından önce bu toplantılara katılmaları beklenilir.

Çocuklar ve gençler için özel diş fırçalama eğitimi
(18 yaşına kadar)
OÖGKK'nın Linz/KIDZ adlı uzman kliniğinde çocuklar ve gençler için tıbbi programı
olan özel diş fırçalama eğitimi verilir. Bu özel önleyici tedbir programına katılım
ücretsizdir.
•
•

grup eğitimi / süresi yaklaşık 60 dakika
çocuklar için diş fırçalama eğitimi:
okul öncesi yaşındakiler için / süresi yaklaşık 20 dakika
6 yaşından sonrakiler için / süresi yaklaşık 30 dakika

Ağız bakımına giden yol
En yakındaki diş kliniğine basitçe telefonla veya kişisel olarak başvurup, muayene
veya tedavi için diş doktoruyla bir randevu kararlaştırın. OÖGKK'nın ağız bakımı
önerisi hakkında doktorunuz size memnuniyetle öğüt verir.
Enformasyonlar:
Zahnambulatorium Linz (Diş Kliniği)
Derfflingerstraße 2a, 4020 Linz
Telefon: 05 78 07 - 10 33 00
Telefax: 05 78 07 - 10 33 10
E-Mail: prophylaxe@ooegkk.at

Açılış saatleri:
Pazartesiden Perşembeye kadar, 6.45 ile 14.15 arası
Cuma 6.45 ile 14.00 arası ve randevuyla

OÖGKK’nın Diş Klinikleri, Yukarı Avusturya‘da 15 tane
Bad Ischl:
Braunau:
Freistadt:
Gmunden:
Linz:

Schärding:
Steyr:
Steyrermühl:
Steyr-Werke:
Vöcklabruck:
Wels:

Bahnhofstraße 12, 4820 Bad Ischl
Jahnstraße 1, 5280 Braunau
Hessenstraße 13, 4240 Freistadt
Franz-Keim-Straße 1, 4810 Gmunden
Derfflingerstraße 2a, 4020 Linz
Hafenstraße, Industriezeile 2, 4020 Linz
KIDZ – Dentalzentrum für Kinder u. Jugendliche
Garnisonstr. 1a, 4020 Linz
Kleinmünchen, Zeppelinstraße 58, 4030 Linz
Voest, Stahlstraße 2 - 4, 4020 Linz
Max-Hirschenauer-Straße 18, 4780 Schärding
Sepp-Stöger-Straße 11, 4400 Steyr
Brunntalstraße 6, 4662 Steyrermühl
Schönauerstraße 5, 4400 Steyr
Ferdinand-Öttl-Straße 15, 4840 Vöcklabruck
Hans-Sachs-Straße 4, 4600 Wels

Tel.: 05 78 07 - 38 33 00
Tel.: 05 78 07 - 39 33 00
Tel.: 05 78 07 - 16 33 00
Tel.: 05 78 07 - 17 33 00
Tel.: 05 78 07 - 10 33 00
Tel.: 05 78 07 - 21 33 00
Tel.: 05 78 07 - 10 34 00
Tel.: 05 78 07 - 23 33 00
Tel.: 05 78 07 - 25 33 00
Tel.: 05 78 07 - 31 33 00
Tel.: 05 78 07 - 32 33 00
Tel.: 05 78 07 - 34 33 00
Tel.: 05 78 07 - 33 33 00
Tel.: 05 78 07 - 36 33 00
Tel.: 05 78 07 - 37 33 00
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