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Sturdevant’s Art and Science of 
Operative Dentistry 2010 Türkçe

Klinik Diş Hekimliği 2012 Baskısı çıktı!

Sturdevant’s Art And Science Of Operative Dentistry 2010 adlı kitabın Türkçe baskısı “Operatif Diş He-

kimliği” adıyla yayınlandı. Prof. Dr. Sevil Gürgan tarafından Türkçe’ye çevrilen kitapta diş hastalıkları 

ve tedavisiyle konservatif diş hekimliği alanında kapsamlı bilgilere yer veriliyor. Teorik ve pratik bilgi-

lerin birleşiminden oluşan kitap diş çürüklerinin sadece bir lezyon değil bir hastalık olduğu inancına 

dayanıyor. Kitapta aynı fikirden yola çıkarak diş çürüklerinin etkili bir şekilde nasıl önlenebileceği ve 

tedavi edilebileceği de açıklanıyor. Kitapta detaylı resimlendirmeler ve basamaklı yaklaşımlar, resto-

ratif ve önleyici kavramlar gösteriliyor. Kitapta ayrıca diş anatomisi ve oklüzyonla başlanarak, enfeksi-

yon kontrolü, dental materyaller, hasta değerlendirmesi ve tedavi planlaması hakkında güncel bilgiler 

sunuluyor.

Kitapta; 

• Giderek büyüyen estetik diş hekimliği alanında ‘Nasıl yapmalı’ sorularını,  

• Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) tekniklerinin kullanımıyla ilgili 
bilgileri, 

• 150’si tam renkli olan 2500’den fazla resmi,  

• Her bölümde bölüm özetleri ve kapsamlı bir referans listesini bulacaksınız. 

Bu baskıya;

• Bonding teknikleri ve materyalleri hakkında en son bilgiler, 

• Polimerizasyon teknikleri ve cihazlarının güncel durumu,  

• Amalgam güvenliği, 

• Kompozitlerin yeni kimyasal yapısı (doldurucular ve estetik modifiye edicilerle birlikte), 

• Cam iyonomer materyallerdeki değişiklikler, 

• Florür salan restoratif materyallerin durumu,

• Çürüğü uzaklaştıran polimer frezler ve daha birçok yeni tanı stratejileri ve cihazları eklenmiştir. 

Klinik Dişhekimliği 2012 yılı baskısı çıktı. Kitap klinikte anında yararlanabilmek üzere ideal olup, diş 

hekimliğinin içeriğini özlü ve kolay ulaşılabilir şekilde sunmaktadır. Kitapta tanımlama gibi önemli un-

surların yanı sıra yöntemlerin uygulanması ve kaçınılması gereken riskler öne çıkarılmıştır. Bu yeni 

baskıda restoratif diş hekimliğindeki ilerlemelere, yasa, etik ve kaliteli diş hekimliği hizmetiyle ilgili 

yeni bir bölüme ve diş hekimliğinde acil yaklaşımların düzenlenmesine yer ver verildi. Klinik Diş Hekim-

liği, öğrenciler ve uygulamaların ilk yıllarında diş hekimleri için çok değerli bir kaynak. 
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