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KOD
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ALAN

Diş Protez

DAL/MESLEK

Diş protez teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Ağız Dışı Defekt Protezleri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül ağız dışı defektlerine ve ağız dışı defekt
protezlerine ait tanım ve kavram bilgileri ile göz defekt
protezi, kulak defekt protezi ve burun defekt protezi
yapımlarına ait teknik işlem ve becerileri, kullanılan araç
gereci içeren bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOŞUL
YETERLİK

Ağız Dışı Defekt Protezleri yapmak
Genel Amaç: Diş hastanesi, özel diş laboratuarı ve okul
laboratuarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe
uygun ağız dışı defekt protezleri yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Diş protez laboratuarında tekniğe uygun oküler protez
yapabileceksiniz.
2. Diş protez laboratuarında tekniğe uygun burun protezi
yapabileceksiniz.
3. Diş protez laboratuarında tekniğe uygun kulak protezi
yapabileceksiniz.
Donanım: Göz protezi için; hekimden gelen ölçü, mufla,
alçı karışımı, spatül, mum, şeffaf akril toz ve likiti, akrilik
boya, mum eliminasyon cihazı, beyaz akril toz ve likiti,
pres, basınçlı su fırını, çeşitli çapta frez, polisaj motoru,
kırmızı kuru kalem, fabrikasyon damar fibrilleri.
Burun protezi için; hekimden gelen ölçü, retansiyon
çubukları, mum, spatül, küçük fırça, mufla, silikon, basınçlı
su fırını, frezler, polisaj motoru.
Kulak protezi için; hekimden gelen ölçü, ölçü analogları,
alçı karışımı, hazır bar, lehim malzemeleri, sert akril toz ve
likiti, mum, spatül, mufla, mum eliminasyon cihazı, silikon,
silikon bazlı boyalar, vakumlu karıştırıcı, pres, makas,
çeşitli çapta frezler.
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Ortam: Diş protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuarı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yüz protezleri; konjenital nedenler, enfeksiyon, kanserojen lezyonların rezeksiyonu,
travma veya diğer nedenlerle oluşan orta yüz defektlerinde kaybedilen yüz estetiğinin
yeniden oluşturulması amacıyla kullanılan etkin yöntemlerden biridir.
Çene-yüz protezleri hastanın estetiğini sağlamanın yanında, defekt bölgesindeki sert
ve yumuşak dokuların restore edilmesi, geliştirilmesi ve sağlığının korunması amacıyla
kullanılmaktadır.
Sizler bu modül ile ağız dışı defektlerin oluşum nedenlerini, yüz protez ölçü, modelaj
ve yapım malzemelerini, göz, burun, kulak defektlerine ve protezlerine ait tanım ve kavram
bilgilerini, göz, burun ve kulak protezlerinin yapımlarına ait teknik işlem ve becerilerini,
kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun oküler protez yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ağız dışı defektleri araştırınız ve ağız dışı defektlerin sınıflamasını yapınız.



Ağız dışı defekt protezlerin yapımında kullanılan malzemeleri araştırınız.



Göz defektlerine neden olan durumları araştırınız.



Göz protez yapım aşamalarını çene yüz protez laboratuarlarında gözlemleyiniz.

1. AĞIZ DIŞI DEFEKT PROTEZLERİ VE
GÖZ PROTEZİ
Protetik rehabilitasyon gerektiren ağız dışı defektler; yüz bölgesinde göz, kulak ve
burun ile ilgili defektlerdir. Göz ve burun piramidini ilgilendiren defektler; ağız içi doku
kaybı, örneğin bir maksilla rezeksiyonu kavitesi ile ilişkili ise orta yüz defekti (midfacial
defect) olarak tanımlanır. Ağız içi bir defektle entegrasyonu bulunan bir göz defekti
midfasyal lateral defekt (midfacial lateral defect), ağız içi bir defektle entegrasyonu bulunan
bir burun defekti midfasyal medyan defekt (midfacial median defect) olarak tanımlanır.
Yüz defektlerinin oluşum nedenleri arasında konjenital nedenler, enfeksiyon,
kanserojen lezyonların rezeksiyonu ve travma sayılabilir. Bu defektlerin onarımında
öncelikli tercih, plastik cerrahi yöntemlerdir. Ancak cerrahi rekontstrüksiyonun yetersiz
kaldığı geniş yüz defektlerinde, protetik uygulamalar kaçınılmazdır. Yüz bölgesini
ilgilendiren doku ve organ kayıpları bölgenin özelliği gereği fonksiyonel eksikliklerin
yaratacağı problemlerden önce kişide utanma ve aşağılık duygusu, toplumdan uzaklaşma,
içine kapanıklık gibi ciddi psikolojik problemler yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yüz
protezlerinin öncelikli amacı; yüzün estetik görünümünü sağlamak olacaktır. Bunun yanında,
defekt bölgesindeki sert ve yumuşak dokuların restore edilmesi, geliştirilmesi ve sağlığının
korunması, çiğneme, yutkunma, solunum gibi fonksiyonlara yardımcı olmak yüz protez
tedavisinin amaçlarındandır.
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Resim 1.1: Konjenital defekt (A), tümöral defekt (B), travmatik defekt (C)

Yüz defektlerinde kullanılan protezler ile ilgili uygulamalar, konusu gereği çene yüz
bilim dalının kapsamındadır.
Çene ve yüz bölgesinin defektlerini ilgilendiren protezler için, latin esaslı ‘maxilla’
(üst çene) ve ‘facialis’ (yüz) kelimelerinden oluşturulmuş ‘maxillo-facial prostheses’ (çene
yüz protezleri) terimi kullanılmaktadır. Anglo Sakson literatüründe maksilla fasiyal
protezlerin sadece yüzle ilgili olanlarına ‘epitez’ denilmektedir. Ülkemizde maksilla fasiyal
protezlerin karşılığı olarak çene-yüz protezi, epitez karşılığı olarak da yüz protezi terimi
kullanılmaktadır. Başka bir deyişle çeşitli nedenlerle konjenital veya kazanılmış defektli
hastalarda ağız dışı yüz bölgelerinin anatomik, fonksiyonel ve estetik yollarla yapay olarak
düzeltilmesi amacıyla uygulanan apareylere "Epitez" adı verilmektedir.
Çene-yüz defektlerin kapatılmasında cerrahi prosedürlerle istenilen başarının elde
edilemediği durumlarda, çene-yüz protezleri önemli bir estetik görev üstlenmeleri sebebiyle,
iyi bir alternatif olarak kabul edilir. Çene-yüz protezlerinin yapımı; ölçü alımı ile başlayan ve
protezin hastaya takılması ile tamamlanan bir dizi klinik ve laboratuvar aşamalarından
oluşur. Bu aşamalardan herhangi birinde oluşabilecek bir hata, yapımı uzun klinik uğraşlar
ve belirli bir maliyete sahip olan protezlerin yeniden yapımını gerektirir. Yüz protezleri
yapımında genel olarak öncelikle defektin, daha sonra ise varsa sağlam tarafın ve çevre
dokuların ölçüleri alınarak çeşitli modeller elde edilir. Defekte ait model üzerinde uygun
mum modelasyon yapılır. Yapılan modelasyonun hasta üzerinde kontrolü ve son detay
çalışmalarının ardından laboratuvar aşamaları başlar.
Çene ve yüz bölgesindeki defektlerin protetik tedavisinde yapılan protez, estetik ve
fonksiyon açısından yeterli olmalı, kalan dokuların sağlığını olumsuz yönde etkilememeli ve
bu özelliklerini kullanım süresince koruyabilmelidir.
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1.1. Yüz Protez Ölçü Maddeleri
Yüz protezleri için ölçü, hekim tarafından alınır. Yüz ölçüsünün alınmasında
kullanılacak ölçü maddesinin; yüzey duyarlılığının yüksek olması, ince ayrıntıları
gösterebilmesi, andırkat alanlarından çıkarken yırtılmayacak kadar sağlam olması,
kullanımının kolay olması, çalışma süresinin uzun, sertleşme süresinin kısa olması, irritan
olmaması gerekir.

1.1.1. Termoplastik Malzemeler
Termoplastik malzemeler olan mumlar ve stenç, yeterince dayanıklı olmakla birlikte,
derin andırkat alanlarına sıkışma riski taşırlar. Ayrıca detay gösterme becerileri yeterli
değildir. Bu nedenlerden dolayı termoplastik malzemeler, yüz protezleri yapımında ölçü
maddesi olarak kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, yeterli dayanıklılığa sahip olmayan
aljinat ya da silikon gibi ölçü maddelerine dayanıklılık kazandırmak üzere, destek malzemesi
olarak kullanılabilirler. Sıcak suda yumuşatılmış bir stenç parçası, birkaç mm kalınlığa sahip
bir tabaka şeklinde açılıp, henüz donmasını tamamlamamış ölçü maddesinin üzerine
yerleştirilerek ölçü ile bütünleşmesi sağlanabilir ve soğutularak sertleştirilmesinden sonra
ölçü ile birlikte tek parça olarak çıkarılır. Böylece ölçünün deforme olmaması sağlanmış
olur.

1.1.2. Hidrokolloidler
Yüz protezleri için ölçü alma çalışmalarında yalnızca irreversibl hidrokolloid
(aljinat)’den yararlanılmaktadır. Aljinat, kolayca ve çok miktarda hazırlanabilmesi, çabuk
sertleşmesi, ayrıntı gösterme becerisi ve ucuz olması gibi olumlu özellikleri ile yüz
ölçülerinin alınmasında en önde gelen malzeme seçeneğidir. Bununla birlikte, oldukça
dayanıksızdır ve andırkat alanlarından çıkarken yırtılır. Bu nedenle, derin andırkatların
mutlaka bloke edilmesi gerekir. Yine dayanıksız olması nedeni ile mutlaka uygun bir destek
malzemesi ile birlikte kullanılmalıdır. Aljinat yüz ölçüsü, uzun ömürlü olmadığından,
bekletmeden hemen dökülmelidir. Aljinat, ağız içi ölçülerde alışılmış olan orandan daha sulu
hazırlanarak defekt içine ve cilt yüzeyine fırça ile sürülerek kullanılır. Tüm yüzey
kaplandıktan sonra kalan malzeme üzerine dökülebilir.

1.1.3. Silikonlar
Çok ince ayrıntıları bile gösterebilecek yüzey duyarlılığına sahiptir. Mükemmel
netlikte çalışma modeli hazırlanabilmesine olanak tanır. Esnektir, fazla derin olmayan
andırkatlardan yırtılmadan çıkabilir. Uzun ömürlüdür, saklanabilir. Olumlu özellikleri ile
birlikte, çalışma süresinin çok kısa olması, destek malzemesine gereksinim göstermesi, fazla
miktarda hazırlandığında karışım kalitesinin iyi olmaması, pahalı olması gibi olumsuz
özellikleri de bulunmaktadır.
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1.1.4. Alçı
Çok ince ayrıntıları bile kaydedebilir. Kullanışı kolay, çalışma süresi uzundur. Fazla
miktarda hazırlanabilir. Akseleratör (kimyasal bir olayın hızını artıran ilaç veya madde.)
ilavesi ile donma süresi kısaltılabilir. Katı olduğundan destek malzemesine gereksinimi
yoktur. Hemen dökülmesi zorunluluğu yoktur, bekletilebilir. Alçı ölçü maddesinin olumsuz
özellikleri ise şunlardır; katı olduğundan andırkat alanlarından çıkmaz. Tüm andırkatların
tam blokajı şarttır. İnce çıkıntılar kolaylıkla küçük serbest parçalar halinde kopabilir. Bu
parçalar aspirasyon riski oluşturur. Ekzotermik tepkime ile sertleştiğinden hastayı rahatsız
eder. Model malzemesine yapışmaması için yalıtımı şarttır.

1.2. Yüz Protez Modelaj Malzemeleri
Yüz protezinin biçimlendirilmesi, yüz ölçüsü içine model malzemesi dökülerek elde
edilen çalışma modeli üzerinde gerçekleştirilir. Çalışma modelleri çoğunlukla sert alçıdan
elde edilir. Kullanılacak protez yapım malzemesinin tipine göre bazen sert alçı modellerin
elektroliz ile metal kaplanması ya da düşük ısıda ergiyen metallerden model elde edilmesi
gerekebilir.
Modelaj malzemesinin, modelaj sonrasında muflalama işlemlerine dayanacak düzeyde
biçimsel ve boyutsal stabilitesi olmalıdır. Büyük oranda biçim değişikliklerine izin verecek
kadar plastik özelliği olmalı, aynı zamanda ince kenarların biçimlendirilmesine izin verecek
kadar dayanıklı olabilmelidir. Cilde ait dokusal özellikler işlenebilmelidir. Yüz protezlerinin
modelajında kullanılan malzemeler; kil, plastolen, alçı ve mumdur.
Protezin simetrik doğal dokulara benzerliğini sağlayabilmek adına hangi tip modelaj
malzemesi kullanılırsa kullanılsın, modelaj aşamasında protez mutlaka hekim tarafından
prova edilir ve gerekli düzenlemeler hasta üzerinde yapılır.

1.2.1. Modelaj Kili
Su bazlıdır, yoğunluğu su ilavesi ile ayarlanabilir. Cilde ait karakteristik yüzey
dokusunun işlenebilmesine ve ince kenarların şekillendirilebilmesine izin verir. Ucuzdur.
Olumsuz özelliği ise, kurumaya bırakıldığında suyunu kaybederek sertleşmesidir. Bu
nedenle, çalışmaya ara verildiğinde nemli ortamda korunmalıdır.

1.2.2. Alçı
Su bazlı, ekonomik, temini ve hazırlanması kolaydır. Plastik halde iken kabaca
biçimlendirilebildiği gibi, sertleştiğinde de kazıma yolu ile biçimlendirilebilir. Bununla
birlikte elastik olmaması, andırkatlardan çıkmaması, plastik biçimlendirme fazının çok kısa
olması gibi olumsuzluklara sahiptir.
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1.2.3. Plastolen
Yağ bazlı plastik bir hamurdur. Plastisitesi kalıcıdır, sertleşmez. Diğer modelaj
malzemelerinden daha pahalı olmakla birlikte, defalarca kullanılabildiği için pratikte daha
ekonomik olduğu söylenebilir. Biçimlendirilmesi çok kolaydır. İnce kenarların ayrıntılı bir
şekilde biçimlendirilebilmesine, dokusal özelliklerin oluşturulmasına izin verir. Bunlara
rağmen, yapısındaki yağın modele geçmesi ve protez malzemesini etkileme riski vardır.

1.2.4. Mum
Kullanımı kolay, ekonomik bir malzemedir. İnce kenarların ve yüzey özelliklerin
işlenebilmesine olanak tanır. Termoplastik olduğundan, sıcak ve yumuşak olduğu fazda
plastiktir ve elle biçimlendirilebilir. Sertleştikten sonra ise defalarca ısıtılıp
plastikleştirilebilme avantajı vardır. Katı fazda iken kazıma yolu ile biçimlendirilir. Yağ
bazlı olduğundan, yağın modele bulaşma riski vardır.

1.3. Yüz Protez Yapım Malzemeleri ve Özellikleri
İnsan yüzü, kas, kıkırdak, kemik, yağ ve bağ dokuları ile bunların üzerini örten
deriden oluşmuştur. Bu yapılar yüze şekil, destek ve hareket yeteneği gibi özellikler verir.
Yüzün şeklinden sonra gelen en önemli özelliği renktir. Renk özelliği, deriye renk veren
pigment yoğunluğu ve kan dolaşımının da dağılımı ile yer yer değişiklik gösterir. Yüzün
hareket, şekil ve renk özellikleri kişinin yaş, dış ortam şartları (güneş ışığı, nem, basınç, ısı)
ve organizma şartlarına (hastalık, beslenme, psikolojik durum) bağlı olarak değişiklik
gösterir.
İnsan yüzünün bu özellikleri bir anlamda yüzü taklit etmeyi amaçlayan çene–yüz
protezlerini yakından ilgilendirir. Yüz dokularının biomekanik ve renk özelliklerine
yaklaşabilen materyallerin geliştirilmesine bağlı olarak da başarılı yüz protezleri yapımı
gelişecektir.
Yüz protezleri yapımında farklı tipte malzemeler kullanılmaktadır. İdeal fiziksel ve
mekanik özelliklerinin yanı sıra, malzemenin kalan dokularla olan biyolojik uyumu oldukça
önemlidir. Malzeme toksik ve karsinojenik olmamalı ve kalan dokulara zarar vermemelidir.
Protez malzemesi dokularla temas halindeyken malzeme ve biyolojik çevre arasında
değişken olmayan bazı etkileşimler meydana gelir. Malzeme ile biyolojik ortam arasındaki
bu etkileşim biyolojik uyumluluğun konusunu oluşturur. Bu etkileşimin çift taraflı olduğuna
dikkat edilmelidir. Bu demektir ki; materyal biyolojik çevreden etkilenebilir ve eşit olarak
biyolojik çevre de materyalden etkilenebilir. Biyolojik reaksiyon lokal ya da sistemik
olabilir. Bir biyomateryalin kabul edilebilirliğinde en önemli adım materyalin biyolojik
uyumluluğunun ölçülmesidir.
Bir yüz protezinin başarılı kabul edilmesi için, çeşitli yazarlar tarafından beş temel
parametre tanımlanmıştır. Bunlar;



Daha fazla doku kaybının önlenmesi
Şekil, reziliens, renk ve yapı olarak dayanıklılık
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Canlı benzeri görünüşe sahip olma
Yerinde kolaylıkla tutunabilme
Hasta için moral verici özelliğe sahip olma

Bu temel parametrelerin hepsini birden sağlayabilecek bir yüz protezinin
yapılabilmesi için kullanılacak malzemenin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir.






















Fleksibl olmalı
50-60 santigrat derecede fleksibilitesini yitirmemeli
Plastizer ilave edilmeksizin fleksibilitesi değiştirilebilmeli
Termoset olmalı
Yırtılmaya karşı yüksek dirençli olmalı
Kullanma süresince sertleşmemeli
Hafif olmalı
Kokusuz olmalı
Yanıcı solvent içermemeli
Isı yalıtkanlığı olmalı
Kolay işlenip kalıplanabilmeli
Boyutsal stabilitesi olmalı
Kolayca renklendirilebilmeli
Renk stabilitesi ve retansiyonu iyi olmalı
Kolayca dublike edilebilmeli ve temizlenebilmeli
Abrazyona, hava şartlarına, güneş ışığına, vücut sıvılarına ve boyar maddelere
dayanıklı olmalı
Toksik ya da alerjen olmamalı
Destek dokularla uyuşabilmeli
Deri yapıştırıcıları ile uyuşabilmeli
Deri dokusunun yüzey karakteristiklerini taklit edebilmeli
Ucuz olmalı ve kolayca bulunabilmeli

Sayılan bu özelliklerin hepsini birden bünyesinde barındıran bir malzeme
bulunmamakla birlikte, oldukça yeterli sayılabilecek malzemeler de bulunmaktadır.
Günümüzde yüz protezi yapımında kullanılan materyaller; plastizer ilaveli PVC ve
metilmetakrilatlar, silikon esaslı elastomerler, poliürethan esaslı elastomerler olmak üzere üç
ana başlıkta toplanabilir.

1.3.1. Plastizer İlaveli PVC’ler ve Metilmetakrilatlar
Polvinli klorür ile polvinli asetatın kopolimerlerinin uygun plastizerler içinde
çözünmeleri ile elde edilirler. Vinil klorid ve vinil asetat etilen’in iki değişik türevidir.
Polyvinil kolrid şeffaf, tatsız, kokusuz ve sert bir resindir. Ultraviyole ışığında ve
sıcakta kararır. Poliyvinil asetat ise ışığa karşı stabildir.
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Yüz protezlerinin yapımında en çok kullanılan kopolimerler ‘plastisol’ ve
‘organosol’dür. Plastisol polyvinil klorid’in uygun bir plastiser içindeki dispersiyonudur (çok
ince katı yapıdaki partiküllerin bir sıvı madde içinde homojen şekilde dağılması). Organosol
ise plastisol’ün uçucu incelticiler ile olan bir kombinasyonudur.
Çok sayıda plastizer plastisol ve organosol bileşiklerinin elde edilmesinde
kullanılmıştır. Materyalin esnekliği ve yumuşaklığı büyük bir ölçüde kullanılan plastizerin
cinsine ve miktarına bağlıdır. Plastizer ile resin arasında kimyasal bir birleşme yoktur. Bu
nedenle yapıdaki plastizer serbest haldedir ve zamanla yapıdan uzaklaşır. Bu olay yüzeyden
buharlaşma şeklinde olduğu gibi, temasta olduğu vücut sıvılarına geçiş şeklinde de olabilir.
Zaman içinde plastizerin kaybı protezin elastikiyetini kaybetmesine ve sertleşmesine neden
olur. Maddenin yapısı içindeki plastizerin uzaklaşması maddenin fizik özelliklerinin
değişmesine neden olduğu gibi canlı dokular içinde sürekli bir irritasyon nedenidir.
PVC resinlerinin fizik özellikleri; moleküllerin ağırlığına ve partikül büyüklüğüne,
karışımda kullanılan resin ve plastizerin cinsine ve miktarına, fusion sıcaklığına bağlıdır.
Elastomer ilk elde edildiğinde çevre dokulara nazaran 3-5 kere daha serttir. Yapılan
çalışmalarda fizik özelliklerinin zamana bağlı olarak değiştiği anlaşılmıştır. 3-6 aylık süre
içinde %5.01’lik boyutsal değişme gösterdiği tespit edilmiş aynı zamanda yüzey sertliği
46,4’den 65.9’a yükselmiştir. Yırtılma enerjileri yüksektir. Plastizerlerin renk maddelerine
olan yüksek absorbsiyonundan dolayı kolay boyanırlar ancak plastizerin yapıdan
uzaklaşmasından dolayı renk stabiliteleri yoktur. Kullanım süreleri 3-6 ay kadardır.

1.3.1.1. Palamet
Yapımcı firma palamet’i metilmetakrilat ve plastizerden meydana gelmiş sıcak
polimerizasyonlu yumuşak bir plastik olarak tarif etmiştir.
Piyasaya 20, 21, 24, 30, 40 numaraları ile kodlanmış beş değişik renkte toz (polimer)
ile bütün renkler için kullanılabilen likit (monomer) şeklinde sunulmuştur. Palamet’in esasını
oluşturan bu temel maddelerin yanında renkleri belirten bir renk skalası, matlaştırıcı pudrası
ve yüzeyel boyama için kullanılabilen boyaları da mevcuttur.
Palamet’in fizik özellikleri yapısındaki likit (monomer) oranına göre de değişir.
Monomerin oranı arttıkça yumuşaklık da artar. Monomere ilave edilen %40 oranında
‘palodon’ likiti palamet’in yapısını sertleştirir. Fizik özellikleri ortamın ısısına ve zamana
bağlı olarak değişir.

1.3.1.2. Akrilik Reçineler
Akrilik reçineler hem ağız içi hem de ağız dışı protezlerinin yapımında kullanılır. rece
Akrilik reçineler etilenden türerler ve yapısal formüllerinde vinil grupları ihtiva ederler.
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1.3.1.3. Metilmetakrilat
Metilmetakrilat likiti ile toz formundaki polimer karışımı kullanılır. Metilmetakrilat
oda ısısında şeffaf ve transparan bir likittir. Yüksek buharlaşma eğilimi gösterirler ve
mükemmel bir organik çözücüdür. Metilmetakrilat polimerizasyonu kimyasal yolla
başlayabildiği gibi ısı/ultraviyole ışıkla da başlayabilir.

1.3.1.4. Polimetilmetakrilat
Transparan bir reçinedir. Son derece stabildir. Ultraviyole ışıktan etkilenmez. 125 C
‘de yumuşar ve termoplastik materyaller gibi kalıplanabilir. Tüm akrilik reçineler gibi
bünyesine su alma eğilimindedir.

1.3.2. Silikon Esaslı Elastomerler
Silikonlar tamamen yapay maddelerden meydana gelmiştir ve doğada bulunmazlar.
Kimyasal yapıları bakımından plastik özellik gösteren diğer polimerlerden farklıdır.
Genel olarak bir silikon kauçuğu şu komponentlerden oluşur.








Silikon polimerleri
Kuvvetlendiriciler
Proçes yardımcıları ve yumuşatıcılar
Yaşlanma geciktiricileri
Özel katkı pigmentleri
Renk pigmentleri
Peroksitli cure ajanları

Silikonların polimerizasyonu polimer zincirlerinin aralarında çapraz bağların oluşması
ile mümkün olmaktadır. Bu ısı, basınç, kimyasal ajanlar gibi katalizörlerin yardımı ile
sağlanır. Bazı silikonlarda çapraz bağlar o kadar çoktur ki sonuçta sert bir silikon elastomeri
elde edilir.
Silikonlar kimyasal yapıları gereği organik materyallerin dayanıklılık ve doku dostu
özellikleriyle beraber organik plastiklerin kullanışlılık özelliklerine de sahiptir.
Silikonlar polimerizasyonlarının tamamlanmaların (cure olmaları) açısından iki farklı
grupta değerlendirilirler.

1.3.2.1. RTV (Room Temparature Vulcanition) Silikon Elastomerleri
İşlenebilmeleri daha kolay ve daha basittir. Genellikle bal kıvamındadırlar ve kalıp
aktivitesine fırça ile sürülmeye veya akıtmaya elverişlidirler. Polimerizasyonu oda
sıcaklığında katalizör ilavesi ile gerçekleşir. Katalizör olarak toksik özelliğinden dolayı
kurşun bileşikleri yerine ‘stanoz oktate’ türünden inorganik bileşikler kullanılır.
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RTV silikon elastomerleri opak, yağsı ve mat görünüşlüdürler. Yırtılma dirençleri çok
düşüktür. Bünyelerinde meydana gelen küçük bir delik bile germe kuvvetlerine karşı olan
direnci ortadan kaldırır. Fizik özellikleri ısı değişimlerinden etkilenmez. Renklendirme iç
boyama şeklinde polimerizasyon öncesi inorganik toprak pigmentlerin karıştırılması ile
yapılır. Yüzey boyamasına elverişli değildirler.

1.3.2.2. HTV (Heat Temparature Vulcanition) Silikon Elastomerleri
Polimerizasyonları için ısı ve basınç gereklidir. Gerekli ısı ve basınç miktarları ve
polimerizasyon süresi, değişik HTV silikon elastomerleri için farklıdır.
Piyasada; silastik MDX 4-4514 (yumuşak), MDX 4-4515 (orta), MDX 4-4516 (sert),
MDX 4-4210 ve mollomed gibi isimler altında bulunur.




MDX 4-4210: Yüz protezi yapımı için sunulan en son silikon elastomerlerinden
birisidir. Piyasaya bal kıvamında renksiz, kokusuz, şeffaf bir şekilde
sunulmuştur. 85ºC’de kuru hava ortamında bir saatlik süre içinde polimerize
olan bir HTV silikonudur.
Mollomed: Mollomed 100ºC kaynar suda 3-4 saatte polimerize olabilen bir
HTV silikon elastomeridir. 11 değişik deri rengi tonunda, iki sertlik derecesinde
sunulmuştur. FDA (Food and drug administration) tarafından doku hassasiyeti
oluşturmayan ve tahriş etmeyen bir materyal olarak tavsiye edilmiştir.

1.3.3. Poliürethan Esaslı Elastomerler
Ürethan ‘isosiyonat’ ile ‘alkolün’ birleşmesinden meydana gelen bir polimerdir.
1978’de J.B.Gonzalez tarafından yüz protezi uygulamaları için geliştirilmiş bir poliürethan
olan ‘Epithan III’ kullanılmıştır. Bu materyal bir poliol, bir izosiyonat, bir katalizör ve
termoset Poliürethan olmak üzere dört kısımdan oluşur. Renkler inorganik renklendiricilerdir
ve bu sistem için dizayn edilmiştir. Materyalin polimerizasyonu için çok özel laboratuar
şartları gerekir. Normal bir protez laboratuarında işlenebilmeleri mümkün değildir. Katalizör
miktarındaki ufak bir değişiklik çok farklı fizik özelliklere sahip elastomerler meydana
getirebilir. Ayrıca aynı hamurdan yapılmış iki protezin bile farklı özellikler ve farklı
kullanım süreleri gösterdiği gözlenmiştir.

1.4. Göz Defektleri ve Protezleri
Göz defektlerin oluşumuna malign neoplasmlar, travma, konjenital veya gelişimsel
anomaliler ve enfeksiyonlar sebep olmaktadır. Göz defektleri üçe ayrılır:
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Resim 1.2: Göz defekt görünümü



Oküler defekt: Bulbus oculi, konjenital olarak hiç oluşmamış olabileceği gibi,
doğumdan sonra da travmatik veya patolojik nedenlere bağlı olarak kaybedilmiş
olabilir. Bu tür defektlerde "Oküler Protez" yapılır.

Resim 1.3: Oküler Protez



Orbital defekt: Genellikle bulbus oculi'nin eksikliği göz kasları ve komşu
dokularda deformite oluşturmaz. Ancak, travmatik veya patolojik nedenlere
bağlı rezeksiyonlarda defekt, orbita kavitesini bir bütün olarak etkilemektedir
(kaslar, lakrimal kısım, fasia, konjectiva ve göz kapakları). Bu tür vakalarda,
defektli dokuların yerine yapay olarak konulacak anatomik yapıdaki epitezlere
"Orbital Protez" adı verilir.

Resim 1.4: Orbital Protez

12



Okülofasiyal defekt: Orbital defektlerin, göz sınırlarını taşarak, yüzün daha
geniş alanlarını içeren defektlerdir. Bu defektlerin restorasyonlarında uygulanan
epitezlere de " Protezler" adı verilmektedir.

Resim 1.5: Okülofasiyal defekt ve protezi

Defektler kişide önemli psikolojik sorunlar meydana getirdiğinden hastaların sosyal
hayattaki aktivitelerini devam ettirebilmeleri için en kısa sürede protez yapımına
geçilmelidir.
Konjenital ya da kazanılmış nedenlerle görmeyen gözler estetik olarak hoş olmayan
bir görüntü yarattıklarında veya ağrılı olduklarında alınırlar. Gözün alınması operasyonu
çeşitli tekniklerle yapılır:




Enükleasyon: Bütünlüğünü bozmadan göz küresini diğer dokulardan ayırarak
çıkarmaktır. Enükleasyon tüm orbitayı yani göz küresi sklera ve göz kasları ile
birlikte çıkartılması operasyonudur.
Eviserasyon: Göz küresinin içinin boşaltılmasıdır. Göz tümör dışındaki
nedenlerle alınacaksa bu teknik kullanılır.
Eksentrasyon: Göz küresi ve beraberinde göz kapağı, kirpik gibi çevre
dokuların çıkartılmasıdır. Glop, konjuktiva, göz çevresi ve göz kapaklarının
kısmen veya tamamen dahil olduğu orbita içi tüm dokuların çıkartılması
operasyonuna orbital eksentrasyon denir.

Göz protezleri kimi durumlarda göz alınmadan da uygulanır. Normalden küçük olan
(fitizik) gözlerde, protez kişinin kendi gözünün üstüne yerleştirilebilir. Bu uygulama
yapıldığında, kullanılan göz protezine “skleral kabuk” adı verilir.
Çocuklarda göz yokluğunda, protez kullanımı özellikle önemlidir. Çünkü protez
takılmazsa yüz kemikleri, göz olmayan tarafta küçük kalır. Çocuklarda göz protezi her yıl
büyütülür.
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1.4.1.Oküler İmplantlar
Protez yapımını kolaylaştırmak için doku yatağı içine yerleştirilen materyallerdir.
Enüklasyon ve evisserasyon anında adele veya skleral bandlara geçirelerek hareketlilik
sağlar Eğer boşluğu doldurmak için hiçbir materyal kullanılmaz ise, gözün boyutu, üst ve alt
gözkapağı arasındaki açıklık tarafından kısıtlandığından, göz çukurunda çökmüş bir görüntü
meydana gelecektir. Kaslar normal şekilde hareket ettikçe, oküler kaslara bağlanan implant
da hareket eder. Böylece protez gözün, bir derece hareket yeteneği olur ve daha gerçekçi bir
protez elde edilir. Büyümekte olan bir çocukta, implantın yerleştirilmesiyle sağlanan kas
fonksiyonu, orbital duvarlarda gerilim oluşturur ve daha normal bir orbital büyüme süreci
sağlanır.

Resim 1.6: Oküler implantlar

Oküler implantın yerleştirilmesi cerrah tarafından yapılır. Enükleasyondan sonra
kaslar skleradan disseke edilir, hemoroji kontrol edilerek implant yerleştirilir ve oküler
kaslar implanta bağlanır. Süturler üzerine ve gözkapağı altına conformer yerleştirilir.
Üç temel oküler implant tipi vardır




Gömülü implant: Basit bir küre şeklindedir. İmplant protezin duracağı doku
yatağını hareket ettirerek protezin hareketini sağlar.
Yarı-gömülü entegre implant: Oküler kaslar tarafından oluşturulan koniye
oturur. İmplantın ön yüzü, açıklığın çevresine konumlandırılan ağ sisteminden
oluşur. Rektus kasları bu ağlara bağlanır.
Gömülü yarı-entegre implant: Kasların bağlandığı ya da dikildiği bir gövde
içerir.

1.4.2. Oküler Protezler
Göz defektleri arasında en basit olanı, yalnızca bulbus oküli’nin kaybedildiği ve göz
kapakları gibi çevre dokuların sağlam olduğu defektlerdir. Bu tip defektlerde kullanılan
protezlere ‘oküler protez’ adı verilir. Oküler protez, enükleasyon ya da eviserasyon
operasyonu sonrası göz yerine kullanılan bir tür yapay gözdür.
Oküler parçanın kaybı sonucu psikolojik travma geçiren hasta, optimum kozmetik ve
fonksiyonel sonuçlar sağlayacak proteze ihtiyaç duyacaktır. Göz protezleri hastaya fiziksel
ve kozmetik açıdan mükemmel sonuçlar sağlar. Oküler protez yapımının amacı, hastayı
normal görünümüne ve yaşam kalitesine döndürmektir. Son araştırmalarda, protezlerin uzun
süreli kullanımlarında meydana gelen başarı veya başarısızlıkların hastanın oküler protezine
verdiği öneme bağlı olduğu ispatlanmıştır.
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Tamamen kozmetik amaçlara yönelik olarak yapılan bu tip protezlerde, simetrik göze
benzerlik (renk, iris çapı vb.) öncelikle önemlidir. Göz küresinin çıkarılmış olduğu olgularda,
m.orbicularis oris’in tonus kaybetmesi, sikatrisiyel oluşumların zorlaması nedeni ile göz
kapağı sarkar, dışa döner (ptozis) ve gözyaşı, drenajı yapılamadığından dışarı akar. Göz
kırpma yetersizliği de göz kavitesinin kuruluğunu arttırır ve rahatsız eder.
Enükleasyon adı verilen operasyonlardan sonra olabildiğince kısa sürede oküler protez
uygulanmalı, mümkünse operasyon sırasında bir cerrahi protez takılmalıdır. Bu cerrahi göz
protezlerine ‘conformer’ denilmektedir. Conformer genel olarak ameliyat sırasında
uygulanır. Ancak ameliyat sırasında çok şiddetli bir hemoraji olduğunda kullanılmaz. Şeffaf
akrilikten yapılan conformer, yapay göz tamamlanıncaya kadar, göz kapaklarını desteklemek
için yeteri kadar geniş olmalı ve bunları çöküntüden muhafaza etmelidir. Conformer yer
tutucu olarak kullanılır. İyileşme sırasında göz cebine şekil verir ve göz kapakları altında
protezin yerleşmesi için yeterli alanı sağlar. Ayrıca implantları merkezi bir yerde tutarak
cebin dışındaki sahalara gitmesini engeller ve yeni protezin hasta tarafından daha kolay
tolere edilmesini sağlar.

Resim 1.7: Conformer

Conformer’in fonksiyonları şunlardır:








İyleşme sırasında göz cebine şekil verir. Protezin takılmasından önce anormal
büzülmeyi önler. Conformer normal olarak göz kapaklarını açık tutmasa bile,
konjuktivanın kontraksiyonunu önler.
Düz bir plastik veya cam küre ile birlikte kullanılan conformer iyileşme
sırasında, implantları cep içinde geriye doğru sıkıştırır. Buradaki amaç göz
kapakları içinde protezin mümkün olduğu kadar tam yerleşmesi için yeterli
alanı temin etmektir.
Conformer’in en önemli avantajlarından biri de implantları merkezi bir yerde
tutmaktır. Merkezden uzaklaşmış olan bir küre implantı uydurmak problemdir.
Hareket çok sınırlı ve denge dışıdır. Konkav bir conformer ve baskı sargıları
orbitanın merkezine doğru sıkıştırılır. Böylece cebin dışındaki sahalara
gidemez. Protez takılıncaya kadar conformer yerinde kalır.
İyileşme sırasında conformer bulbar ve palpebral konjuktiva arasında bir ayırıcı
olarak rol oynar. Yer tutucudaki drenaj delikleri salgının ileriye doğru çıkmasını
sağlar.
Conformer yeni protez için yerleştirme alanını sağlar ve yeni protezin
uygulanmasını kolaylaştırır.
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Günümüzde göz protezleri ya prefabrikedir (önceden hazırlanmış) ya da bireysel
olarak (kişinin kendi göz rengi ve göz kapak ilişkisine göre) hazırlanmaktadır.

1.4.2.1. Kişisel Oküler Protez
Çeşitli nedenlerden dolayı gözünü kaybetmiş kişiye göz yuvasının ölçüsü alınarak
hazırlanır. Bundan dolayı protezin hareketliliği sağlam gözün hareketliliğine yakındır.
Ayrıca sağlam gözün göz-kapak ilişkisi ve göz renginde hazırlandığı için estetik ve doğal
gözükür, kişinin özgüvenini artırır.

Resim 1.8: Kişisel oküler protezler

Cerrahi olarak iyileşme tamamlandıktan ve boyutsal stabiliteler sağlandıktan sonra
protez yapımına geçilir. Bölge dikkatli bir biçimde incelenmeli ve herhangi bir enfeksiyon
olmamasına dikkat edilmelidir. Doku yatağının hareketliliğine ve soketin genişliğine de
dikkat edilir.
Kişisel oküler protez yapımı hekimin hastadan ölçü alması ile başlar. Hekim hastanın
ayakta ya da otururken başını dik konumlandırır. Bu durum, enükle edilmiş soketin arka
kısmı ve rektus kaslarının aynı ilişki durumunda olmasını sağlar. Hastaya kas hareketlerini
minimalize olması için dosdoğru ileri bakması söylenir. Ölçü almada ölçü kaşığından (kalıp
tablasından) yararlanılır. Hekim göz boşluğuna ölçü kaşığını (kalıp tablası) yerleştirir.

Resim 1.9: Göz boşluğuna kalıp tablasının yerleştirilmesi
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Hidrokolloid ölçü maddesi uygun bir şekilde karıştırılarak büyük bir şırıngaya alınır.
Hastanın göz kapağı açık olacak şekilde ve hava kabarcığı oluşturmaksızın tüm göz çukuru
(soket) dikkatlice ölçü maddesi ile doldurulur.

Resim 1.10: Ölçü maddesinin enjektörle göz çukuruna verilmesi

Resim 1.11: Göz çukurunun ölçü maddesi ile doldurulması

Ölçünün yırtılmamasına dikkat edilerek ölçü, göz kapakları yerinden oynatılarak
çıkarılır.

Resim 1.12: Ölçünün göz çukurundan çıkarılması

Hekim ölçüyü aldıktan sonra laboratuvara gönderir. Laboratuarda mum modelaj,
muflalama, akril tepimi, tesviye ve polisaj işlemleri gerçekleştirilerek protez elde edilir.
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1.4.2.2. Hazır Oküler Protez
Değişik renk ve çapta iris disklerine sahip akrilik oküler protezler, prefabrik olarak
bulunabilmektedir.
Doğru iris boyut ve renklerine, yaklaşık sklera boyutlarına sahip hazır bir göz protezi
seçilir. Kenarlardan ve arka kısımlardan yaklaşık 2-3 mm aşındırma yapılır. Arka yüzeye
retansiyon olukları açılır. İris düzlemine dik olarak küçük sabit bir çubuk yapıştırma mumu
ile pupile sabitlenir. Bu çubuk hem protezi tutmak için sap vazifesi görürken hem de doğal
göz ile mukayeselerde yardımcı olur. Az miktarda irreversible hidrokolloid sıcak su ile
karıştırılır ve protezin arka yüzeyine yerleştirilir. Hasta başı dik, sabit bir noktaya bakarken
protez ve ölçü maddesi sokete yerleştirilir. Doku ile ölçü arasına hava sıkışmamasına özen
gösterilmelidir. Gözkapakları kapanmaları yönünden ve konturları bakımından kontrol edilir.
Ölçü uzaklaştırılıp fazlalıklar temizlenir. Protezin ön yüzeyindeki küçük sap
uzaklaştırılır. Protez ve ölçü muflanın alt yarısına yerleştirilir. Alçı sertleştikten sonra
otopolimerizan akrilik rezinden iki küçük çıkıntı protezin kantus bölgelerine yerleştirilir. Bu
iki çıkıntı protezi kabın üst yansında tutacak ve tepim sırasında protez ile modelin doğru
ilişkide olmasına yardımcı olacaktır. Açığa çıkmış alçı yüzeylerine lak sürülerek muflanın
üst kısmına da alçı dökülür. Akril tepiminden sonra protezin polisajı yapılıp hastaya teslim
edilir.

Resim 1.14: Hazır oküler protezler

1.4.2.3. Kişisel Oküler Protezin Hazır (prefabrik) Oküler Proteze Göre
Üstünlükleri








Kişisel olarak hazırlanan göz protezi hazır (prefabrike) göz protezine göre
göreceli olarak daha pahalı olsa da; ölçü alınarak hazırlandığı için hareketlidir.
Güvenilir materyaller ile hazırlandığı için çapak oluşturmaz.
Göz rengi sağlam gözle aynı olur ve göz kapak ilişkisi diğer göze göre
ayarlanarak hazırlandığı için doğaldır, fark edilmez.
Her türlü durumda rahatlıkla uygulanır, takıldıktan sonra ağrı yapmaz,
rahatsızlık hissi vermez.
Kullanımı rahat ve konforludur.
Yere düşme gibi durumlarda kırılgan değildir.
Uzun yıllar boyunca deforme olmadan kullanılır.
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1.4.2.4. Oküler Protezin Rolü
Enükleasyonu takiben bir oküler protezin uygulanması hastaya birçok avantajlar
sağlamaktadır. Oküler protez;








Göz kapakları biçiminin kaybolması veya çökmesini önler.
Tam göz kapağı hareketlerini yeniden oluşturur.
Gözyaşı ve sekrasyonların yönünü gerçek kanallara gidecek şekilde düzeltir.
Boşluktaki sıvıların birikimini önler.
Hassas olan boşluğu yabancı cisimlerin girmesi ile meydana gelebilecek
incinme ve irritasyona karşı korur.
Kozmetik amaçlara hizmet eder.
Musculus orbicularis oculi içerisinde veya yakınında ilgileri bulunan diğer yüz
kaslarının tonusunu muhafaza eder ve böylece yüzdeki özelliklerin asimetrik
değişikliklerini önlemeye yardımcı olur.

1.4.2.5. Oküler Protezlerin Bakımı
Temizlik ve kontrol için gözlerin ayda bir veya iki defa çıkarılması genellikle
yeterlidir. Temizleme işlerinde sabun ve ılık su kullanılır. Göz başparmak ve işaret parmağı
ile iyice ovalanmalıdır. Gözü cilalamak için yumuşak bir bez kullanılabilir. Periyodik olarak
göz kurutulur ve kuvvetli bir ışık altında kontrol edilir.

1.4.3. Orbital Protezler
Göz küresi, alt ve üst göz kapakları gibi göz küresini çevreleyen yumuşak dokuları, iç
ve dış konturları, "caruncula"lar ve median palpebral ligamentleri de içine alan defektler
‘orbital defektler’ olarak bilinmektedir. Bu tür defektlerin kapatılmasında uygulanan
protezlere orbital protezler denmektedir. Eğer defektin ağız içi bir rezeksiyon kavitesi ile
entegrasyonu varsa, bu da "midfasiyal lateral defekt" olarak tanımlanmaktadır.
Orbital defektler; neoplazma, travma veya konjenital deformitelere bağlı olarak
meydana gelebilmektedir. Mikro cerrahi tekniklerinin gelişmiş olmasına rağmen, bu
defektlerin cerrahi olarak rekonstrüksiyonu mümkün olmayabilmektedir. Orbital defektlerin
protetik rekonstrüksiyonu zordur. Hasta tarafından kabul edilebilen, başarılı bir orbital
protezde olması gereken özellikler, oküler kısmın doğru yerleşimi, göz kapağı konturlarında
simetrinin sağlanması, protez marjinlerinin uygun konumlandırılması, protezin yüzey
özelliklerinin ve renginin uyumlu olmasıdır. Protezin etkinliği için, tutuculuğunun da çok iyi
olması gerekir.
Orbital defektlerde, proteze desteklik verecek kavite duvarlarını örten dokuların
kalitesi, protezin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle, uygun olan olgularda üst göz
kapağı orbita tavanını örtmekte kullanılabilmektedir.
Orbital protezlerin demarkasyon çizgisini (nekrozlu dokuyu sağlam dokudan ayıran
sınır) gizlemek oldukça güçtür. Kaş sınırı ve naso-silier sulkustan yararlanılabilir. Ayrıca
retansiyon yardımcısı olarak gözlük de iyi bir demarkasyon gizleyicisidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ I
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile oküler protez yapınız.

İşlem Basamakları
 Hekimden
gelen
fazlalıklarını alınız.

ölçünün

Öneriler
kenar

 Hekim göz çukuruna ölçü kaşığını
yerleştirir. Ölçü kaşığının kanal
açıklığından, ölçü maddesini vererek
göz çukurunu ölçü maddesi ile
doldurur.

 Mufla alt parçasına alçı dökünüz.

 Beyaz alçı kullanınız.

 Ölçü modeli ölçü kaşığı ile birlikte
alçıya yerleştiriniz.

 Ölçüyü alt mufla parçasına yerleştiriniz.
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 Ölçü kaşığının tij bağlantısı uygulanan
yönteme göre bu aşamada çıkarılabilir
ya da bırakılabilir.

 Üst mufla parçasını yerleştiriniz.

 Mufla parçalarının tam oturmasına
dikkat ediniz.

 Alçı dökünüz.

 Alçının akıcı kıvamda olmasına dikkat
ediniz.

 Oda şartlarında
bekleyiniz.

 Alçının donmasını bekleyiniz.
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alçının

donmasını

 Alt mufla parçasında ölçü modeli
görünüz.

 Muflayı açınız.

 Üst mufla parçasında göz çukurunun
negatif boşluğunu ve tij açıklığını
görünüz.

 Ölçü kaşığını (kalıbını) çıkarınız.

 Ölçü modeli çıkarınız.

 Alt mufla parçasında gözün dokularla
temasta olan bölümünü elde ederiz.
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 Üst mufla parçasında gözün sklera olan
kısmını elde ederiz.

 Ölçü kalıntılarını temizleyiniz.

 Üst mufla parçasını yerleştiriniz.
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 Tij açıklığından eritilmiş mum dökünüz.

 Mufla üst kapağını kapatınız.

 Mumun soğumasını bekleyiniz.
 Tij önceden kesilmemişse tiji kesiniz.
 Mum
modelajı
gönderiniz.

hekime

provaya

 (Hekim prova sonunda gerekli kısaltma
ya da ilaveleri yapar.Hekim iris yerini
tespit eder ve teknisyene g önderir.)
 İrisin kopyasını oluşturmak için disk
hazırlayınız

 Diski şeffaf akrilikten hazırlayınız.

 İrisin boyamasını yapınız.

 Akrilik boyalarla iris boyamasını
yapınız.
 Temel renk olarak doğal gözde
gözlemlenen en koyu rengi dikkate
alınız.
 Merkezden dışa doğru oluşturulan
yivlerle (girinti-çıkıntı) derinlik hissi
veriniz.

 İris diskini mum modelaja yerleştiriniz.
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 Mum
modelajı
gönderiniz.

hekime

provaya

 Hekimden gelen mum modelajdan iris
diski çıkarılarak ya da çıkarılmadan da
işleme devam edilebilir.
 Bu işlem basamaklarında iris diski
çıkarılmamıştır.

 Mum modelajı muflaya alınız.

 Mum modelaj halinde olan sklerayı
akriliğe dönüştürmek için, mum
modelajı muflaya alınız.

 Mum atımı yapınız.

 Muflayı açınız.
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 Mum atımı ile elde edilen negatif
boşluğa akril tepiniz.
 Beyaz akril kullanınız. Ancak akrili
hasta yaşına uygun olacak renk
tonunda seçiniz.

 Akril tepiniz.

 Muflayı presleyiniz.

 Akrilin polimerizasyonunu yapınız.
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 Protezin
akril
çapakları alınız.

fazlalıklarını,

 Protezi tesviye ediniz.

 Protezin disk uzantısını alınız.
 Eğer
hekimden
gelen
mum
modelajdan iris diski çıkarılmış ise
tesviyeden
sonra
iris
diskini
yerleştiriniz ve uygun bir yapıştırıcı
ile sabitleyiniz.

 Polisaj yapınız.

27

 Damar görüntüsünü
yapabilirsiniz.

 Sklera üzerine
oluşturunuz.

damar

boyama

ile

görüntüsü

 Damar
görüntüsünü
hazır
materyaller olan damar fibrillerini
kullanarak da verebilirsiniz.

 Damar
fibrilleri
kullanılacaksa;
damarlara yer açmak için sklera
yüzeyinden frezle yaklaşık 1 mm
aşındırma yapınız.
 Fibrilleri inceltilmiş sklera boşluğuna
yapıştırınız.
 Yapıştırma işlemi sırasında meydana
gelen hareket normal damar yapının
oluşmasına engel olur. Dikkat ediniz.
 Yapıştırma esnasında toz ve yabancı
maddelerin
yapıştırma
ajanına
gelmemesine dikkat ediniz.
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 Akril tepiniz.

 Şeffaf akril kullanınız.

 Akrili polimerize ediniz.

 Protezi tesviye ediniz.

 Polisaj yapınız.
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 Protezi hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Göz protezi öğrenme faaliyeti kapsamında aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1.

Ağız dışı, yüz bölgesi defektlerinin yapay olarak düzeltilmesi amacıyla uygulanan
apareylere …………… denir.

2.

Yüz

protezleri

yapımında

kullanılan

malzeme

……….

santigrat

derecede

fleksibilitesini yitirmemelidir.
3.

Bulbus oculi’nin konjenital, travmatik veya patolojik nedenlere bağlı olarak
kaybedildiği defektlerde …………. protez yapılır.

4.

Göz küresinin sklera ve göz kasları ile birlikte çıkarılması operasyonuna
………………. denir.

5.

Göz küresi ve çevresindeki yumuşak dokuları, iç ve dış konturları da içine alan
defektlere ……………. defektler denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun burun protezi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Burun defektlerinin oluşma nedenlerini araştırınız.



Burun protezlerinin yapıldığı durumları araştırınız



Burun protezinde kullanılan malzemeleri araştırınız.



Burun protez yapım aşamalarını araştırınız. Bölgenizde burun protezi yapan
laboratuar var ise burun protez yapım aşamalarını gözlemleyiniz.

2. BURUN DEFEKTLERİ VE PROTEZİ
İnsan yüzü, yüzyıllardan beri karşısındakileri ilk görüşte etkileyen ve önyargılara yol
açan özelliğini korumuştur. Burunda çeşitli nedenlerle oluşabilen defektler uygun şekilde
onarılmadığında, kişinin tüm yüz yapısında değişiklik meydana getirdiği gibi, 21. yüzyıl
insanının sosyal yaşamında da yıkıntılara sebep olabilmektedir. Burun vücutta en çok göz
önünde bulunan, rekonstrüksiyonu en zor ve problemli olan bölgelerden biridir. Konjenital,
tümörler ve travmaya bağlı burunda çeşitli derecelerde defektler oluşabilir. Bu defektlerin
kapatılabilmesi ve/veya yeniden bir burun çatısı oluşturulabilmesi içinde birçok
rekonstrüksiyon tekniği tanımlanmıştır.
Burun, solunum sisteminin en üst, koku yollarının periferik organı olup kemik ve
kıkırdaklardan yapılmış kas ve deri ile örtülüdür. Burun büyüklüğü ve şekli ırka ve şahsa
göre çok değişiktir. Burun şeklinin farklı oluşu burun kıkırdaklarının sayı ve şekillerindeki
farklılık ile glabella derinliğinden kaynaklanır. Dış görünüş olarak burun; tabanı aşağıda,
tepesi yukarıda olan üç yüzlü bir piramide benzetilebilir. Piramidin geniş ve simetrik olan iki
yüzü burnun yan yüzlerini oluşturur. Önde iki yan yüz birleşerek burun sırtını (dorsum nasi)
şekillendirir. Yan yüzlerin daha çıkıntılı olan alt kısımlarına burun kanatları veya alae nasi
denir. Piramitin en küçük yüzü alt yüz olup aşağıya bakar. Bu yüzde ortada pars cutanea
septi nasi denilen bir bölme ile birbirinden ayrılmış oval şekilli burun delikleri, nares
bulunur. Burun delikleri yanlarda burun kanatları ile sınırlanmıştır.
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Yukarıda dorsum nasinin alınla birleşen kısmına radix nasi ( burun kökü ) denir.
Aşağıda dorsum nasi; alt ve yan yüzlerin birleşmesinden meydana gelen burun ucu, apex
nasi ( tip ) ile sonlanır. Radix nasi, dorsum nasi ve apex nasi’nin biçimi ırka ve şahsa göre
değişir.
Burun protezi yapımında suni burun oryantasyonu için yüzün tüm ölçüsünün alınması
gereklidir. Ölçü sonrası elde edilen alçı model üzerine mum modelajı yapılır. Protez
yapımında modelaj safhasında hastanın eski resimlerinden faydalanılır. Protez sınırlarının
yüzdeki belirgin çizgileri takip etmesi bitim hudutlarının gizlenmesi açısından avantaj sağlar.
Hazırlanan mum modelaj, hasta üzerinde hekim tarafından denendikten sonra muflaya alınır.
Muflalama sonrası protez materyalinin renk skalasına bakılarak cilt rengi tespit edilir ve
materyalin burajı yapılır. Üretici firmanın önerisine göre polimerizasyon işleminden sonra
gerekli tesviye ve yüzeyel boyama yapıldıktan sonra hastaya takılır.

A
B
Resim 2.1: Burun defekti (A) ve defekte ait protez (B)

2.1. Yüz Protezlerinde Renk
Yüz protezinin başarısında önemli etkenlerden birisi de kullanılan materyalin renk ve
renklendirme özelliğidir. Renklendirmede, materyalin değişik deri tonlarına ve karakterine
uygun bir şekilde iç renklendirmeyi ve bu renk özelliğinin bozulmadan kalıcılığının
sağlanması gereklidir.
Çeşitli yüz protezi imal eden firmalar inorganik boya pigmentleri kullanarak derinin
renk karakterine uygun değişik iç boyamalarla farklı materyaller geliştirmişlerdir. Bunun
yanı sıra cildin her bölgesinde rengin değişik karakterlerde olmasına bağlı olarak da yüzeyel
boyama içinde farklı renklerde boyalar geliştirmişlerdir. Yüzün kılcal damarlarını taklit
edebilecek kılcal lifler de kullanılmaktadır.
Yüzeyel boyalar yüz simetriğini görme açısından protez hastaya takıldıktan sonra
yapıldığında daha iyi sonuç verir. Yüzeyel boya maddeleri kullanılan epitez maddelerinin
eriticisi veya likitleri ile eritilerek kullanılır. Boyama sonrası ortaya çıkan parlaklık
matlaştırıcı pudralarla giderilebilmektedir.
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2.2. Yüz Protezlerinde Bozulma
Yüz protezi uygulamalarında karşılaşılan problemlerin başında, protezin bir süre sonra
bozulmaya başlaması gelir. Bozulma nedenleri; polimerlerin yapısal özellikleri, ısı, ışık,
nem, oksijen, ozon, mekanik stresler ve endüstriyel kirleticiler gibi ajanlardır. Bunlara
hastaların protezlerini temizlemelerinde gerekli özeni göstermemeleri de ilave edilir. Yüz
protezlerinde kullanılan silikonların zamanla fiziksel özelliklerini kaybetmesi bunun yanında
renklerinde değişimlerin meydana gelmesi, protezin tekrar yapılmasını zorunlu hale getirir.
Çene-yüz protezi kullanan hastaların yaklaşık 10 aylık bir kullanımdan sonra renk değişikliği
şikayeti (%26) ve protezin tekrar yapılması talebiyle kliniklere başvurduğu gözlenmiştir.
Protezin tipi de kullanım süresini etkileyen faktörlerdendir. Burun protezinin yüzün
orta ve ön bölgesinde bulunması çevresel faktörlerden daha fazla etkilenmesine neden olur.
Burun protezi kenarlarının estetik sebeplerle mümkün olduğu kadar ince bitirilmesi protezin
yıpranmasını hızlandırır. Protezin nazal akıntı ile temasta olan silikon yüzeyinin yeterli
temizlenmemesi, protezi kısa sürede kullanılamaz hale getirir. Zamanla burun protezinde yer
yer kir adacıkları oluşur ve protezin yapımında silikona kazandırılan efektlerin çoğu ortadan
kalkar. Kulak protezinde ise temizlik ile ilgili bir problem görülmez. Kulak protezinde dış
ortamdan kaynaklanan toz ve leke adacıkları daha az görülür. Kulak protezi saçla kamufle
edilebildiğinden kenar bitimlerinin çok ince yapılma zorunluluğu yoktur. Bu da protezin
yıpranmasını geciktirir.
Bozulmaya başlayan protezlerde en önemli bulgu protezin kırılgan bir sertliğe
gelmesi, çatlaması, kırılması ve renk kaybetmesidir. Ayrıca temizliğin ihmal edilmesi ile
vücut sıvılarından etkilenen protezin üzerinde mantar üremesine bağlı koku problemini de
ilave etmek gerekir.

2.3. Yüz Protezlerinde Bakım
Yüz defektlerinde uygulanan protezler, hastanın kaybolan estetiğinin yerine
konulmasında önemli rol oynar. Estetik söz konusu olduğunda protezin temizliği ve bakımı
ön plana çıkar. Protez kullanacak olan hastanın bu konuda doğru bilinçlendirilmesi hem
hasta hem de klinisyen için önem taşır.
Çene-yüz protezlerinde genellikle silikon elastomerler ve yumuşak akrilikler
kullanılır. Çene-yüz protez hastalarında genellikle protez yapılan bölge yeni bir operasyon
geçirmiş ve tahriş olmuştur. Protez yapımında kullanılacak malzemelerin özellikle dokuları
tahriş etmeyecek olması önem taşır. Yapılan çalışmalarda silikon elastomerlerin kolay
şekillendirilebilmeleri, doku uyumunun iyi olması, bakteri adezyonu açısından elverişsiz
olmaları ve boyutsal stabilitelerinin yüksek olması gibi kullanım üstünlükleri kabul
edilmektedir. Ancak bu üstünlükleri yanında güneş ışığı, nem gibi dış faktörlerden kolay
etkilenmeleri, bu malzemelerin mükemmel olmadıklarının bir göstergesidir. Çene-yüz
protezlerinde protezi temiz tutmak ve çevre dokunun sağlığını korumak için mutlaka zaman
ayrılması gereklidir. Protez yakın dokularında oluşacak bir enflamasyon doku irritasyonuna
sebep olmasıyla beraber protezin de tutuculuğunun zayıflamasına neden olacaktır.
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Çene-yüz protezlerinin tutuculuğunun arttırılmasında implant, magnet ve klips gibi
malzemeler de kullanılır. Böyle bir özel ataşman içeren protezlerin kullanım ve temizliği de
ayrı bir özen gerektirmektedir.
Çene-yüz protezlerinin amacı hastanın estetiğini sağlamanın yanında, defekt
bölgesindeki sert ve yumuşak dokuların restore edilmesi, geliştirilmesi ve sağlığının
korunmasıdır. Çene-yüz protezlerinin uzun ömürlü olmasında, kullanılan materyalin yanında
kullanım şeklinin ve davranışlarının da etkisi büyüktür.

2.3.1. Yüz Protezlerinin Temizliği
Protez yumuşak bir diş fırçası, hafif sabun ve ılık suyla temizlenmelidir. Eğer
tutuculuk için yapıştırıcı kullanılmış ise yapıştırıcı kalıntıları gazlı bez ya da steril bez
kullanılarak parmak ucuyla protezin üstünden yuvarlayarak yavaşça kaldırılır. Protezin ılık
suya batırılması, yapıştırıcının yumuşamasına ve daha kolay temizlenmesine yardımcı olur.
Defekt civarındaki herhangi bir yapıştırı ya da yağ kalıntıları, ıslatılmış yumuşak bir
gazlı bez ya da alkole batırılmış bir bez kullanılarak hafifçe silerek çıkartılır. Bu işlem
protezin arka bölgesinde de tekrar edilir. Eğer protez oküler parça içeriyorsa alkol
kullanılmamalıdır, sabun ve suyla temizlik yapılmalıdır. Oküler kısım haftada bir kez
mineralli bir damla yağ damlatılarak parlatılabilir.
Protezde mıknatıs, kroşe ya da anker gibi ataçmanlar varsa, her bir parça yumuşak bir
diş fırçası, sabun ve su ile temizlenmelidir. Temizlik sırasında protezin iç yüzündeki
çukurluklar yardımcı tutucu eleman civarları (magnet, implant vs) ve derinin kıvrım
bölgeleri, mantar ve bakteri kolonizasyonu açısından dikkat edilmeli ve ılık sabunlu su
yardımıyla günlük olarak iyi bir şekilde temizlenmelidir.

2.3.2. Yüz Protezlerinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
Çene-yüz protezleri kaybolan estetiğin iade edilmesinde iyi bir alternatiftir. Hastalar
doku uyumu, tutuculuğu ve estetiği iyi olan bir protezi, yapım aşamasındaki zorluklar
düşünüldüğünde uzun süreli kullanmayı isterler. Ancak kullanılan malzeme özellikleri yanı
sıra kullanım hatalarına bağlı, protezlerde meydana gelen değişiklikler hem hasta hem de
klinisyen için tekrar yenilenmesi gereğini oluşturur.
Yüz protezlerinin kullanımında aşağıda verilen hususlara dikkat edilmesi, protezin
kullanım süresini arttıracaktır.




Sigara protezin kirlenmesine ve sararmasına yol açar. Bu nedenle sigara
kullanımından kaçınılmalıdır.
Güneş ışığı protezlerin rengini hızlı bir şekilde değiştirir. Protezde oluşabilecek
bu renk değişikliklerini engellemek amacıyla şapka ve güneş gözlüğü gibi
koruyuculardan faydalanılmalı, protez güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Ortamda meydana gelecek ısı değişiklikleri protez malzemesinde bozulmalara
sebep olur. Bu nedenle çene-yüz protezleri ısı değişikliklerinden korunmalıdır.
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Tutuculuk için yapıştırıcı kullanılmış ise terlemekten kaçınılmalıdır. Bu durum
yapıştırıcının etkisini kaybetmesine yol açabilir. Küçük bir plastik çanta içinde
yedek yapıştırıcı ve alkole batırılmış hazır pamuk çöpler her zaman
taşınmalıdır.
Protezler boya lekesi olma ihtimaline karşı, dolmakalem ve makyaj
malzemelerinin yanına konulmamalıdır.
Protezler, şekil bozukluğu ve yırtılmalar olmaması için yatarken çıkarılmalıdır.
Protez kuru ve emniyetli bir yerde saklanmalı, çocukların, ev hayvanlarının
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile retansiyon çubukları kullanarak burun protezi yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Hekim ölçü alırken burun deliklerini ve
retansiyonu
sağlamak
için
özel
retansiyon çubukları yerleştirir.
 Model
elde
ederken
retansiyon
boşluklarına dikkat ediniz.

 Hekimden gelen ölçüden alçı model elde
ediniz.
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 Modelajda
hava
boşluklarının
oluşmaması için gerekli vibrasyonu
yapınız.
 Modelaj esnasında uyum sağlamak için
küçük fırça darbeleri ile cilt görünümü
veriniz.

 Mum modelajı yapınız.

 Mum modelajı
gönderiniz.

prova

için

 Hekim mum modelajı hasta üzerinde
kontrol eder.

hekime

 Mum modele retansiyon çubuklarını
yerleştiriniz.
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 Muflalama işlemini yapınız.

 Klasik muflalama işlem basamaklarını
uygulayınız.

 Muflayı açınız.

 Silikon tepiniz.

 Polimerizasyon yapınız.
 Silikonu tesviye ediniz.
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 Polisaj yapınız.

 Protezi hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.
1.

( ) Burun protezi yapımında suni burun oryantasyonu için, burun bölgesinin
ölçüsünün alınması yeterlidir.

2.

( ) Protez sınırlarının yüzdeki belirgin çizgileri takip etmesi, bitim hudutlarının
gizlenmesi için avantaj sağlar.

3.

(

) Burun protezi kenarlarının estetik sebeplerle ince bitirilmesi protezin

yıpranmasını hızlandırır.
4.

(

) Bozulmaya başlayan protezlerde en önemli bulgu protezin yumuşamaya

başlamasıdır.
5.

(

) Yüz protezleri kaynar su ile yıkanarak temizlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun kulak protezi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kulak defektlerinin nedenlerini araştırınız.



Kulak defektlerinde hazırlanan protezlerin çeşitlerini araştırınız.



Ağız dışı defekt protezlerinde kullanılan retansiyon yöntemlerini araştırınız.

3. KULAK DEFEKTLERİ VE PROTEZİ
Kulak defektleri, konjenital bozukluklar, travma veya tümörlerin cerrahi olarak
çıkarılmasıyla oluşur. Total kulak rezeksiyonlarında defektler, protetik olarak kolaylıkla
restore edilebilir. Fakat parsiyel rezeksiyonda restorasyon daha güç olur. Kulak protezlerinin
yapımında kullanılan çeşitli metotlar vardır. Bunlardan biri, sağlam olan diğer kulağın veya
aile üyelerinden birinin kulağının rehber alınmasıdır. Diğeri ise, cerrahi öncesi elde edilen
modellerden faydalanılmasıdır.

3.1. Çene-Yüz Protezlerinde Klasik Tutuculuk (Retansiyon)
Yöntemleri
Protezin giriş yolunun aksi yönünde etkiyen dikey yer değiştirici kuvvetlere karşı
protezin gösterdiği dirence tutuculuk denir. Fonksiyonel gereksinimlerin tam olarak
karşılanabilmesi, büyük oranda protezlerin tutuculuğuna bağlıdır.
Çene-yüz protezlerinin tutuculuğunda günümüze kadar; defekt bölgesinde kalan sert
ve yumuşak dokular, orbital kavite, kulak yolu, palatal saha, yanak desteği, retromolar bölge,
nazofaringeal bölge, ön nazal spina bölgesindeki girinti ve çıkıntılar gibi anatomik
faktörlerden ve kroşeler, menteşeler, kuronlar, mıknatıslar, hassas tutucular, paslanmaz çelik
bantlar, yapıştırıcı bantlar, yaylar, gözlükler, aromatik simanlar, silikon adezivler gibi
mekanik faktörlerden faydalanılmıştır.
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3.1.1. Ağız Dışı Protezlerde Klasik Tutuculuk Yöntemlerinin Dezavantajları
Likid veya pat halinde kullanılan aromatik simanlar günlük yenilenme gerektirdikleri
için protezin yüzeyel yapısını ve rengini bozar. Ayrıca bazı hastalarda alerjik reaksiyonlara
yol açabilir. Yapıştırıcı bantlar ise silikon esaslı protezlere tam olarak yapışmaz. Protezin
yüzdeki konumuna göre her gün yeniden şekillendirilmeleri gerekir. Protezlerde kenar
uyumsuzluğuna ve birleşim ara yüzeyinde kalınlığa neden olur. Silikon adeziv ajanlar silikon
esaslı protezlerle kuvvetli bağlanma yapmalarına rağmen her gün tekrarlanan sökme ve
yapıştırma işlemleri protez kenarlarında aşınma ve kopmalara sebep olur. Adezivlerin temas
ettiği deri çoğunlukla cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiye maruz kaldığı için kimyasal ve
mekanik irritasyonlara karşı daha duyarlıdır. Tekrarlanan sökme ve yapıştırma işlemleri deri
ve mukoza yüzeyinde lokal ve/veya genel hasarlara yol açabilmektedir. Yağlı veya çok
terleyen derilerde yapışma yetersiz kalabilmektedir. Hastanın bazı fizyolojik yüz hareketleri
de protezin deriden ayrılmasına yol açar ve hasta protezini hiçbir zaman vücudunun bir
parçasıymış gibi algılayamaz. Rijid hassas tutucular, özellikle unilateral defektli vakalarda
destek dişlere yıkıcı rotasyonel kuvvetler uygulayarak periodontal harabiyete yol açabilir. Bu
tip defektlerde, destek diş kökleri üzerine yerleştirilen mıknatıslar ise çoğunlukla yeterli
tutuculuk ve stabiliteyi sağlamaktan uzaktır. Tutuculukta kullanılan gözlükler sosyal
ortamlarda çıkarılamaz ve protez stabilizasyonunu tam anlamıyla sağlayamaz. Yaylar ise
hacimli bir proteze yeterli tutuculuğu sağlayamaz ve zamanla deforme olarak fonksiyon dışı
kalma riskleri vardır.
Çene-yüz protezlerinin tutuculuğunda faydalanılan klasik yöntemlerin çoğunlukla
çeşitli dezavantajları da beraberinde getirmesi, alternatif tedavi yöntemlerine yönelik
arayışlara yol açmıştır. Klasik tutuculuk yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve
hastaların protezlerini tatminkâr düzeyde kullanabilmelerini sağlamak için son yıllarda
osseointegre implantların kullanımı gündeme gelmiştir. İmplantlar, sağladıkları üstün
tutuculuk ve stabilite ile birçok hastanın yaşam standardını yükseltmiştir.

3.2. Ağız Dışı Protezlerde İmplantlarla Sağlanan Retansiyon
Vücudun herhangi bir bölgesindeki protetik restorasyonun başarılı olması, protezin
dokularda irritasyona sebep olmadan ve rahatsızlık vermeden yerinde durabilmesine bağlıdır.
Geçmişte maksillofasial protezlerin retansiyonu; çoğunlukla adezivlerin kullanımı,
gözlük gibi mekanik retansiyon gereçleri ve anatomik tutuculuk unsurları ile sağlanırken
günümüzde osseointegre implantların kullanımı tercih edilmektedir.

Resim 3.2: Retansiyon için kullanılan adheziv
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Resim 3.3: Retansiyon için kullanılan gözlük

A
B
C
Resim 3.4: Burun (A), göz (B), kulak (C) defektlerinde kullanılan implantlar

Osseointegrasyon terimi, Branemark tarafından “canlı kemik dokusu ve yük taşıyan
bir implant yüzeyi arasındaki direk yapısal ve fonksiyonel birleşim” olarak tanımlanmıştır.
Osseointegrasyon süresi operasyonu takip eden 3-6 aydır.
İmplantlar; cerrah tarafından cerrahi operasyon ile yerleştirilir.

Resim 3.5: Cerrahi operasyonla implant yerleşimi

İmplant yerleştirilmesini takiben implant üzerine dayanak adı da verilen konik
abutmentler veya magnetik abutmentler yerleştirilir. Operasyon sırasında cerrah, ekstraoral
implantın kemik içi yerleşimi yanında, abutmentleri çevreleyen deriyi de şekillendirir.
Perkutanöz abutment etrafındaki deri mümkün olduğu kadar ince ve hareketsiz olmalıdır.
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İmplant üstü dayanakları çevreleyen derinin sağlığı optimal düzeyde olmalıdır. Yıkıcı
kuvvetlerin engellenmesi açısından, derinin subkütan tabakası cerrahi yolla inceltilmeli, bu
işlem dayanakların 10 mm uzağına kadar uygulanmalıdır. Hijyenik açıdan implantlar
arasında 1 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır. İmplantlar saçlı deriden en az 7 mm uzakta
konumlanmalı, buna elverişli olmayan bölgelere deri grefti uygulanmalıdır.
İmplant destekli maksillofasial protezlerde, implantların lokalizasyonu protezin estetik
sonucu için çok önemlidir. İmplantlar; protez sınırları içinde ve protezin tutucuların üzerini
örtebilecek yeterli kalınlıkta olduğu yerlere yerleştirilmelidir.
Cerrahi sonunda elde edilecek implant pozisyonlarını cerrahi öncesinde tayin etmek,
günümüzün gelişmiş teknikleri ile mümkündür.

3.2.1. İmplant Destekli Protezlerde Cerrahi Öncesi Planlama
Planlanan implant pozisyonlarının cerrahi alana taşınabilmesi için bir cerrahi şablon
hazırlanmalıdır.
İlk yöntem, basit ve klasik çözüm olan, protezin mum örneğinin oluşturulmasıdır.
Bunun için defekt bölgesi ve yüzün gerekli yapılarını içeren bir ölçü alınır. Protezin modelajı
yapılır.
Mum örnek hastada denenir, implantların nereye yerleştirileceğine karar verilir.

Resim 3.6: Hazırlanan mum örneğin hastada provası

İmplant yerleştirilmesi tasarlanan yerlerde mum örnek işaretlenip, delikler açılır.
Açılan deliklerden deriye işaretler koyulur. Hekim tarafından aljinatla alınan ölçüde bu izler
çıkar ve alçı modele aktarılır.
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A

B

Resim 3.7: Mum örneğin işaretlenmesi (A), derinin işaretlenmesi (B)

Model üzerinde şeffaf akrilden bir plak hazırlanır. Plakta implant gelecek yerlere
delikler açılır. Bu uygulama çoğunlukla standart radyografik tekniklerle beraber
yapılmaktadır.

Resim 3.8: Şeffaf akrilik plak

Radyografik teknikte öncelikle kraniofasial bölgenin CT ile 3 boyutlu görüntüsü elde
edilir. 3 boyutlu görüntüde kemik kalınlığı, miktarı, kalitesi ve anatomik yapılar gözlenir. Bu
faktörler göz önüne alınarak, bilgisayar ekranında uygun boyutlardaki implantlar, istenen
bölgelere yerleştirilir. İmplantlar yerleştirildikten sonra ekranda, implantların pozisyonu 3
boyutlu olarak kontrol edilir. Yani program, klinik implant pozisyonlarının alttaki kemikle
ilişkisini belirlemek için cerrahi işlemi bilgisayar ekranında canlandırmaktadır. İmplant
alanları belirlendikten sonra, bilgisayardaki veriler kullanılarak özel cihazda doku yüzeyinin
modeli ve şeffaf rezinden cerrahi şablon hazırlanır. Şablon üzerinde implant pozisyonlarını
gösteren işaretler vardır. Cerrahi, bu şablon rehberliğinde gerçekleştirilir.
Bu program istenen bölgelere implant yerleştirirken; implantların boyutunu,
pozisyonu ve açılanmalarını, alttaki kemik yapının hacmini yoğunluğunu ve diğer
parametreleri gösterir.
Bu, oldukça pahalı bir işlemdir. Her hastada uygulanmamaktadır. Kullanıldığı özel
durumlar;




10 yaşın altındaki çoçuklar
Şiddetli travma görmüş hastalar
Büyük rezeksiyon vakaları
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Önemli morfolojik farklılık
Sendrom hastaları
Daha önce implant yerleşiminde problem yaşanmış vakalardır.

3.3. İmplant Destekli Ağız Dışı Protezlerde Dayanak Üstü Tutucu
Sistemler
Cerrahi operasyonla implant ve abutmentler (dayanak) yerleştirildikten sonra, dayanak
üstü tutucu sistem olarak defektin büyüklüğüne göre bar ya da mıknatıs sistemi kullanılır.

Resim 3.9: Göz defektinde barlı sistem

Resim 3.10: Burun defektinde barlı sistem

Resim 3.11: Kulak defektinde barlı sistem
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Resim 3.12: Göz defektinde mıknatıslı sistem



Dayanaklar arası bar-splint yapıya klipli bağlantı: Klip tarzı tutucular
özellikle bağlandıkları bar ve çevresinde oldukça yüksek bir tutuculuk sağlar ve
uzun ömürlüdür Ancak protez sınırları içinde konumlandırılmaları genellikle
zordur ve geniş defektlerde protez kenarlarında hareket serbestliğine izin
vermez.

Şekil 3.1: Barlı yapıya klipli bağlantı





Dayanaklar arası bar-splint yapıya mıknatıslı bağlantı: Samaryum –Kobalt
(SmCo) mıknatıslar protezin içine yerleştirilir ve implantlar arasındaki barsplint yapıyla temastadır. Çift mıknatıslı sistemde mıknatıslardan biri bar-splint
yapıya, diğeri ise protez iç yüzeyine tututurulur. Gerekli tututculuğu
sağlamalarının yanı sıra bağlandıkları bar ve çevresinde bir miktar hareket
serbestliğine izin verir.
Dayanaklar üstü mıknatıslı bağlantı: Gelişmiş mıknatıslar kullanılıyor ise
dayanaklar arası bar yapıya gerek olmadığı için bölgeye ulaşım ve temizleme
işlevi daha kolay ve etkin olarak yapılabilir. Bazı mıknatıs sistemlerinde ise
yatay komponentli yıkıcı kuvvetleri kırıcı unsurlar da bulunur ve implantlara
gelebilecek zararlı yükler elimine edilebilir. Az yer kaplamaları, protez
konturları içinde uygun pozisyonda konumlandırılabilmelerinin yanında,
bağlandıkları dayanakların paralel olma zorunluluğunun olmayışı da en önemli
avantajlarındandır. Gerektiği durumlarda klip tarzı tutucularla kombine olarak
kullanılmaları da mümkündür. Tutucu sistem hareketli dokulara yakın ise,
protez sınırları yakınında yüksek kas aktivitesine sahip dokular varsa, komşu
dokuların kas aktivitesi normal fakat protez rijidse, hastanın fiziksel kabiliyeti
yetersiz ise, mıknatıs tipi tutucular kullanılmalıdır.
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Şekil 3.2: Dayanak üstü mıknatıslı bağlantı

3.4. Ağız Dışı Protezlerde İmplant Desteğinin Avantajları
İmplantların sağladığı avantajlar;








Güvenlik hissi: İmplant destekler iyi bir retansiyon sağladığı için hasta her an
protezinin düşme korkusu yaşamaz.
Yerleştirme kolaylığı: Ataçmanlar sayesinde protez kendi pozisyonun dışında
yerleşmeyecektir. Protezi yerleştirmek için ayna veya başka bir yardımcı gereç
gerekmez.
Adheziv kullanılmasına gerek duyulmaması: Adezivin protez yüzeyini
kirletmesi ve dokuda meydana getirebileceği reaksiyonlar önlenir.
Protezin ince kenarlarının korunması: Protezin doku ile birleşen kenarları
estetik yararı sebebiyle ince şekillendirmelidir. Ancak adeziv kullanıldığında,
bu ince kenarlar yırtılma ve adezivi temizlerken zarar görmeye müsait hale
gelir. İmplantlarla bu ince kenarlar zarar görmez.
Kenarların pozitif baskısı: Protez, implantlar sayesinde, ince kenarları dokuya
hafifçe bastıracak şekilde yerleştirilebilir. Bu da kenarların doku ile
bütünlüğünü sağlar.
Prova sırasında mum örneğin tutuculuğu sağlandığı için daha iyi değerlendirilir.

3.5. Ağız Dışı İmplantların Kontrendikasyonları
Aşağıdaki durumlarda ağız dışı implantlar kontrendikedir.







İleri psikolojik hastalıklar
İmmün sistem yetersizlikleri ve lökosit malformasyonu
Sürekli steroid kullanımı gerektiren hastalıklar
Kemoterapi gerektiren neoplazmalar
Kontrol altına alınmamış endokrin hastalıklar
Titanyum allerjisi
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3.5.1. Ağız Dışı İmplantların Lokal Kontrendikasyonları





Kemiğin uzunluk ve genişlik olarak yetersiz olması
Lokal enfeksiyon
Defekt bölgesinde tekrar tümoral oluşum işareti
Lokal, yıkıcı kemik hastalıkları

3.5.2. Ağız Dışı İmlantların Göreceli Kontrendikasyonları






Hastanın önceden radyoterapi görmesi
Diabet
Antikoagülan kullanımı, hemorojik hastalıklar
Hastanın radyoterapi görecek olması
Hamilelik
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile implantlı kulak protezi yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüye alçı analogları
yerleştiriniz.

 Ölçüden alçı model elde ediniz.

 Barı implantlar üzerinde prova ediniz.
 Bar uzunluklarını implant üzerinde
prova ediniz. Barın pasif olarak
oturduğunu ve implantlar üzerinde bir
gerilim yaratmadığını kontrol ediniz.

 Barı implantlara birleştiriniz.

 Barı lehimleme işlemi ile implantlara
birleştiriniz.
 Lehimleme sonrası implant ve barların
uyumu hastada kontrol edilir. Aktif
uyumsuzluk varsa lehimleme işlemi
yinelenir.
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 Bar üzerine oturacak klipsleri (dişi bar  Barın üzerine oturacak klipsleri sert
parçası) hazırlayınız.
akrilik kullanarak, akrilik plağın içine
gömülü olacak şekilde sabitleyiniz.

 Alçı model üzerine mum modelaj
yapınız.

 Bar hasta üzerinde kontrol edilir.

 İmplant klipslerini taşıyan akrilik
plakayı ve mum modelasyonu hekime
provaya gönderiniz.
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 Dişi bar hasta üzerinde kontrol edilir.

 Mum modelasyon hasta üzerinde kontrol
edilir.

 İmplant klipslerini taşıyan akrilik
plakayı
muflanın
alt
parçasına
yerleştiriniz.
 Mum örneği muflaya alınız.

 Bu muflaya alma işleminde alçı mufla
kullanılmıştır.
 Muflaya alma işleminde, modelasyonu
mufla kenarlarından eşit uzaklıkta
olacak şekilde ayarlayınız.
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 Muflaya alçı dökünüz.

 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Mum atımı yapınız.

 Klasik yöntemle mum eliminasyonu
yapınız.

 Muflayı açınız.
 Silikonu hazırlayınız.
 Hastanın ten rengine uygun silikon bazlı
boyalar
kullanılarak
silikonu
renklendiriniz.
 Renk uyumu sağlandıktan sonra
katalizörü uygun oranlarda ekleyerek
vakumlu karıştırıcı yardımıyla silikonu
hazırlayınız.
 Silikonu tepiniz.
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 Muflayı kapatarak basınç altına alınız.

 Oda ısısında silikonun sertleşmesini
bekleyiniz.

 Muflayı açınız.

 Silikon
protezin
ayrıntılarını
kenarlarını kontrol ediniz.

 Protezin kenar fazlalıklarını alınız.

 Kenar fazlalıklarını makas ile alınız.

 Protezin tesviyesini yapınız.
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ve

 Protezi hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki anatomik faktörlerden hangisi çene-yüz protezlerinin tutuculuğunda
kullanılmaz?
A) Defekt bölgesinde kalan sert dokular
B) Defekt bölgesinde kalan yumuşak dokular
C) Orbital kavite
D) Palatal saha
E) Oksipital bölge

2.

Aşağıdakilerden hangisi klasik retansiyon yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan
kaldıran yöntemdir?
A) Osseointegre implant
B) Yapıştırıcı bantlar
C) Gözlük
D) Aromatik simanlar
E) Silikon adhezivler

3.

Aşağıdakilerden hangisi, implant ile saçlı deri arasında olması gereken en az mesafeyi
gösterir?
A) 3 mm
B) 7 mm
C) 5 mm
D) 8 mm
E) 10 mm

4.

Aşağıdakilerden hangisi radyografik
durumlardan değildir?
A) 10 yaşın altındaki çocuk hastalar
B) Büyük rezeksiyon vakaları
C) Önemli morfolojik farklılıklar
D) Hafif travma görmüş vakalar
E) Sendrom hastaları

5.

Aşağıdakilerden hangisi implantların sağladığı avantajlardan değildir?
A) Güvenlik hissi
B) Yerleştirme kolaylığı
C) Adheziv kullanımına gerek duyulması
D) Protezin ince kenarlarının korunması
E) Kenarların pozitif baskısı

teknikle

implantların

hazırlandığı

özel

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül sonunda
değerlendiriniz.

kazandığınız

yeterliği

aşağıdaki

1.

Oküler protez ölçüsünden alçı model elde ediniz.

2.

Burun alçı model üzerine mum modelaj yapınız.

3.

Kulak mum modelajı muflaya alınız.

soruları

cevaplandırarak

MODÜL DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ
Ağız Dışı Defekt Protezleri modülü kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Oküler protez ölçüsünden alçı model elde ettiniz mi?
2. Burun alçı model üzerine mum modelaj yaptınız mı?
3. Kulak mum modelajı muflaya aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Modül değerlendirme
kontrol listesi öğretmen tarafından değerlendirilecektir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

EPİTEZ
50-60
OKÜLER
ENÜKLEASYON
ORBİTAL

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
B
D
C
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