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Özet
CMD terapisi kapsamında statik ve dinamik oklüzyonun rekonstrüksiyonu genellikle teda-
vinin başarısı için çok önemlidir. H. M. Polz’un çalışmaları sonucu keşfettiği biyomekanik 
mumlama tekniği kavramı, rehabilitasyonun tüm aşamaları için mükemmeldir. Hem Wax-
up’taki protetik nihai sonucun erken elde edilmiş bir sonucu olarak hem de protetik çalış-
manın kendisi için. Fonksiyon bozukluğu olan hastada başarılı bir oklüzal terapiye ek ola-
rak genellikle manuel tıp dalı ve çene cerrahisinin disiplinler arası işbirliğini 
gerektirmektedir.

(Quintessenz Zahntech 2010;36(8):1048-1061)

GİRİŞ

Kraniyomandibüler fonksiyon bozukluğunun (CMD) 
birçok nedeni vardır. CMD’nin en sık nedenlerinden 
biri oklüzal bozukluklardır.2,8,13,14,20 Burada dikkat edil-
mesi gereken nokta, kraniyomandibüler sistemin 
(CMS) kas-iskelet sisteminde özel bir göreve sahip ol-
duğudur. CMS’eki fonksiyon bozuklukları hareket sis-
teminde primer bir lezyon gibi domine edici bir etki 
yaratır.12 Bu zincirleme etki nedeniyle de oklüzyon, vü-
cut çevresindeki kas-iskelet sisteminde bozukluklara 
neden olabilir.18,19,22,25 Bu bozukluklar da baş ağrısı, 
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Örnek olgu
Hasta şiddetli omurga ve baş ağrısı şikayetiyle tıp dok-
toruna ve diş doktoruna başvurmuştur. Teşhis sonu-
cunda yan diş bölgesindeki destek yetersiz olduğu için 
bir CMD olduğu anlaşıldı. Bu problemi destekleyen di-
ğer bir etken de açı sınıfı II/2 olan elverişsiz bir ön diş 
ilişkisiydi. Arkaya doğru eğilmiş olan 12, 11, 21 numa-
ralı dişler ön diş bölgesinde yoğun ön temaslara ve 
bundan dolayı da alt çenede, maksimum interkuspi-
dasyonda çift taraflı çene ekleminin sıkışmasına neden 
olan retrale kaymaya neden olmaktaydı (Res. 1a - 1e). 
Hem tıp doktoru hem de diş hekimi yaptıkları testler 
sonucunda oklüzyona bağlı zincirleme problem bulun-
duğunu ve bunun omurgadaki problemleri teşvik ettiği-
ni tespit etmiştir.

Manuel terapi ve ortodonti  

Hastanın yüzünde alt çenede retral kayma bulundu-
ğundan ön tedavi için Ortodontist’e (Dr. Werner 
Schupp’a) yönlendirilmiştir. Ortodontist tarafından ha-

boyun ve sırt ağrısı şeklinde kendini gösterebilir.1,4,7,9,11 

Bu nedenle de oklüzyona bağlı bir zincirleme problem 
görüldüğü durumlarda CMD’nin hem teşhis hem de 
tedavisi, manuel tıp dalıyla birlikte disiplinler arası bir 
ekip içinde yapılmalıdır.5,15,16

 Eğer CMD’yi tetikleyen birincil neden oklüzyon ise, 
bu durumda tedavinin ilk aşaması oklüzyonu düzelt-
mektir. Birincil oklüzyon tedavisi de çıkarılabilir veya 
sabit splintler ile gerçekleşir. Diş hekimin görevi oklüz-
yonu, kas fonksiyonlarının normalleşmesinden ve vü-
cut, kafa duruşundaki iyileşmeden kaynaklanan üst ve 
alt çene arasındaki ilişkilerdeki değişimlere adapte et-
mektir. 
 Oklüzyon tedavisi genellikle çene ortopedisiyle di-
siplinler arası işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir, 
özellikle de fonksiyon bozukluğuna etki eden elverişsiz 
bir kesici ilişkisi varsa. Böyle bir durumda önce çene 
ortopedisiyle birlikte protetik bir rehabiliatasyonun ba-
şarılı olması için gereken şartlar sağlanmalıdır. İşte bu 
da aşağıdaki olgu ile gösterilmiştir.

a b c

d e

Res. 1a-e Ortodontist tarafından tedavi edilmeden önceki başlangıç durumu: Sınıf II/2 ile birlikte iki taraftaki  posterior dikey 
kaybı alt çenede retrokraniyal kaymaya neden olmuştur.
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zırlanan tedavi planında çıkarılabilir bir kapanış splinti 
(COPA) (Res. 2a - 2c) kullanımı ile birlikte Dr. Rainer 
Heller (Köln) tarafından tıp tedavisi yer almaktaydı. 
Kapanış splintin ön tedavi sonrasında kontrol edildiği 
ve ağız içine alıştırıldığı beş kontrol amaçlı muayene-
den sonra ağrısız bir pozisyon sağlanabildi. Fizyolojik 
bir Kesici diş ilişkisini ayarlamak için yapılan Ortodonti 
tedavisi Invisalign® teknolojisi (Align Technology Inc., 
San Jose, Kalifornien, ABD) ile gerçekleştirildi (Res. 3a 
- 3e). Yan dişlerde Ortodontist tarafından ekstrüzyon 
yapılmasına gerek duyulmadı, çünkü tedavinin bir pro-
tezle sürdürülmesine zaten en başından karar verilmiş-
ti. Yan dişlerin ekstrüzyonundan vazgeçilmesi protezle 
yapılacak tedavide bir intrüzyonun nüksetmemsini ön-
leyecektir.

Başarılı CMD terapisi sonrası protez tedavisi

Disiplinler arası tedavi tamamlandıktan sonra sağla-
nan çene ilişkisini sağlam, interferanssız bir oklüzyon-
la daimi olarak koruyabilmek için bu hasta olgusundaki 
tedavinin bir protezle sürdürülmesi gerekiyordu.
 Tedavilerin protezle sürdürülmesindeki önemli 
nokta, elde edilen bu alt çene pozisyonda hastanın şi-
kayetlerinin yok olması veya en azından bunları geniş 
ölçüde azalmasıdır. Bunun dışında alt çene pozisyonu 
tedavi sırasında yatay ve dikey boyutlarında ideal bi-
çimde hazırlanmalıdır. Terapik sentriğin protetik re-
konstrüksiyonu tam üç boyutlu olarak aktarılmasının 
temeli budur. Alt çenedeki yeni sentrik konumun he-
kimden kaynaklanan bir nedenden dolayı yitirilmesi ve 

a b c

a b c

d e

Res. 2a-c Alt çenedeki kapanış splintin ağız içi bulgu. Eksik olan posterior dikey boyut tamamlandı.

Res. 3a-e Ortodontist tarafından diş kavisinin şekillendirilmesi ve fonksiyonel ön grup dişleme yapılan ön tedavi sonrasında-
ki durum. Daha sonra tedavi edilecek dişlerde ekstrüzyon yapılmadı.
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Adım 1

Sabit veya kapanış splintler ile terapötik çene ilişkinin 
en uygun hazırlığı. Protetik tedaviye başlamadan önce 
tedavi edici oklüzyonun, nihai protetik rekonstrüksiyo-
nun oklüzyonuyla aynı olacak şekilde hazırlanması ge-
rekir. Bu hasta olgusunda da olduğu gibi sıkça görülen 
bir infraoklüzyon durumunda bu ideal durumda sabit 
yapıştırılabilen splintler ile yapılmalıdır, çünkü bunları 
sonradan yapılacak protetik rekonstrüksiyonun dikey 
boyutunu çok ince tasarlamak mümkündür. Sağlam ve 
işlevsel bir oklüzyon elde edebilmek için üst ve alt çe-
nedeki yan dişlerin de rekonstrüksiyonu gerekiyorsa 
bu durumda kapanış splintine ait elemanlar, destek 
bölgelerindeki ilk rehabilitasyon için alt çene yan diş 
bölgesine yerleştirilmelidir. Splintler biyomekanik kav-

en ufak oklüzal kusurlar bile yeni lokal ve periferik bo-
zukluklara neden olabilir11 ve tüm tedavi sonuçlarını 
tehlikeye düşürebilir. Yani diş hekimi tedaviyi yaparken 
göstereceği hassasiyetle ilgili olarak çok ciddi tedavi 
ve malzeme zorluklarıyla karşı karşıya kalır. Bunun dı-
şında CMS’in geniş etki alanı nedeniyle, özellikle de 
önceki durum genellikle oldukça karışık olduğundan 
her zaman hastanın tüm sistemini göz önünde bulun-
durmalıdır. Bu da sadece teşhislik arka plan gerektir-
mekle kalmayıp ayrıca protez tedavisinin disiplinler 
arası bir tedavi kavramı içine entegre edilmesini gerek-
tiriyor.
 Güvenli bir uygulama için gereken protez modeli, 
aşağıda anlatılan birbirini takip eden üç adımdan oluşur. 
Bu esnada de H. M. Polz’ün21,23 oklüzyon kavramı prote-
tik rehabilitasyonun her üç adımında da kullanılıyor.

a b

a b

a b

Res. 4 a ve b Arbitrer 
monte edilmiş modeller 
sentrik çene ilişkisinde. Di-
key boyut, işlevsel ve 
uyumlu bir kesici ilişkisine 
bağlı olarak ayarlandı.

Res. 5 a ve b Destek böl-
gelerini sabitleştirmek için 
kullanılan kapanış splinti 
elemanlarının mum mode-
lajı. Alt çenedei premolar-
larda protez tedavisi ön 
görülmediğinden splintler 
sadece molarlarla sınırlı 
tutuldu.

Res. 6 a ve b Biyomeka-
nik kavramına göre yapıştı-
rılabilir kapanış splinti ele-
manlarına ait mum 
modelajın üstten görünü-
mü. splint elemanlarının 
plastikten yapılabilmesi 
için silikon anahtar.
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ramına göre modelajı yapılır ve önceden işlevsel bir 
oklüzyon oluşturur. Bunlar hareketsiz takılmıştır ve sü-
rekli (yemek sırasında bile) çıkarmaya gerek yoktur, bu 
şekilde de ileride hazırlanacak oklüzyonun tedavi edici 
etkinliği en uygun biçimde test edilebilir. Alt çeneye 
yerleştirilen elemanların başlıca özelliklerinden biri, 
mutlaka hasta dik otururken ve kafasını düz tutarak ya-
pılması gereken kontrollerin ve düzeltmelerin daha ko-
lay yapılabilmesidir.

Hasta olgusu

1a: Sentrik model montajı yapılır ve dikey boyut ayarla-
nır. Kas-iskelet sisteminin de dahil edilmesiyle yapılan 
yeni bir işlev muayene çerçevesinde5,15,16,24 sentrik çe-
ne ilişkisinde aynı boyutlardaki üst ve alt çene modelle-
ri arbitrerde monte edilir. Dikey boyut ileride yapılacak 
protetik rehabilitasyonun yüksekliğine ayarlanır. Bu es-
nada ön kısmın ilişkisi önemli bir rol oynar. Bu ilişkinin, 
protez çalışması tamamlandıktan sonra düzgün bir ke-
sici rehberliği oluşturacak şekilde ayarlanması gerekir.
 Bu hasta olgusunda ön dişlerde başka bir tedaviye 
gerek duyulmamıştır. Bu nedenle de dikey boyut, insi-
zal çubuğu kullanılarak ve statik oklüzyonda ön dişlere 
temas olmayacak şekilde ve alt çene de dinamik oklüz-
yonda kesici dişler ile kanin dişlerinden ilerleyecek 
şekilde ayarlanmıştır. Alt premolarların tamamı tedavi 
görmemiştir.  Bu nedenle de bu bölgede yapılacak ok-
lüzyon dengelemesi kompozitle doldurulmuş üst pre-
molarlar üzerinden yapılacaktır. Kapanış elemanlarının 
yapıştırılmasıyla alt premolarların zarar görmesini ön-
lemek için, oklüzyon dengelemesi bu dişler dikkate 
alınmadan yapıldı ve sabit yapıştırılabilen kapanış 
splintler de molarlarla sınırlı tutuldu (Res. 4a ve 4b).

1b: Kapanış splint yapımı. Kapanış splint elemanları 
mum modelajı ve genişlikte onley şeklinde hazırlanır. 
Eğer yapışma özellikleri kısıtlı kuronlar veya köprüler 
üzerine kapanış elemanları monte edilmesi gerekiyor-
sa modelajlar ekstra mekanik duruş için bukkale ve 
linguale doğru genişletilir.
 Mum modelajı cam kadar net olan plastik splintlere 
aktarabilmek için modelaj işleminden sonra silikondan 
anahtarlar hazırlanır (Res. 5 - 6b). Anahtarlar çıkarıldık-
tan sonra çiğneme yüzeylerindeki mum yıkıyabilinir. 
Model sulandırılır ve izole edilir, sadece tek bir tarafa 

bir silikon anahtar tam oturacak şekilde yerleştirilir ve 
yapıştırılır. Cam kadar net soğuk polimerizat içeri aka-
bilir; polimerizasyon basınçlı tencere içinde 35°C ‘lik 
sıcak suda gerçekleşir. Bir taraf sertleştikten sonra di-
ğer taraf soğuk polimerizatla doldurulur.
 Polimerize edilmiş kapanış splintleri modelden çı-
karılmadan önce statik ve dinamik oklüzyon kontrol 
edilir ve düzeltilir. Antagonistik diş ilişkileri elverişsiz 
olduğundan genellikle sadece palatinal üst çene tüber-
külleri temas ettirilir. Rehberlik hatlarındaki tüm inter-
feranslar elimine edilir. Alt çene dinamikte mümkün 
olduğunca ön ve kanin dişlerden geçirilir.

1c: Splintlerin oturtulması ve düzeltmeler. Splintler 
ağız içinde, her bir yanda ayrı ayrı ve kontralateralde 
yerleştirilmiş elemanlarla yapıştırılır. Yazarlar bunun 
için ortodontik de kullanılan ve otomatik polimerize 
eden bir splint yapıştırıcı kullanmıştır. Yapıştırılacak 
dişler temizlenir, oklüzyon yüzeyleri 50 μm’luk alümin-
yum oksit kum ile kumlanır, oklüzal diş yüzeyleri 5 sa-
niye boyunca noktasal asitleme yapılır, yıkanır ve kuru-
tulur. Splintlerin alt kısmı da alüminyum oksitle 
kumlanır, 60 saniye silanize edilir ve kurutulur. Daha 
sonra yapıştırıcı üreticinin verdiği bilgilere göre sürü-
lür. Fazla yapıştırıcı malzemesini köpük peletlerle ve 
interdental fırçalarla çıkarabilmek için bu hasta olgu-
sunda kullanılan Excel (Reliance Orthodontic Itasca, 
Illinois, USA) isimli ürünün işleme süresi üç dakikadır.
 Splint yerleştirildikten (Res. 7a ve 7b) hemen sonra 
alıştırılmamalıdır. İlk kontrol bir hafta sonra yapılır. Dü-
zeltmeler mümkün olduğunca tıp hekiminin ön tedavi-
sinden sonra yapılır. Oklüzal tasarım sayesinde basit 
ve işlevsel alıştırma çalışmaları mümkündür (Res. 8a 
ve 8b).

Adım 2

Mum modelaj içinde protetik nihai sonucun önceden 
oluşturulması. Sonraki protez tedavisinin yapılabilme-
si için önemli olan elde edilen çene ilişkisindeki işlev-
sel terapik tedavinin başarısıdır. Tedavi başarısını 
anamnestik biçimde ve kas-iskelet sisteminin5,15,16,24  

de dahil edilmesiyle yapılacak yeni bir işlev muayene-
siyle belgelemek mümkünse terapi çene ilişkisinin üç 
boyulu biçimde protetik rekonstrüksiyona tam olarak 
aktarılması mümkün olur.
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 Protetik tedavinin amacı terapik alt çene pozisyo-
nunda, tüm antagonistik yan dişlerin eksen yönündeki 
kuvvetlerle simültane ve eşit şekilde temas ettiği, sağ-
lam ve maksimum bir oklüzyon elde etmektir. Aynı za-
manda da gerektiğinde ön dişlere de çok hafif temas 
olur. Dinamik oklüzyonda kesici/kanin  rehberliği dikey 
disklüzyonlara ve premolar rehberliği de dorsal koru-
malı ilerler. Parafonksiyona neden olan, teşvik eden 
veya güçlendirebilen interferanslar önlenmelidir. Ok-
lüzyon uzun vadede, doğal abrazyon özelliklerini koru-
yarak sağlam kalmalıdır.17,21,24

 Bu hedefe ulaşabilmek için, özellikle de normal ka-
panış pozisyonuyla tedavi edici kapanış pozisyonu 
arasında göze batan uyuşmazsızlıklarda, protez tedavi-
sine başlamadan önce mum modelajı şeklindeki pro-
tez tedavisi hedefini tam olarak belirlemek ve rekons-
trüksiyon için önceden netleştirmek gerekir. Mum 
modelajı protez tedavisi kapsamının planlanmasını 
destekler, destek dişlerinin ileride oluşturulacak re-
konstrüksiyondaki yerini belirler ve geçicilerini temeli-
ni oluşturur.

Hasta olgusu

2a: Model montaj ve mum modelaj. Laboratuarda gün-
cel tedavi edici oklüzyonda yeni bir model takımı arbit-
rerde artikülatöre monte edilir. Yapıştırılmış splint ele-
manları alçıda aşındırılır. Üst ve alt yan dişler H. M. 
Polz’un oklüzyon kavramına göre birbirine ideal biçim-
de modelajlanır (Res. 9a - 10b). Bu hasta olgusundaki 
talimat, alt premolarları proteze dahil etmemek yönün-
deydi. Buna rağmen 35. dişte sağlam bir oklüzyon elde 
edebilmek için labiyal bir lamine gerekli oldu. Dişlerde-
ki hasarlar az olduğundan tüm restorasyonların adeziv 
simante edilecek presleme seramiğinden (IPS Emp-
ress, Ivoclar Vivadent, Ellwangen) hazırlandı.

2b: Mock-up için ölçüler. Mum modelaj tedavinin son-
raki aşamaları için terapötik bir örnektir. Mum modela-
jı dişlere Mock-up şeklinde aktarabilmek için düz bir 
ölçü kaşığı ile şeffaf silikondan (tüp malzemesi) ölçüler 
hazırlanır. Bunlar mum modelajın bir Mock-up’ı güven-
le ve aynı boyutlarda aktarılmasını sağlayan tam otu-
ran ve hassas ölçü parçaları görevi görür (Res. 11).

a b

a b

Res. 7 a ve b Ağız içine 
yapıştırılmış kapanış splint-
leri. Sonraki çene ilişkisi 
aynen önceden oluşturulur. 

Res. 8 a ve b Yapıştırıl-
mış splint elemanlarının 
üstten görünümü. Biyome-
kanik yöntemle modelajı 
yapılmış çiğneme yüzeyleri, 
statik ve dinamik oklüzyon-
da kolayca işlevsel düzelt-
me yapılabilmesini sağlıyor.
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Adım 3

Tedavi edici oklüzyonun protez tedavisi hedefine akta-
rılması. Sonraki protez tedavisi aşamasında tedavi 
edici çene ilişkisinin korunması tedavinin başarısı için 
şarttır. Yeni sentrik alt çene pozisyonunun ön görülen 
protez rekonstrüksiyonuna hassas üç boyutlu aktarımı, 
anestezi altında da güvenle yapılabilecek birkaç aşa-
malı bir işlemle gerçekleştirilir.

Hasta olgusu

3a: Ön referans kapanış kaydı. Protez tedavisine başla-
madan önce Pattern Resin’den (GC Almanya, Münih) te-
davi edici okzlüyon tamamen uyması gereken çıkarılabilir 
bir ön referans kapanış kaydı hazırlanır (Res. 12a - 13).3

 Bu kapanışın oklüzyona boşa çıkarmak için kullanı-
lan ön jig ile karıştırılmaması gerekir.10 Ön referans 
kapanışı tüm tedavi aşamaları boyunca tedavi edici 

a b

a b

Res. 9 a ve b Üst ve alt 
yan diş Wax-up bölgesinde 
ileride yapılacak protez re-
habilitasyonuna ait mum 
modelajı.a 

Res. 10 a ve b İleride ya-
pılacak protez rehabilitas-
yonuna ait mum modelajın 
üstten görünümü.

Res. 11 Mum modelajın 
Mock-up’ aktarımı için sili-
kon anahtar..
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3b: Mock-up, kapanış kaydı, preparasyon, geçicilerin 
hazırlanması. Protez tedavisinin doğrudan nihai sonuç-
la bağlantılı olarak yapılabilmesi için üzerinde silikon 
ölçü parçalarının bulunduğu mum modelajı bir çene 
yarısına aktarılır. Bu tarafa yapıştırılmış kapanış splinti 
çıkarılır. Mum modelajı üst ve alt çenedeki silikon ölçü 
parçaları yardımıyla Luxatemp (DMG, Hamburg) geçici 
plastiği ile Mock-up şeklinde dişlere aktarılır (Res. 14). 
Alt çene ölçüsü bunun için bölünmelidir, çünkü kontra-
lateral tarafta splint elemanı kalır. Mock-up daha sonra 
alıştırma yapılarak ve ön referans kapanış ile kontrala-
teral taraftaki oklüzyon doğru olana kadar düzeltilir 
(Res. 15a ve 15b). Luxatemp diş maddesinde yapışmaz 
ve çöken kısımlarda sadece mekanik retansiyon ile 
(örn. interdental alanlar) tutulur. Malzeme çok inceyse 
daha sonra hazırlanacak bölgelerde icabında noktasal 
asitleme (5 sn.) ve daha sonra da Bonding işlemleri 
malzemeyi tedavinin sonraki aşamaları için dayanıklı-
laştırmaya yardımcı olabilir.
 Üst ve alt çene yan diş bölgesi için daha sonra ha-
zırlanacak geçiciler için Mock-up üzerinden bir kapanış 
kaydı çıkartılır (Res. 16).
 Şimdi preparasyon için anestezi yapılabilir. Dişlerin 
preparasyonu Mock-up yardımıyla nihai protezi re-
konstrüksiyonuyla doğrudan bağlantılı olarak yapılır. 

başlangıç oklüzyonu hakkında güvenli bir yönlendirme 
sağlar. Kapanışın  hazırlanmasında ortalama yaklaşık 1 
cm büyüklüğünde, Pattern Resin’den bir bilye durum-
dayken alt çene kesici dişlerin üzerine yerleştirilir. Şim-
di hastadan bunu kapaması istenir. Bir protrüzyonu 
önlemek için aynı anda Shimstock folyosuyla sertleş-
me aşamasında yan diş bölgelerinin tamamen kapalı 
olup olmadığı kontrol edilir. Plastik taşıyıcı sertleşene 
kadar yerine bırakılmalıdır. Rahatsız edici polimerizas-
yon ısılarını önlemek için bilye çok büyük olmamalıdır. 
Buna ek olarak icabında su spreyiyle soğutma yapılabi-
lir. Alt çene ön kısmında çok çöken kısımlar önceden 
bloke edilmelidir. Gevşeme basamaklarına ve ileri de-
receli paradontal ön hasara sahip alt çene yan dişlerin-
de bu yöntem uygun değildir. Ön referans kapanışı çı-
karıldıktan ve işlendikten sonra alt çene yan dişleri 
üzerine yerleştirilir ve üst kısmında 12-22 arasındaki 
dişlere ait inzisal kenarların izlenimlerini taşır. Eğer ka-
panış düzgün hazırlanmışsa hasta ağzını tedavi edici 
çene ilişkisinde kapattığında üst çene yan dişleri hiçbir 
zorlama olmadan ve tam olarak plastik izlenime denk 
gelir. Bir destek bölgesi kaldırıldıktan sonra hastanın 
ve tedaviyi yapan uzmanın tedavi edici başlangıç po-
zisyonu için ihtiyaç duyduğu yönlendirici ön referans 
kapanış ile sağlanmaya devam edilir.

a b

Res. 12 a ve b Protez te-
davisine başlamadan önce  
çıkarılabilir ön referans ka-
panışı, tedavi edici oklüz-
yonu sabitler.

Res. 13  Terapötik başlan-
gıç pozisyonu için yönlen-
dirme görevi gören çıkarı-
labilir bir ön referans 
kapanışı.

Res. 14  Mum modelajın 
Luxatemp (DMG) malze-
me-sinden oluşan bir sili-
kon ölçü yardımıyla sağ üst 
çene yanın-daki bir Mock-
up’a aktarılması.
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da geçiciler terapik başlangıç pozisyonuyla tamamen 
aynı olana kadar oklüzalde düzeltilir. Her bir yan diş 
bölgesinde Pattern Resin’den sentrik taşıyıcılar hazırla-
yabilmek için daha sonra ön referans kapanışı ile ağız 
içinde her bir taraftaki geçiciler çıkarılabilir. Bunlar ön 
referans kapanışına ideal uyarlanır ve son olarak Stef-
fens sement (Steffens, Gräfelfing) ile inceltilir (Res. 
18a ve 18b).

3d: Güdük modelleri,  montaj, protez çalışmalarının 
yapımı, alıştırma. Güdük modelleri laboratuarda arbit-
rerde monte edilir. Dikey boyut insizal çubuğunda sıfır 
ile ayarlanır (Res. 19 - 21b). Artikülatör ayarları aksi-
yografi değerlerine göre bireyselleştirilebilir. Teknisyen 
çalışması, H. M. Polz’un biyodinamik oklüzyon kavra-
mına göre yapılır. Mum modelajı belirleme görevi gö-
rür. Çalışmanın adheziv alıştırması her bir çeyrek de 
ayrı ayrı ve plastik bez altında yapılır (Res. 22a bis 24d). 
Oklüzal düzeltmeler en erken bir hafta sonra yapılacak-
tır. Çıkarılabilir ön referans kapanış da yine alt çene 
pozisyonunun terapik başlangıç pozisyonu için belirle-
me görevi görür.  İnterferanssız dinamik oklüzyona 
özellikle önem verilmelidir.
 Protez işlemi, her bir tarafın rehabilitasyonunun ay-
rı ayrı yapılmasıyla oldukça kolaylaştırılabilir.

Nihai sonuç artık tedaviyi yapan uzmanın gözlerin  
önündedir. Bu sayede diş sert maddesinin sonraki tek-
nisyen  çalışmalarına aynı boyutlarda aktarılmasını ve 
dişlerin planlanan talimatlara uygun biçimde rekons-
trüksiyona hazırlanması mümkün olur (Res. 17). İdeal 
olarak önce karşı tarafın Mock-up’la bağlantılı bir çey-
rek zımparalanmalıdır. Gerektiği takdirde bu preparas-
yon üzerine, karşıt çenenin preparasyonunda belirleme 
için yeni bir Mock-up giydirilebilir.
 Geçici tedavi de doğrudan preparasyonlar üzerine 
uygulanan ve mikro asitlemelerle yapıştırılarak bu şe-
kilde bırakılan Luxatemp ile yapıldı.6 Oklüzyon belir-
lendikten sonra aynı işlem, mümkün olduğunca ayrı 
bir seansta kontralateral tarafta da gerçekleştirilebilir.
 Ölçü alım işlemi için geçiciler çıkarılır ve bundan 
sonra da genellikle sıkça tekrar hazırlanmalıdır, çünkü 
adeziv restorasyonlar geçicilere az retansiyon sağlar. 
Bu noktada da ön referans kapanışı terapik başlangıç 
pozisyonuyla ilgili olarak önemli bir belirleme görevi 
görür.

3c: Terapik başlangıç pozisyonundaki kayıt. Çene ilişki-
si, anestezisi başka bir oturumda belirlenir. Bu ilişkinin 
tedavi edici sentriğe tamamen uygun olması gerekir. 
Ön referans kapanışı ile oklüzyon kontrol edilir. İcabın-

a b

Res. 15 a Çıkarılmış alt 
çene splinti, üst çenedeki 
Mock- up uygulanmıştır.b 
Mock-up, alt çeneye de uy-
gulanmıştır. Preparasyon-
lara yönlendirme için geçi-
ci protetik nihai sonucun 
hassas benzetimi.

Res. 16  Geçicilerin hazır-
lanması için Mock-up üze-
rinden ısrtma ölçüsü.

Res. 17  Mock-up saye-
sinde sonuç  odaklı bir  
preparasyon  yapılabiliyor. 
Tedaviyi yapan uzman, pro-
tetik hedefi „göz önünde“ 
görebiliyor.
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a b

a b

a b

a b

Res. 18 a ve b Terapik sentriğin plastik kapanış kaydına aktarımı.

Res. 20 a ve b Terapik 
başlangıç pozisyonuna 
monte edilmiş preparasyon 
modelleri.

Res. 19 İnsizal çubuk  
ayarı: Terapik başlangıç 
pozisyonunun dikey boyutu 
model montajı için aynen 
korunur.

Res. 21 a ve b Preparas-
yon modellerinin üstten gö-
rünümü.

Res. 22 a ve b IPS 
empress’den  hazırlanmış 
restorasyon örnekleri.
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ve hassas diş teknisyenliği uygulamaları gereklidir. Bu 
esnada tedavi edici oklüzyon hiç bir zaman kaybedil-
memelidir. Burada tanıtılan protetik terapinin odak 
noktasında, CMD hastalarının restoratif rehabilitasyo-
nu için mükemmel olan H.M. Polz’un oklüzyon kavramı 
yer alıyor. 

SONUÇ

Kraniyomandibüler disfonksiyonlara sahip hastaların 
protez tedavisi, tedavi edici oklüzyonun CMS’ye ve 
kas-iskelet sistemine etkisinin göz önünde bulundurul-
duğu bir kavramda gerçekleştirilmelidir. Protez tedavi-
sinin başarısını kesin olarak sağlayabilmek için net ve 
uygulamalara uygun bir diş hekimliği tedavi kavramı 

Res. 23 Restorasyonların plastik bez altında yapıştırılması.

a b

c d
Res. 24 a-d Ortodontistin ön tedavisinden ve yan diş bölgesindeki protez rekonstrüksiyonundan sonraki başlangıç poizsyonun 
sağlam interaferanssız bir oklüzyon elde etmek amacıyla karşılaştırılması.
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