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1. AMSJI Bileşenleri

1.1. Yapısal Bileşenleri 

a. 

Kanatlar 

Çerçeve 

Kollar 

Postlar 

1.2 Prosedür Bileşenleri 

1.2.1. Cerrahi Prosedür Bileşenleri 

a. 0.02mm toleransla üretilmiş, pembe renkte anodize edilmiş iki AMSJI 

ce CNC ile işlenmiş bağlantı parçaları 

b. CrossFit vidalar ile AMSJI’ye sabitlenen geçici üst yapı. 
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c. Nextdent C&B MFH ile üretilmiş geçici 3D protez denture. 

d. 3d printerla üretilmiş insizyon kılavuzu 

Container with tools 

1 Drill Ø1,6mm - Stop 7mm - L 50mm 
1 Drill Ø1,6mm - Stop 18mm - L 50mm 
2 tornavida Mini OS: 1,4 mm iç beşgen 
1 tornavida Mini OS: 3,3mm dış beşgen 
1 Sl Tork anahtarı 
1 SImanuel tornavida orta tork 
1 Fuji TEMP LT için GC makinesi 
1 Fuji Temp LT kartuş 
10 Ø 2,3 mm çapında vidaa_ beşgen 
2 Ø 2,5 mm emergency vida _ beşgen 

Daimi hareketli protez için çifte üst yapı 

Daimî sabit protez için üst yapı 

e. 

1.2.2. 

a. 

Dental Prosedür Bileşenleri 

b.
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2. Standart Ameliyat Prosedürü

2.1. Önlemler 

Aktif sigara kullanıcılarında kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

Literatürde, Oral bifosfonat tedavisinin başlangıcından sonraki 3 senelik süreçte yerleştirilen implantların çene 
kemiği ve implant kayıp riskini arttırmadığı bilinmektedir. Bu dönem sonrasındaki süreçlerde, komplikasyonların 
görülme oranında artış yaşanabilir. 

Damar içi bisfosfonat verilen hastalarda komplikasyonların oluşma olasılığı daha yüksektir ve AMSJI 
implantasyonu önerilmemektedir (Verbruggen & de Visscher, 2011). 

ASA Sınıflandırması, anestezi ve cerrahi prosedür ile göz önünde bulundurulmalıdır 

2.2. Dental part 1 
a. Hekim ile birinci seans

Dişsiz maksilla ve mandibula dental arkın (doğal ya da protetik) ölçüleri (Alginot, Kerr vb..) elde

edilir.

b. Başlangıç dental lab

Dental Laboratuvarda maksilla için mum duvarlı bir alt yapı üretmek için gerekenler:

• Üst ve alt çene modeli için ekstra sert alçı (Klas III) kullanılır

• Diş etlerinin daha iyi segmente edilebilmesi için radyo_opak baz plak ( selekion LC tray Plate UV

curing )

• Oklüzyon kaydı mumu, vücut sıcaklığı ortamında katı halde bulunabilmektedir. (Waxbiterims)

c. Hekim ile ikinci seans

Dinlenme sırasındaki dikey boyut ölçülerini, orta çizgiyi, dudak çizgisini, gülüş sırasındaki diş görünümünü,
kanin dişin konumunu ve oklüzyonu belirleyin. Son restorasyon için oluşabilecek potansiyel problemleri
belirlemek için dudak desteği de kontrol edilebilir. Bu kontrol, sabitlenmiş ya da hareketli restorasyon
arasındaki seçimi etkileyecektir
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d. Tarama protez ile ikinci dental laboratuvar çalışması

Dental laboratuvar, istenilen şekilde oklüzyonda hastanın belirlenen dudak desteğini sağlar.

Yapay dişler radyo-opaktır (NT Radyopak Dişler Toros Dental veya baryum sülfatın diş reçinesinde

karıştırılmasıyla laboratuvarda üretilir. 2 birim akrilik toz başına 1 birim BaSO4 ).

Hastalar dişlerin yapay bir beyazlıkta olduğu, geçici veya kalıcı dişin bu renkte olmayacağı konusunda

uyarılmalıdır. Daimi protez için kesin renk kararı ileriki bir tarihte verilmelidir.

h. Hekimle üçüncü seans

Hekim, protezin çift yapılı mı yoksa birleşik hibrid köprüsü mü olacağı kararını dikey boyut, fonetik ve

dudak desteğine bakarak karar verir. Çift yapı için, karşılıklı oklüzal yüzeyler ve AMSJI platformları arasında

en az 16 mm’lik bir açıklık gereklidir.

Eğer bir overdenture yapılacak ise, üst snap-pin ve ikincil fiksasyon için locator sabitleme aletleri arasında

tercih yapılmalıdır.

2.3. Radyolojik Bölüm 

a. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Konik Hüzme Işınlı Tomografi (CBCT) vasıtasıyla tarama protezli maksillo-fasiyal tarama
yapılması.

BT tarama işlemini en fazla 0.5 – 0.7mm’lik kesitler alarak, gantry açısı 0 derece olacak şekilde alın. 

Taramayı maksillo-fasiyal bölgenin tamamıyla çıktığı (düşük FOV’lu cihazları tercih etmeyiniz), tarama 

protezinin oklüzyonda olduğu CBCT cihazlarıyla da yapabilirsiniz. Düşük kalitedeki CBCT aletlerini 

kullanmaktan kaçının. 

Tomografi çekimi sırasında yapılan hataların geri dönüşü zor ve hasta zarar verici olduğundan, tomografi 

çektirmeden önce çektirdikten hemen sonra muhakkak Ay Tasarım ile görüşerek işlemin doğru 

yapılacağından ve yapıldığından emin olun. 

Görüntüler alt çene dental arkı, tarama protezini ve üst çeneyi (orbitaların altına kadar) içermelidir. 

Tempro mandibular eklem tarama sırasında mutlaka çıkmalıdır. Taramayı ideal oklüzyondaki dişler ile 

gerçekleştirin ancak hastanın protezi çok sıkı ısırmasını da engellemeye çalışın. 

Yukarıdakilere ek olarak, tarama protezinin bir tomografi taraması (çoklu .dcm formatında) ya da 3d 

tarayıcı tarama verisi de (.stl formatında Ay Tasarım’a gönderilmelidir.) 
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b. Tarama protezinin yüksek çözünürlükşü BT (ya da CBCT) veya 3d tarayıcı ile taranması

o Taramalar iki aydan eski olmamalıdır.

o Çözünürlük: 512x512 piksel

o Kesit kalınlığı: Azami 1,0 mm

(5– 0.7 mm tercih edilir. Tarama işlemi boyunca aynı kesit kalınlığı kullanın.)
o Her kesit aynı FOV'a, rekonstrüksiyon merkezine, yöne ve tabla yüksekliğine sahip olmalıdır.

o Dönüş başına besleme: Azami 1,0 mm

o Rekonstrükte edilmiş kesit artışı: Azami 1,0 mm

o Yeniden yapılanma algoritması: kemik (yüksek çözünürlük).

o Gantry açısı: 0°.

o Veri: Çoklu DICOM dosyaları. (Bazı cihazlar, tüm .dcm dosyalarını tek bir .dcm dosyasını içinde
birleştirirler. Ay Tasarım tekil .dcm dosyalarla çalışamamaktadır.)

o Format: Sıkıştırılmamış çoklu DICOM

DICOM görüntü setini (görüntü seti yaklaşık 400-600 dosyadan oluşacaktır) 

http://aytasarim.wetransfer.com aracılığıyla Ay Tasarım’a gönderiniz. 

** Eğer 3d Tarayıcınız yoksa, Ay Tasarım size belli bir ücret karşılığında 3d tarama hizmeti verebilir. 
. 

2.4. Ay Tasarım Süreci 

• CT veya CBCT verisinin segmente edilmesi

o Çene Kemiği

o Diş Eti

o Tarama Protezi

• Tarama protezindeki dişlerin pozisyonlarına göre postların tasarlanması

• Postların dikey pozisyonlarının diş etiyle olan ilişkilerinin belirlenmesi

• Design of the frame, arms, wings

• Topological optimisation (including FEA)
(Ti 23 gr ELI) malzemesiyle AMSJI implantın, geçici üst yapının ve (Nextdent C&B MFH) malzemesiyle geçici protezin 3d
metal printerlar aracılığıyla basılması.
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2.5. Cerrahi Teknik 

a. Ay Tasarım insizyon kılavuzları kullanılarak flep disseksiyonu 

(krestal insizyon 1 ila 2 mm arası mukogingival sınırına 

kaudal; rahatlatıcı insizyonlar anterior ve posteriorda) 

yapılması. 

Buradan İzleyiniz 

Buradan İzleyiniz 

b. AMSJI implantların sağ ve sola yerleştirilmeleri (Osteosentez 
vidaları kullanmadan) 

Buradan İzleyiniz 

c. Üst yapıyı CrossFit vidalar ile geçici olarak 0.05” (1.26mm) 
sekizgen tornavida ile birleştirin. 

Üç parçayı bir araya getirin 

 Buradan İzleyiniz 

d. Protezi merkezi olarak oklüzyonda geçici üst yapıya yerleştirin. 

Buradan İzleyiniz 

https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/676077926136308/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/494923917745230/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/367959173888069/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/2671929672818272/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/2320463364869862/
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e. AMSJI’nin vida fiksasyonunu 2.3mm çapındaki Surgi-Tec vidalar 
ile gerçekleştirin. 2.5mm çapındaki Surgi-Tec vidaları Ay Tasarım 
tarafından sağlanacaktır. 

Fiksasyon işlemi, protez alt çene ile oklüzyondayken 
yapılmalıdır. 

Buradan İzleyiniz 

f. Geçici protez ve üst yapıyı çıkartın. Özellikle kenar 

noktalarında dokuyu primer kapatmaya özen gösterin. 

Buradan İzleyiniz 

Buradan İzleyiniz 

g. Üst yapıları implant ile 35 Ncm’lik(Çifte yapı) veya 
15Ncm(Hibrid yapı) tork ile birleştirin. Tork kontrol aleti 
cerrahi setin içinde gelmektedir. 

   Buradan İzleyiniz 

İki aşamada küçük modifikasyonlar gerekebilir: 
a) AMSJI ile kemik yüzeyi arasında
b) Denture ve üst yapılar arasında 3D printer ile üretilmiş 
geçici protezi üst yapıya uyumlayabilmek için, az miktarda GC 
cam iyonomer yapıştırıcı uygulayın.

Buradan İzleyiniz 

Coe-pak periodontal yumuşak doku malzemesini bukkal ve 
palatinalde kullanabilirsiniz. 

h.

https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/494027057839621/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/399519907589725/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/1409050402597157/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/401116443876325/
https://www.facebook.com/aytasarimcom/videos/747098479042991/
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2.6. AMSJI operasyonu Sonrası Bakım 

Doğru hasta takibi, kısa ve uzun vadeli AMSJI tedavisinin başarısı için -geleneksel dental implant 
tedavilerinde olduğu gibi- son derece önemlidir. (Lang et al 2011; Meijer et al. 2011). Cerrahın 
pansumanı kontrol etmesi,  fırçalama talimatlarını aktarması ve ilk temizliği yapması için bir hafta 
sonra kontrole çağırması önemlidir. Müdahaleden 3 hafta sonra ikincil kontrol yapılır. Sonrasında 
ihtiyaca göre kontrol takvimi belirlenir. AMSJI cerrahisinden 2 ay sonra, hasta belirli aralıklarla 
protetik bakıma yönlendirilir. 

İmplant tedavisi tamamlandıktan ve üst yapı yerleştirildikten sonra, yılda en az iki kere periyodik 
muayene yapılmalıdır. Edilen verilere göre, peridontal hastalıklardan dolayı diş kaybı yaşayan 
hastaların peri-implantitis riskinin arttığı görülmektedir(Van der Weijden et al. 2005).  Bu grupta 
yer alan hastaların daha sık aralıklarda muayene olması gerekir. Temizlemenin daha zor olduğu ve 
hibrid köprüye sahip hastalarda (Meijer et al. 2011), medikal takip daha sık olmalıdır.  
Periyodik kontroller sırasında, protetik yapı ve peri-implant dokusu kontrol edilir. Sabitlenmiş 
protezin oklüzyonu, artikülasyonu, hareketi ve kırıkları üzerine odaklanılır. Çıkarılabilir prosestik 
yapılı protezlerin oklüzyonu, artikülasyonu, oklüzal yüzeylerle uyumu, hareketi, kırıkları, denturlerin 
ve ikincil yapıların ve takma dişin tutunma elemanlarının muhafazası kontrol edilir ( Meijer et al., 
2011). 

Periyodik klinik takip X-ray incelemeleri ile desteklenir. Üst yapıyı yerleştirdikten hemen sonra, 
ilerleyen zamanlarda peri-implant kemiğinde oluşabilecek değişikliklere referans olması için CBCT 
taraması yapılması önerilmektedir. Dahası, CBCT ile üst yapının uyumu da değerlendirilebilir. Daha 
sonra, rutinde diğer radyografi çalışmaları yapılır ( Lang et al 2011; Meijer et al 2011). 
Operasyondan sonraki birinci yılda, ikinci yılda, beşinci yılda ve onuncu yılda tekrar CBCT taraması 
yapılması tavsiye edilmektedir. Bu sayede peri-implant kemiği seviyesi ve radyolusent bölge 
incelemesi yapılabilir. (Meijer et al.; 2011).  
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2.7. Dental Bölüm 2 

2.7.1. Hibrid Köpü İçin 

Kalıcı üst yapısına ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra başlanmalıdır. 

a. Hekim ile dördüncü seans 

Geçici protez ve üst yapı çıkarılır. Hekim açık ya da kapalı ölçü tekniğini 

kullanabilir. 

Geçici protezi cam iyomer yapıştırıcı  kullanmadan yumuşak astarla 

değiştirilir. Ölçüleri, son üst yapı ve model analoglarıyla birlikte dental 

laboratuvara gönderilir. 

b.    Third dental laboratory session 

Klas III gypsum yerleştirilmeden önce sabitlenir. 

c. Hekim ile beşinci seans 

Üst yapı postlar üzerine yerleştirilir. Kapanış: oklüzyon, gülüş çizgisi, yatay 
düzlem, orta hat ve diş eti pozisyonları kaydedilir. 

Bu bilgiler, dental laboratuvar tarafından artikülatöre transfer edilir. 
Dental labarotuvar bu bilgiler ile wax-up’ı üretebilir. 

d. Hekim ile altıncı seans 

Mumlu üst yapı oklüzyon, şekil, renk, dudak ve fonetik göz önünde 
bulundurularak kontrol edilir. Memnun kalındığında mum modelaj dental 
laboratuvarda polimerize edilir.  

e. Hekim ile yedinci seans 

Son seansta protez AMSJI implant ile  35Ncm tork kullanılarak sabitlenir. 
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2.7.2. Çift Yapılı Protez 

Kalıcı üst yapıya ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra başlanmalıdır. 

a.       Hekim ile dördüncü seans 

Birincil yapı ve yumuşak doku arasındaki boşluklar, geçici protez çıkarılıp 
yumuşak ortodontik mum ile doldurulmalıdır.     

Ölçü, birincil yapıyla birlikte silikon, polieter veya polisulfat materyali ile 
hazırlanmalıdır. 

Geçici protezi cam iyomer yapıştırıcı kullanmadan yumuşak astarla 
değiştirilmelidir. Ölçüler, son üst yapı ve model analogları birlikte dental 
laboratuvara gönderilir. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Dental laboratuvar ile üçüncü seans 

Ölçü, tip 3 alçı kullanılarak kalıplanır. İkincil yapı, daha önceden mum 
kenarlar üzerine yerleştirilmiş alçı modeline yerleştirilir. Ay Tasarım, 
hibrid yapıyı analog alçı modele sabitler. Üst yapı mumla kaplanır. 

Hekim ile beşinici seans 

Mumlanmış kenarlı ikincil yapı birincil yapının üzerine Snap-pinleri 
olmadan konumlandırılır. Kapanış geleneksel yöntemlerle: oklüzyon, 
gülümseme çizgisi, yatay düzlem ilişkisi, orta çizgi ve diş eti konumuna 
göre kaydedilir. 

Elde edilen bilgiler dental laboratuvar tarafından artikülatöre transfer 
edilir. Laboratuvar bu bilgiler ışığında mumlama işlemini gerçekleştirir. 

Hekim ile altıncı seans 

İkincil yapı üzerindeki mum, oklüzyon , şekil, renk, dudak konumu ve 
fonetik kriterleri bakımından kontrol edilir. 

Mum, yapı kontrol edildikten sonra dental laboratuvar tarafından mum 
akrilik polimerizasyon işlemine tabi tutulur. 

Seventh session with dental practitioner 

Titanyum yapıların sürtünmeleriyle birlikte bazı snap pinlerin 
retansiyonu,  protezin sabitlenmesini sağlamlaştıracaktır. Snap pinlerinin 
yuvalarına rahatça yerleşebilmesi için birincil yapının bütün 
bileşenlerinin yapıştırıcıdan tamamen temizlenmesi çok önemlidir.            
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