
Power Zone

Alt çenenin sýnýr içi hareketleri içinde, çiðneme ve konuþma gibi fonksiyonlar yer alýr. Çiðneme, eðer yapýlan restorasyonlarda 

herhangi bir problem yoksa çift taraflý yapýlabilir. Çiðneme sistemi ile ilgili problemi olmayan her bireyin kendine özgü bir çiðneme 

siklusu vardýr. Her bireyde çiðneme kuvvetinin gücü ayný deðildir. Maksimum ýsýrma kuvveti bireyin kas kuvveti ve aðrý eþiði ile 

orantýlýdýr. Ayný zamanda çiðneme kuvveti diþlerin durumu, protez varlýðý, egzersiz cinsiyet, yaþ gibi faktörlerle de iliþkilidir. 

Çiðneme 3 aþamada gerçekleþtirilir:

- Kesme: Protrüzyon hareketi ile baþlar latero-protrüzyon hareketi ile devam eder.

- Çiðneme/öðütme: Vertikal-lateral hareketler ile gýdalar öðütülerek posteriora doðru itilir. Yumuþak gýdalar daha çok 

vertikal hareketlerle, sert gýdalar ise lateral hareketlerle öðütülür.

- Yutma: Gýdalar yutulacak kývama geldiði zaman posteriordan yutulur. Dolu yutkunma genelde SÝ konumundan daha 

geride gerçekleþir.

Yukarýda görüldüðü gibi çiðneme iþlevinin en önemli kýsmýný posterior diþler üstlenmektedir. Bu nedenle en fazla oklüzal 

kuvvetlere posterior kuvvetler maruz kalmaktadýrlar. Bu nedenle çiðneme kuvveti azýlar bölgesinde kesiciler bölgesindekine göre 

3-4 kat daha fazladýr. Bu bölgedeki azý diþlerinin durumu çiðneme etkinliðini maksimum etkiler. 

Yukarýdaki bilgiler doðrultusunda çiðneme etkinlinin temelde iki faktöre baðlý olduðu söylenebilir:

- Azý diþleri sayýsý

- Azý diþlerinin karþýlýklý fonksiyonu

Ýnsanlar yaþlandýkça diþler kaybedilir, TME yapýsý deðiþir, mandibulanýn hareket 

alaný artar. Ancak insan yaþý ile deðiþmeyen bir yapý mevcuttur: mandibulayý 

çeken orbicularis oris kasýnýn origio ve insertio noktalarý hayat boyu deðiþmez. 

Bu nedenle orbicularis oris kasýnýn etkili olduðu oklüzal alan (Power Zone=E 

Zone) en iyi fonksiyon gören alan olarak kabul edilir. Bu alan, üst daimi ikinci 

premolarýn mezyalinden üst daimi birinci molarýn mezyobukkal tüberkülüne 

kadardýr. Bu alanýn çiðneme kuvvetlerini en iyi karþýlayarak en iyi fonksiyon 

görmesinin yanýnda protezin stabilitesine de katkýsý vardýr.

‘ Power Zone ve hareketli protezlerde kullanýlan akrilik diþlerde aranmasý gereken özellikler ’



Tüberkül-Fossa Ýliþkisi

Diþler horizontalden çok vertikal kuvvetleri karþýlamak üzere tasarlandýðý için aðýz 

içinde yeni bir restorasyon oluþtururken, kuvvetlerin vertikal doðrultuda iletilmesini 

saðlamak esas amaç olmalýdýr. Bu nedenle tüberkül-fossa iliþkisini saðlamak gerekir. 

Özellikle total protezlerde bu daha da önemli bir faktör olarak karþýmýza çýkar. Bu tarz 

protezlerde  tüberkül-fossa iliþkisinin saðlanmasýnýn en temel avantajlarý:

         - Kuvvetlerin vertikal düzlemde iletilmesi

- Diþ arký stabilizasyonunun saðlanmasý

- Diþ hareketliliðinin azaltýlmasýdýr.

Tripodizm

Tüberkül fossa iliþkisinde 3 noktalý temas saðlanmalýdýr. Bir tüberkülün fossa içinde 3 noktadan asýlý kalmasýnýn bir takým 

gereklilikleri vardýr.

Özellikle fonksiyonel tüberküller olan alt bukkal, üst palatinal tüberküller çiðneme 

esnasýnda en fazla kuvvet uygulayan tüberküllerdir. Özellikle bu tüberküllerde sadece 

1 noktadan temas saðlanýrsa, diþe aþýrý kuvvet gelir, kuvvet tek noktada odaklanýr. 

Halbuki arzu edilen, aðýz içine yapýlan bir restorasyonda çiðneme kuvvetlerinin 

mümkün olduðunca eþit daðýtýlmasý ve sonuçta da hastanýn rahatça çift taraflý olarak 

etkin bir çiðneme yapabilmesini saðlamaktýr.

Tripodizm dýþýnda oklüzal morfoloji oluþturulurken dikkat edilmesi gereken diðer faktörler:

         - Kesici yolu eðimi

- Kondil yolu eðimi

- Oklüzyon düzlemi

- Spee eðrisi

- Benett hareketi

Lingualize Oklüzyon

Stabiliteyi arttýrmak için üst palatinal tüberküllerin alt santral fossa ile temasý 

saðlanýrken, üst bukkal tüberküllerin temas etmemesi saðlanýr. Bu amaçla 

genelde özel diþler kullanýlýr.

Lingualize Oklüzyon nerede kullanýlýr?

         - Aþýrý rezorbe çenelerde

- Fibröz kretlerde

- Tek protezlerde

- Ýmplant protezlerde

Lingualize oklüzyon avantajlarý:

         - Estetik arttýrýlýr

- Uygulama tekniði basittir

- Aþýndýrmalar daha kolay yapýlýr

- Lateral harekette uyum vardýr

- Çapraz dizim nadiren gerekir



Yamahachi Akrilik Diþleri

Hareketli protezlerde kullanýlan akrilik diþlerin aðýz içinde iyi sonuç vermesi hastanýn bireysel koþullarý dýþýnda diþ hekimi ve 

dental teknisyenin bilgi ve gayretine de baðlýdýr. Ancak tüm bu hasta-hekim-teknisyen üçlüsü dýþýnda hareketli protezin saðlýklý 

olmasýný etkileyen son faktör de kullanýlacak olan akrilik diþlerin formu ve kalitesidir.

Kullanýlacak olan akrilik diþlerin formunda ve renginde varyasyonlar olmasý, aðýz içindeki oklüzal kuvvetleri dengeleyecek 

þekilde tasarlanmamýþ olmasý hastaya hiçbir zaman mutluluk getirmeyecektir. Özellikle yaþlý hastalar için en önemli faktörlerin 

baþýnda gelen çiðneme fonksiyonun yerine etkin bir þekilde getirilebilmesi için bir akrilik diþ takýmýnýn sahip olmasý gereken bazý 

özellikler vardýr. Bunlar þu þekilde özetlenebilir:

- Diþ formlarýnda sapmalar, orantýsýzlýklar bulunmamasý

- Çiðneme santriðine göre oklüzal kuvvetleri karþýlayacak þekilde tasarlanmýþ olmasý

- Tüberkül-fossa iliþkisini saðlayabilmesi

- Tüberkül-fossa iliþkisinde tripod iliþkiyi verebilmesi

- Gerektiðinde lingualize oklüzyon tarzýnda dizilebilmesi

- Azýlar bölgesi çiðneme kuvvetlerine karþý dirençli olmasý

- Benett hareketi, spee eðrisi karþýsýnda uyumlu olabilmesi

- Kullaným sýrasýnda renklenme olmamasý.

- Skala renklerine uyum göstermesi ve takýmlar arasýnda renk farký olmamasý.

Yamahachi akrilik diþlerinin yukarýdaki koþullarý yerine getirebilmesinin bazý nedenleri vardýr:

1. Yamahachi akrilik diþlerin kalýplarý CNC (computer numeric control) tezgahlarýnda üretilip çoðaltýldýðý için formda 

varyasyonlar hiçbir zaman beklenmemektedir. Bu nedenle ayný takým içindeki diþlerde kesin bir simetri vardýr ve diðer takým 

diþler arasýnda da uyumsuzluk yoktur.

2. Stomatognatik sistem özelliklerine göre tasarlanmýþ olduklarý için aðýz içinde tripod iliþkiyi saðlamak diþ hekimi ve 

dental teknisyen açýsýndan daha kolaydýr. Spee eðrisi, benett hareketi gibi diðer kontrol uç faktörlerine göre uyumlu protezlerin 

yapýlmasý Yamahachi akrilik diþleri ile daha kolaydýr.

3. Ayrýca kusursuz özel tasarýmý nedeniyle arzu edilen tüberkül-fossa iliþkisi çok rahat saðlanabilir.

4. Ayrýca stabiliteyi arttýrmak amacýyla lingualize dizim yapýlabilecek þekilde tasarlanmýþlardýr. Bu nedenle lingualize 

oklüzyon tarzýnda dizim yapýlacaðý zaman ayrýca deðiþik bir takým almaya gerek yoktur.

5. Çiðneme kuvvetinin maksimum olduðu azýlar gölgesinde (Power Zone) 

Yamahachi akrilik diþleri özel bir rezinden üretilirler ve bu nedenle daha dirençlidirler.

6. Kiþisel oklüzyon konsepti, diþ hekimi yada teknisyenin katkýsý olmadan 

oluþturulabilir. Çünkü Yamahachi akrilik diþleri tüm gnatolojik kurallar göz önünde  

bulundurularak üretilir. Bu nedenle  lingualize yada sublingualize dizilebilir.

TURKUAZ DENTAL  Noritake & Yamahachi Türkiye
1441 Sk. No:2/4 Kat.1 Çetindað Ap. Alsancak, Ýzmir/TR
Tel: +90 (232) 464 06 66  Fax: +90 (232) 464 28 88
E-mail: info@turkuazdental.com  Web: www.turkuazdental.com

Geleneksel Japon teknolojisi ve sanatýnýn ürünü olan Yamahachi akrilik diþlerine 
inanýn ve güvenle kullanýn. Daha fazla bilgi için lütfen ‘Turkuaz Dental’ ile kontak 
kurunuz.
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