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ÖZET
Sabit protetik restorasyonlar$n yap$m$ sürecinde
hastada kaybolan fonksiyon, fonasyon ve esteti:i geri
kazand$rmak, prepare edilen di leri d$ etkenlerden
korumak ve di lerde olu abilecek hassasiyeti önlemek
amac$yla geçici restorasyon uygulamalar$ oldukça
önemlidir. Bu uygulamalar, daimi restorasyonun
ba ar$s$n$ etkileyece:i gibi hastan$n da bu k$sa ancak
önemli dönemi daha rahat geçirmesini sa:layacakt$r.
Bu amaçlarla kullan$lacak olan geçici restorasyonlar,
hem teknik hem de materyal olarak farkl$ ekillerde
haz$rlanabilir. Haz$rlanan geçici restorasyonlar ise iyi
mekanik özellikleri olan, bakteriyel veya moleküler
penetrasyona izin vermeyen uygun yap$ t$r$c$
simanlarla simante edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Geçici restorasyon, geçici
restoratif materyal, geçici restorasyon haz$rlama
teknikleri

ABSTRACT
During
fixed
prosthodontic
treatment,
fabrication of temporary restorations to meet the
functional, occlusal and esthetic demands of the
patients, to protect the tooth and prevent sensit$vity is
an important stage of
rehabilitation. Successful
management of this phase of the treatment can effect
the ultimate success of the final restoration and keep
the patient
comfortable during this short but
important period. There are various ways of providing
provisional restorations. However, they should be
cemented by an appropriate luting cement which owns
good mechanical properties and good adhesion to
resist bacterial and moleculer penetration.
Key
Words:
Temporary
restoration,
Temporary restorative material, Temporary restoration
preparation techniques.

GR
Geçici restorasyonlar klinik olarak daha k$sa
süreli kullan$lmalar$na ra:men di ve çevre dokular$n
sa:l$:$ dü ünüldü:ünde en az daimi restorasyonlar
kadar önem ta $rlar. Uygunsuz haz$rlanan geçici
restorasyonlar hem prepare edilen di lerin hem de
periodontal dokular$n sa:l$:$n$ tehlikeye atacak ve
sonuç olarak daimi restorasyonun da ba ar$s$n$
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle geçici
restorasyonlar$n yap$m$ için gerekli özen gösterilmeli
ve haz$rlanmalar$nda uygun materyal ve teknikler
kullan$lmal$d$r.1-4

DEAL GEÇ C RESTORASYONLARIN
ÖZELL KLER
1- Pulpay$ koruyabilmeli,
2- Kaybolan çi:neme fonksiyonunu ve fonasyonu
restore edebilmeli,
3- Toksik ve alerjik reaksiyonlara neden olmamal$,
4- Uyumlu marjinal sonlanma göstermeli,
5- Boyutsal olarak stabil olmal$ ve a:$z içerisinde bu
yap$s$n$ koruyabilmeli,
6- Bakteri plak retansiyonu olu turmamal$,
7 - Kolay temizlenebilmeli,
8- Prepare edilmi di lerin stabilizasyonunu sa:lamal$
9- Is$sal iletkenli:i bulunmamal$,
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1-Haz2r Geçici Kronlar
Prefabrike geçici kronlar sadece tek di restorasyonlar$nda kullan$labilirler. Bu kronlar$n baz$lar$,
do:al di e benzer anatomik özelliklere sahiptir. Bu nedenle de daha az düzeltme ve adaptasyon gerektirebilir. Anatomik olmayan kronlar$n ise, di e uyum
sa:layabilmesi için önemli derecede konturlanmas$na
ve adaptasyonuna ihtiyaç vard$r.
a-Metal kronlar:
Alüminyum veya çelikten olabilirler. Estetik
olmad$klar$ndan dolay$ genellikle arka grup di lerde
kullan$l$rlar. Mekanik dayan$kl$l$klar$ iyidir. Prepare
edilen di ler için uygun kron seçildikten sonra, kole
bölgesi makasla kesilerek uyumland$r$l$r. Kenar ve
okluzal uyum sa:land$ktan sonra kron içine rezin
doldurularak restorasyon elde edilir ve uygun simanla
simante edilir.
b- Selüloz Asetat Kronlar:
nce ve effaf materyallerdir. Tek rengi vard$r.
Her di için piyasada uygun form ve boyutta bulunan
kronlar$n prepare edilmi di e uyumu, kole bölgesinin
kesilerek ekillendirilmesiyle yap$l$r. Bu kronlar rezin ile
birlikte ekillendirilerek kullan$l$rlar. Rezin uygulan$p
polimerize olduktan sonra asetat kesilerek ç$kart$l$r.
c-Polikarbonat kronlar:
Di:er haz$r kronlara göre daha estetik ve do:al
görünümlüdür. Bu tip kronlar kesici, kanin ve küçükaz$
di lerine göre farkl$ boyutlarda haz$rlanm$ lard$r.
Gerekli okluzal, iç yüzey ve marjinal uyumlamalar$
yap$ld$ktan sonra di ve di eti izole edilip kron içerisine
rezin doldurularak di üzerine yerle tirilir ve polimerizasyon sonras$ cila i lemleri ard$ndan restorasyon
haz$r hale getirilmi olur.1,11
2-Ki;iye Özel Olarak Yap2lan Geçici
Restorasyonlar
Bu kronlar geleneksel olarak otopolimerizan
akril veya rezin esasl$ maddelerden yap$lmaktad$r. Bu
amaçla etilmetakrilat (PEMA), metilmetakrilat (PMMA),
polivinil metakrilat, bis-akril kompozit rezin, urethan
dimetakrilat gibi materyallerden yararlan$lmaktad$r. Bu
maddelerin kendilerine özgü avantaj ve dezavantajlar$
bulunmaktad$r.5,7
Etilmetakrilatlar$n a $nma dirençleri ve estetikleri oldukça kötüdür.5 Otopolimerizan akrilik rezinlerin
ba l$ca dezavantajlar$ aç$:a ç$kartt$klar$ monomere
ba:l$ olarak pulpal ve gingival irritasyon olu turabilmeleri, materyalin ekzotermik özelli:i nedeniyle sertle me reaksiyonu s$ras$nda $s$ olu mas$, bunun da
$s$sal iritasyonlara yol açmas$d$r. Polimerizasyonlar$

10- Çi:neme kuvvetlerine kar $ koyabilmeli,
11- Maliyeti dü ük ve haz$rlanmas$ kolay olmal$,
12- Estetik olmal$ ve renk de:i ikli:i göstermemeli,
13- Periodontal dokulara zararl$ etkisi olmamal$,
14- Mekanik dirençleri yeterli olmal$,
15-Okluzal uyumlar$ iyi olmal$d$r4-6.
Geçici Restorasvonlar2n Kullan2m Alanlar2
Geçici restorasyonlar, daimi uygulamalar$n
tamamlanmas$na kadar olan dönemde hastalar$n
kaybolan estetik, fonksiyon ve rahatl$:$n$ sa:lad$klar$
gibi düzensiz okluzyon düzlemi sergileyen hastalarda,
okluzal ili kilerin yeniden olu turulmas$nda, dikey
boyutun de:i tirilmesinin planland$:$ olgularda daimi
protetik yakla $mlar öncesinde, ayr$ca di eti konturu
veya lokalizasyonunda de:i iklik yap$lmas$ dü ünüldü:ünde tan$ arac$ olarak kullan$l$rlar.7 Bunun yan$ s$ra,
geçici restorasyonlar, titizlikle haz$rland$klar$nda nihai
restorasyonun rengi, ekli ve büyüklü:ü yönünden de
di hekimine yol gösterirler.4,8
Uygun marjinal uyuma sahip geçici restorasyonlar sa:l$kl$ gingival dokular$n devaml$l$:$na yard$mc$
olup, preparasyon s$ras$nda hasar görmü gingival
dokular$n iyile mesini h$zland$r$rlar.2,7
Geçici restorasyonlar$n uzun süre a:$zda kalmalar$ istenmez. Ancak hastaya ba:l$ sebepler, laboratuvar gecikmeleri, temporomandibuler eklem rahats$zl$klar$, periodontal hastal$klar, pulpal rahats$zl$klara ba:l$
uzun süreli tedaviler ve benzeri nedenlerle bunlar$n
a:$zda kullan$m süreleri uzayabilir. Bu nedenle de
geçici restoratif materyallerin yukar$da say$lan özelliklere sahip olmalar$ daimi restorasyonlar$n ba ar$s$
yönünden oldukça önemlidir.1,9,10
Geçici Restorasvon Materyalleri
1- Haz$r Geçici Kronlar (prefabrike)
a- Metal kronlar (Alüminyum ve çelik)
b- Sellüloz asetat kronlar
c- Polikarbonat kronlar 9,11
2-Ki iye
Özel
Olarak
Yap$lan
Restorasyonlar
•Rezin ve metakrilat esasl2 olanlar
a-Polimetilmetakrilat (PMMA)
b-Polietilmetakrilat (PEMA)
c-Polivinilmetakrilat
d-Bis-akril kompozit rezin
e-Urethan dimetakrilat 5,7

Geçici
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ise pulpada kimyasal ve $s$sal irritasyonlar olu turabilmesidir.5,14
Meydana gelen $s$ art$ $ ise pulpada histopatolojik de:i ikliklere, akut enflamatuar cevaba, irreversible pulpitise veya pulpa nekrozuna neden olabilir.15-21
Pulpada 5.5 oC $s$ art$ $n$n pulpada geri dönü ümsüz
hasarlar yaratt$:$ bulunmu tur.22,23 Stanley ve arkada lar$n$n yapt$:$ bir ara t$rmada ise pulpas$nda 5.6oC
art$ olan di lerin %15’inin, 11.2oC art$ olan di lerin
%60’n$n vitalitesini kaybetti:i görülmü tür. Pulpas$nda
16.8oC lik $s$ art$ $ olu an di lerin hepsinde pulpa
nekrozu meydana geldi:i bildirilmi tir.24

s$ras$nda gözlenen büzülmeler ve buna ba:l$ olarak
ortaya ç$kan marjinal uyumsuzluklar da söz konusu
olabilmektedir.4,5 Mekanik dayan$kl$l$klar$ dü ük olan
bu maddelerin bir di:er olumsuz özellikleri de estetik
yönden tatminkar sonuçlar vermemeleridir.5,12
Rezin esasl$ maddelerin en önemli dezavantaj$
ise kolay k$r$labilmeleridir. Bu yüzden çok üniteli
restorasyonlarda kullan$m$ s$n$rl$d$r.5
Geçici restorasyonlar$n yap$m$nda kullan$lan bir
di:er materyal grubu, $ $kla, kimyasal ya da dual
olarak polimerize olan rezin esasl$ materyallerdir.
Bunlar PMMA veya PEMA’dan daha pahal$d$r. Ancak
renk stabiliteleri, estetik üstünlükleri ve marjinal
uyumlar$ daha iyidir ve polimerizasyonlar$ s$ras$nda
aç$:a ç$kan $s$ daha azd$r.5,13

2- ndirekt Teknik
Bu teknikle, preparasyonu takiben ilgili bölgenin
ve kar $t ark$n ölçüsü al$n$r ve ölçülerden bu ölçülerden
elde edilen model üzerinde geçici restorasyonlar
do:rudan haz$rlanabilir. Di:er bir yöntem de, öncelikle
alç$ model üzerinde arzu edilen form ve büyüklükte
mum örne:in olu turulmas$d$r. Daha sonra model
üzerinden bir hidrokolloid ölçü maddesiyle tekrar ölçü
al$n$r, mumun uzakla t$r$lmas$n$ takiben preparasyon
bölgesine geçici restoratif materyal konularak ölçü,
model üzerine yerle tirilir. Materyalin polimerizasyonunu takiben gerekli tesviye ve parlatma i lemleri
yap$l$r.1
ndirek tekni:in, direk tekni:e göre üstünlükleri
vard$r;
1- Geçici restorasyonun polimerizasyonu a:$z
d$ $nda gerçekle ti:inden yumu ak
dokular ve di dokusu üzerine kimyasal etkileri
minimal düzeydedir,
2-Geçici restoratif materyalin, alç$ model
üzerinde sertle mesine kadar geçen süre içinde
hareket ettirilmesine gerek olmad$:$ için büzülme ve
distorsiyon kontrol alt$na al$nm$ olur,
3- Kenar uyumlar$ daha iyidir,
4- Direkt tekni:e oranla yap$m$ kolayd$r.1
Son y$llarda, geçici restorasyonlar$n yap$lmas$
amac$yla esnek modellerin kullan$lmas$ önerilmektedir.5 ndirek olarak uygulanan bu tekni:in yap$m
a amalar$ a a:$daki gibidir:
1- Öncelikle hastan$n te his ve çal$ ma modeli
haz$rlan$r. E:er geçici bir köprü yap$m$ dü ünülüyorsa,
model üstüne, antogonist ve kom u di lerle uyumlu bir
mum gövde yap$l$r. Benzer ekilde, restore edilecek
di lerde mum ile form de:i iklikleri de olu turulabilir.
2- zole edilen çal$ ma modelinin üzerinden
yo:un k$vaml$ elastomerik ölçü maddesi ile (polyvinyl

Geçici Restorasyonlar2n Yap2m Teknikleri
1- Direkt teknik
2- ndirekt teknik
3-Direkt - indirekt teknik
1- Direkt Teknik
Bu teknikle di kesiminden önce restorasyon
bölgesinin tercihen silikon esasl$ ölçü maddesi ile
ölçüsü al$n$r. Di kesiminden sonra, preparasyon
sahas$na ince bir tabaka izolasyon maddesi uygulan$r.
Silikon ölçü içindeki preparasyon alan$na geçici restorasyon maddesi konularak polimerizasyon tamamlanmadan ölçü maddesi ile birlikte a:$z içine
yerle tirilir. Bir süre beklendikten sonra, ölçü a:$zdan
ç$kar$larak fazla restoratif materyaller uzakla t$r$r ve
tekrar a:$za yerle tirilir. Son a amada polimerizasyonun bitimini beklemeden polimerizasyon s$ras$nda
olu acak $s$n$n pulpaya ve yumu ak dokulara zarar
vermesini engellemek ve sertle mi geçici kron maddesinin olas$ tutucu bölgelerden ç$kmas$n$ kolayla t$rmak amac$yla ölçü a:$zdan ç$kart$lmal$d$r.1,11
A:$zdan ç$kart$lan ölçü maddesi, geçici materyalin tamamen polimerize olmas$n$ sa:lamak için $ $k
ile polimerize olmayan rezinler ( PMMA, PEMA) bir süre
$l$k suda bekletilmelidir. Bu süre sonunda restorasyonun di e uyumu sa:lan$r ve cila i lemlerini takiben
di e simante edilir.1,5
Direk yöntemin ba l$ca avantajlar$; geçici
restorasyon için ilave bir randevuya gerek olmamas$ ve
hastan$n geçici restorasyonu tak$lana kadar geçen süre
içinde, a:r$ hissetmemesidir.
Bu tekni:in dezavantajlar$; hassasiyet gerektirmesi, metakrilat rezinlerin tercih edildi:i durumlarda
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çal$ malar$nda, ak$c$ ve orta k$vamda polivinil siloksan
modelleriyle alç$ modelleri kar $la t$rm$ lar, ak$c$
k$vamda polivinil siloksan d$ $nda incelenen materyaller
aras$nda kenar aç$kl$:$ yönünden belirgin bir farkl$l$k
saptamam$ lard$r. Ara t$r$c$lar maliyetinin yüksek olmas$ d$ $nda pek çok avantajlar$ nedeniyle bu yöntemin
klinik uygulamalarda ba ar$ ile kullan$labilece:ini ileri
sürmü lerdir.
3- Direkt - ndirekt Teknik
Bu yöntemde geçici restorasyonun d$ yüzey
formu indirek, iç yüzey formu direk olarak elde edilir.
lk olarak di preparasyonundan önce hidrokolloid bir
ölçü maddesi ile ölçü al$n$r. Alç$ model elde edilir. Bu
model üzerinde transparan propilen veya sellüloz asetat plakalar$n adaptasyonu ile d$ yüzey formunu yans$tan bir matriks haz$rlan$r. Preparasyonun ard$ndan bu
matriksin kesilmi di üzerinde kenar adaptasyonlar$
kontrol edilir. Böylece indirek olarak d$ yüzey formu
elde edilmi olur. Direk yöntemdeki gibi izolasyon
sa:land$ktan sonra rezin, bu transparan d$ yüzey
formu içine doldurulur. ç yüzey formunu elde etmek
için matriks içine geçici restoratif materyal konur ve
i lemler direk teknikle oldu:u gibi tamamlan$r.
Transparan tabaka rezin sertle tikten sonra geçici
restorasyonun üzerinden ç$kart$larak, kron yap$ t$r$l$r.1

siloxane putty) ölçü al$n$r. Ölçü üzerindeki keskin
gingival kenarlar bir bistüri yard$m$ ile düzeltilir.
Böylece geçici kronun marjinal bölgede daha kal$n
haz$rlanmas$na ve ileride kenar uyumunun daha iyi
yap$lmas$na olanak sa:lan$r. Bu ölçü esnek model elde
edilinceye kadar bekletilir.
3- Di lerin preparasyonunu takiben bu bölgenin
ölçüsü hidrokolloid bir ölçü maddesi ile al$n$r. Ölçü
içerisine silikon day materyali enjekte edilerek esnek
bir model elde edilir. Bu a amada ölçü maddesi olarak
polivinil siloksan$n kullan$m$, ayn$ özellikte materyalden
yap$lan modelin ölçü içinden ç$kar$lma zorlu:u
nedeniyle tercih edilmemektedir.
4- Daha sonraki a amada, te his modelinden
al$nan ölçüyle esnek modelin uyumlar$ kontrol edilir.
5- Otopolimerizan akrilik rezin haz$rlanarak ölçü
içine yerle tirilir. Ard$ndan ölçü esnek model üzerine
oturtularak akrilik rezin polimerize oluncaya kadar
beklenir. Daha sonra ölçü, model üzerinden
uzakla t$r$l$r. Haz$rlanan geçici kron veya köprünün
tesviye, polisaj ve a:$z içinde uyumlama i lemlerini
takiben geçici restorasyon hasta a:z$na simante edilir.
Bu teknik en fazla inley ve onley yap$m$
s$ras$nda tercih edilmektedir.5
Avantajlar2:
1- Geçici restorasyonun model üzerinden
ç$kart$lmas$ s$ras$nda, restorasyon yerine modelin
esnetilmesi ile daha ideal bir kenar uyumunun
sa:lanmas$,
2- Laboratuvar i lemlerine gerek duyulmadan
geçici restorasyon haz$rlanmas$na imkan vermesi,
3- Birden fazla üyeli geçici restorasyonlar$n
kolayl$kla yap$labilmesi,
4- Son ölçüden önce preparasyon bölgelerinin
(giri yolu ve tutucu bölgeler yönünden) incelenmesine
olanak tan$nmas$d$r.
5- Esnek model tekrar kullan$lma olana:$n$
verir. Bu ise polimerizasyon büzülmesi sonucu ortaya
ç$kan kenar uyumsuzluklar$n$n, materyal ilavesi ile
giderilmesini mümkün k$lar.
Dezavantajlar2:
1- Modeller elastik olduklar$ndan esneme
dirençleri alç$ modellerden fazlad$r. Bu nedenle tutucu
bölgelerin iyi izole edilemedi:i durumlarda adaptasyon
sorunlar$ gözlenebilir.
2- Bu tip çal$ malar maliyetin artmas$na neden
olur.5
Moulding ve arkada lar$25, indirek geçici
restorasyonlar$n marjinal uyumlar$n$ inceledikleri

Geçici Restorasyonlar2n Uygulama Alanlar2
1- Laminate Veneerler
Bu tür restorasyonlarda minimal düzeyde kesim
i lemleri yap$lmas$na ra:men, prepare edilmi di
yüzeyinin bakteri invazyonundan, termal ve kimyasal
irritasyonlardan korunmas$, hastan$n estetik ve rahatl$:$n$n sa:lanmas$, olu abilecek hassasiyetin engellenmesi için geçici bir restorasyonun uygulanmas$ gerekir.
Bunun için otopolimerizan akrilik rezinler veya rezin
esasl$ materyaller direk veya indirek tekniklerle
haz$rlan$rlar.5,11,26
Bu tip uygulamalarda tutuculuk problemleri ile
kar $la $ld$:$ndan simantasyon tekni:i de önem ta $r.27
Simantasyonda kullan$lacak materyali seçerken dikkatli
olunmal$d$r. Çünkü bu simanlar$n uzakla t$r$lmalar$
ard$ndan kalabilecek siman art$klar$ daimi restorasyonun ba ar$s$n$ negatif yönde etkileyebilir.28-30
Yeterli retansiyonun sa:lanmas$ için farkl$ geçici
restorasyon teknikleri ara t$r$lm$ t$r. Elledge ve
arkada lar$31 prepare edilen di yüzeyi üzerinde iki
küçük çukurcuk açarak tutuculu:un artt$r$lmas$n$
önermektedirler. Ayn$ ara t$r$c$lar yap$ t$rma i lemlerinin herhangi bir geçici siman ile olabilece:ini
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Her iki materyal de direk ve indirek teknikle
uygulanabilir.35,36 Ancak inleylerde geçici restorasyonlar$n direk teknikle yap$lmas$ önerilmektedir.9 Yap$lan
bir ara t$rmada geçici inley restorasyonun yap$m$
s$ras$nda PMMA veya PEMA kullan$l$yorsa bu
materyallerin polimerizasyonlar$ s$ras$nda aç$:a ç$kacak
$s$n$n etkisini azaltmak için, di i hava su spreyi ile
birlikte so:utman$n yararl$ olaca:$ aç$klanm$ t$r.22
3- Full Kronlar
Daha önce anlat$lan tüm materyallerden ve
tekniklerden yararlan$larak haz$rlanabilirler.
4- mplantlar
Geçici kronlar$n implantlar için kullan$m$ oldukça
s$n$rl$d$r. Baz$ durumlarda üretici firmalar$n özellikle bu
amaç için piyasaya sunduklar$ özel geçici kronlar
vard$r. mplant$n yerle tirilmesi ve üzerine daimi
restorasyonunun tak$lmas$ uzun bir bekleme periyodu
gerektirdi:inden geçici kronlar daha çok estetik amaçl$
uygulan$rlar.37,38
Ön bölgede, tek implant yerle tirilmesi planlanan durumlarda geçici restorasyonlar; di çekiminden sonra, implant$n yerle tirilmesinden sonra ve
implant üzerinin aç$m$n$ takiben iyile me ba l$:$n$n
yerle iminden sonra yap$lanlar olarak grupland$r$labilir.
Di çekimini takiben hareketli bir protez, implant$n
yerle tirilmesinden 2 ay sonra maryland bir köprü,
implant üzerinin aç$m$n$ takiben de iyile me ba l$:$n$n
yerle imiyle beraber gingival dokular$n ekillenmesini
sa:layacak doku dostu geçici kronlar önerilmektedir.39
Uygun over-bite ili kisi ile haz$rlanan maryland geçici
köprüler, osteointegrasyon s$ras$nda kemi:e yük
gelmesini engelleyerek osteointegrasyonun daha
ba ar$l$ olmas$n$ sa:larlar.
Jemt’ in40 yapt$:$ ara t$rmada, implant$n üzerinin aç$lmas$n$ takiben, iyile me ba l$:$n$n üzerine
geçici kron yap$ld$:$ durumlarda yumu ak doku
iyile mesinin, iyile me ba l$:$n$n tek ba $na kullan$m$na
göre daha iyi oldu:u gösterilmi tir.
Kaybedilen bir di yerine implant uygulanacak
ve erken bir yükleme protokolü uygulanacaksa ameliyat sonras$ geçici restorasyon haz$rlanmas$ gerekebilir. Bu restorasyonun laboratuvarda haz$rlanmas$
önerilmektedir. Aksi halde, a:$zda polimerize edilen
akrilik, implant$n uyguland$:$ bölgeye zarar verebilecektir. Tercih edilen implant yükleme protokollerinden ba:$ms$z olarak implantlar, geçici restorasyonlarla ve prepare edilmemi dayanaklarla restore
edilebilirler. mmediat yükleme yap$lamayan implant
vakalar$nda geçici restorasyon olarak hareketli

aç$klam$ lard$r. Prepare edilmi di yüzeyinden geçici
restorasyon ç$kart$ld$ktan sonra temizlenemeyen siman
art$klar$, porselen laminate yap$ t$r$lmas$ s$ras$nda
bonding i lemini etkileyecek ve restorasyonun
ba ar$s$zl$:$na neden olacakt$r.30,32 Bonding i leminin
en uygun seviyede yap$lmas$ için öjenol içermeyen
geçici yap$ t$r$c$ ajanlar$n kullan$lmas$ önerilmektedir.33
Dumfahrt ve arkada lar$, geçici yap$ t$r$c$n$n
öjenol içermemesi gerekti:ine dikkat çekerek bu
amaçla di rengindeki rezin simanlar$n kullan$m$n$
önermektedir.28
Bu tür geçici yap$ t$rmalarda prepare edilmi di
yüzeyinin insizal 1\3’ünde küçük bir alan$n asit ile
muamele edilmesi en çok kullan$lan yöntemdir. Fakat
geçici restorasyonun uzakla t$r$lmas$ s$ras$nda asit
uygulanan yüzeydeki yap$ t$r$c$ siman$n ç$kmama ihtimali çok hassas olan laminate tekni:inin ba ar$s$zl$:$na
neden olabilir.28
2- nleyler
nleylerde kavitenin derinli:ine ba:l$ olarak
pulpan$n d$ uyaranlardan etkilenme olas$l$:$ daha
yüksek oldu:undan geçici restorasyonun yap$m$ önem
kazan$r. nleyler için haz$rlanan geçici restorasyonlar$n;
arklar aras$ ili kinin sa:lanmak, prepare edilmi di i d$
etkenlerden korumak, okluzal fonksiyonu sa:lamak
gibi pek çok avantajlar$ vard$r.34 Ayr$ca daimi inley
restorasyonun da minimal kal$nl$:$n$n de:erlendirilmesi
de sa:lanm$ olur.28
nley preparasyonlar$nda di:er bir önemli konu
da, retansiyon yerlerinin fazla olmas$ nedeniyle di in
sert dokular$n$n korunmas$ gereklili:idir. Geçici
restorasyon uygulanmayan kavitelerde desteksiz kalan
di dokular$n$n fonksiyon s$ras$nda k$r$lma riskleri
vard$r. Baz$ kompleks kavitelerde sentrik stop noktalan
preparasyon alan$ içinde kalabilir. Böyle durumlarda
geçici restorasyon daha dayan$kl$ bir materyalden
yap$lmal$d$r. Geçici olarak yap$lan inley restorasyonlarda, metakrilat esasl$ materyallerin kullan$m$
önerilmektedir. Bunlardan PMMA’lar h$zla sertle irler ve
oldukça rijit bir yap$ ortaya koyarlar. Polimerizasyonlar$
s$ras$nda $s$ aç$:a ç$kartt$klar$ndan geçici restorasyonun direk teknikle yap$ld$:$ durumlarda yap$ may$ ve
$s$sal irritasyonu engelleyici çok iyi bir izole edici
materyalin kavite içine uygulanmas$ gereklidir. PEMA
ile haz$rlanan geçici inleylerin rijiditesi nispeten
dü üktür. Yava sertle irler ve sertle meleri s$ras$nda
daha az $s$ aç$:a ç$kar$rlar. Özel bir izolasyon
maddesine gerek yoktur, nemlendirilmeleri yeterlidir.
46
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etkiledi:ini gözlemlemi lerdir.
Uzun süreli geçici restorasyon kullan$m$nda (30
gün) ortaya ç$kan problemlerden biri de renk de:iikli:idir. Geçici restoratif materyallerden otopolimerizan ve $s$ ile polimerize olan metilmetakrilatlar bu
tür durumlarda daha çok önerilmektedir.47 Yine uzun
süreli geçici restorasyon kullan$m$nda plak retansiyonuna kar $ çok a amal$ polisaj yap$lmas$ önerilirken,
ufak okluzal uyumlamalardan sonra yüzey düzgünlü:ünü sa:lamak için cila kaplamaya kar $n geleneksel
silikon
parlat$c$lar
kullanmak
daha
ba ar$l$
bulunmu tur.48.
Tjan'a43 göre Waerhaug ile Monday ve arkada lar$ da, geli i güzel yap$lm$ , uyumsuz geçici restorasyonlar$n özellikle di eti seviyesinin alt$nda sonlanmas$
durumunda gingivalde, tüm materyallerde zaman
içerisinde bir miktar renk de:i imi gözlediklerini ancak
bunun kabul edilebilir s$n$rlar içerisinde oldu:unu ifade
etmi lerdir.
Koumjian ve arkada lar$ da49, 7 ayr$ rezini (bisakril ve metakrilat esasl$ olanlar) 9 haftal$k sürede renk
de:i ikli:i yönünden inceledikleri ara t$rmalar$nda,
• lk 5 haftal$k sürede renk de:i ikli:i aç$s$ndan
önemli bir fark olmad$:$n$,
• 9 hafta sonunda a:$z içi s$v$lar$ndan
etkilenerek renklerinin koyula t$:$n$ göstermi lerdir.
Geçici restorasyon materyalleri, polimerizasyon
sonras$nda ula t$klar$ sertlik yönünden de incelenmi tir. Arnold ve arkada lar$8 bis-akril kompozit rezinlerle
metakrilat rezinlerin mikrosertliklerini kar $la t$rd$klar$
çal$ malar$ sonucunda,
• 3 bis-akril rezinden ikisinin ( ntegrity, Protemp
Garant) ve 2 metakrilattan birinin (Jet) zaman içinde
sertliklerinde azalma oldu:unu,
• Bütün bis-akril rezin kompozit materyallerinin
geleneksel metakrilat rezinlere oranla 14 günlük
ara t$rma sürecinde yüksek mikrosertlik özelli:i
sergiledi:ini bulgulam$ lard$r.
Bis-akril rezin ve PMMA materyalleri kullan$larak
yap$lan bir çal$ mada ise bis-akril rezin kullan$larak
yap$lan geçici restorasyonun daha iyi marjinal
adaptasyon, kontur ve pürüzsüz bir yüzey sergiledi:i
görülmü tür.50
Tüm bu çal$ malar$n sonuçlar$ geçici restoratif
materyallerin, maddeye ba:$ml$ de:i ken özellikler
sergiledi:ini göstermektedir. Geçici restorasyon
materyalleri ve tekniklerinin, ilgili di ler ve restorasyon
tipi göz önüne al$narak, arzu edilen kriterler
do:rultusunda seçilmesi en ak$lc$ yoldur.51

protezler bazen tercih edilmezler. Hareketli protezlerin
k$r$labilmeleri, interdental papile hasar verebilme
riskleri, estetik ve fonetik anlamda yetersiz olabilmeleri
gibi dezavantajlar$ vard$r.41
Günümüzde geçici restorasyonlar ve bunlar$n
yap$m$nda kullan$lan materyallerle ilgili tart$ malar$n
belirli noktalarda odakland$:$ görülmektedir. Bu tip
restorasyonlar$n periodontal dokular üzerindeki etkileri,
marjinal uyumlar$, dirençleri, renk stabiliteleri ve
mikrosertlikleri üzerinde en çok durulan özellikleridir.42
Di eti sa:l$:$ yönünden geçici restorasyonlar
de:erlendirildi:inde birçok ara t$rmac$ kron sonlanmalar$n$n serbest di eti seviyesinin üstünde olmas$
gerekti:i görü ündedir. Böylece serbest di eti kenar$,
kesimden sonra bir kez de geçici restorasyonun
olu turdu:u travmadan korunmu olur, bu ise süratli
bir iyile meyi mümkün k$lar.1,2,37
Geçici restorasyonlar, prepare edilmi di lerin
hareketini de engellerler. Do:ru estetik, fonetik ve
okluzal kontroller için de geçici restorasyonlar
önemlidir. yi konturlu ve uyumu iyi olan geçici restorasyonlar periodontal dokular$n sa:l$:$n$n korunmas$na
veya yeniden kazan$lmas$na yard$mc$ olmaktad$r.
Interproksimal alanlar$n aç$k ve temizlenebilir olmas$
gerekmektedir.3
Luthard ve arkada lar$, dört farkl$ rezin esasl$
materyal kullanarak yapt$klar$ geçici restorasyonlar$
çe itli özellikleri bak$m$ndan invivo olarak de:erlendirmi lerdir.
Ara t$rmac$lar bu çal$ malar$nda otopolimerizan,
dual ve $ $kla polimerize olan farkl$ geçici kron
materyallerini kullanm$ lard$r. Çal$ malar$ sonucunda;
• Kullan$lan tüm geçici kron materyallerinin
kom u do:al di lere göre daha fazla plak birikimine yol
açt$:$n$,
• I $k veya dual olarak polimerize olan materyallerin, otopolimerizan rezinlere oranla polimerizasyon
büzülmelerinin buna ba:l$ olarak da marjinal uyumsuzluklar$n daha fazla oldu:unu bulgulam$ lard$r.44
Garvin ve arkada lar$45, otopolimerizan akrilik
rezin restorasyonlar$n periodontal sa:l$:a olan etkisini
di eti cebi s$v$s$n$n hacmini inceleyerek de:erlendirmi ler, bu restorasyonlar$n di eti cebi s$v$s$nda bir
art$ a neden oldu:unu ancak söz konusu irritasyon
miktar$n$n az ve restorasyonun k$sa süreli kullan$m$na
ba:l$ olarak geri dönü ü olan bir gingivitise yol açt$:$n$
saptam$ lard$r. Daha sonraki y$llarda Sorensen ve
arkada lar$46, geçici restorasyonlar$n kesim s$ras$nda
travmatize olan di etinin iyile mesini olumlu yönde
47
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SONUÇ
Sabit protetik restorasyon yap$l$rken, daimi restorasyonlar haz$rlanana kadar prepare edilen di lerin
korunmas$, hasta rahatl$:$n$n sa:lanmas$ ve esteti:in
bu süre içinde hastaya kazand$r$lmas$ amac$yla geçici
restorasyon uygulamas$ oldukça önemlidir. Ba ar$l$ bir
geçici restorasyon haz$rlamak daimi restorasyon için
de iyi bir haz$rl$k olu turacakt$r. Geçici restorasyon
haz$rlama tekni:inin ve materyalinin vakaya göre
de:erlendirilmesi ve titizlikle simantasyonun yap$lmas$
önem ta $maktad$r.
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