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ABSTRACT
Prostheses used in maxillo-facial defects play
a very important role for restoring the esthetic of
physical appearance of the patient. When esthetic is
our concern, cleaning and maintenance of maxillofacial prosthesis has greater importance. It has much
importance to be informed about this subject for both
the patient who will use the prosthesis and the
clinician. In this review, within this framework and
depending on clinical experience an assesment has
been made.
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ÖZET
Çene-yüz defektlerinde uygulanan protezler,
hastan n kaybolan esteti,inin yerine konulmas nda
önemli rol oynarlar. Estetik söz konusu oldu,unda
protezin temizli,i ve bak m ön plana ç kmaktad r.
Protez kullanacak olan hastan n bu konuda do,ru
bilinçlendirilmesi hem hasta hem de klinisyen için
önem ta r. Çal mada bu fikirden yola ç k larak ve
klinik tecrübelere dayanarak bir de,erlendirme
yap lm t r.
Anahtar Kelimeler: Çene-yüz protezleri,
protez bak m .

Çene-yüz protezlerinde genellikle silikon
elastomerler ve yumu ak akrilikler kullan lmaktad r.
Silikon elastomerler 1960 y l nda ilk kez Barnhart
taraf nda kullan lmaya ba lanm t r.2 Çene-yüz protez
hastalar nda genellikle protez yap lan bölge yeni bir
operasyon geçirmi
ve tahri
olmu tur. Protez
yap m nda kullan lacak malzemelerin özellikle dokular
tahri etmeyecek olmas önem ta r.7 Yap lan çal malarda silikon elastomerlerin kolay ekillendirilebilmeleri,
doku uyumunun iyi olmas , bakteri adezyonu aç s ndan
elveri siz olmalar ve boyutsal stabilitelerinin yüksek
olmas gibi kullan m üstünlükleri kabul edilmektedir.
Ancak bu üstünlükleri yan nda güne
, , nem gibi d
faktörlerden kolay etkilenmeleri, bu malzemelerin
mükemmel olmad klar n n bir göstergesidir.5 Çene-yüz
protezlerinde protezi temiz tutmak ve çevre dokunun
sa,l , n korumak için mutlaka zaman ayr lmas
gereklidir. Protez yak n dokular nda olu acak bir
enflamasyon doku irritasyonuna sebep olmas yla
beraber protezin de tutuculu,unun zay flamas na
neden olacakt r.8

Çene-yüz protezleri; kanser, kaza gibi
nedenlerle olu an orta yüz defektlerinde kaybedilen
yüz esteti,inin yeniden olu turulmas
amac yla
kullan lan etkin yöntemlerden biridir.1,2 Cerrahi
rekontstrüksiyonun yetersiz kald , vakalarda çene-yüz
protezleri iyi birer alternatiftirler. Yüz protezinin
öncelikli amac kozmeti,in sa,lanmas olmakla beraber
çi,neme, yutkunma ve solunum gibi fonksiyonlara da
yard mc olmakt r.3-5
7 levsel olan çene-yüz protezlerinin kullan m
süreleri farkl l klar gösterebilir. Uzun süreli kullan m
mecburiyeti, günlük hayatta protezin uyumunun, renk
stabilitesinin ve tutuculu,unun uzun süre devam
etmesi gereklili,ini beraberinde getirir.3 Hastalar birçok
kez bu konuda bilgilendirilmelerine ra,men, gerek
psikolojik ve gerekse sa,l k durumlar ndaki de,i iklikler
sebebiyle protez bak mlar n ihmal etmektedirler.6
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protez üzerinde ve defekt bölgesinde karakteristik
noktalar referans olarak al nabilir.
Protezin Uygulanmas2
Yap t r c ; protezin arka taraf n n d kö eleri
boyunca, üretici firman n talimatlar na göre, pamuk
kapl bir f rça kullan larak ince tabaka halinde e it bir
ekilde uygulan r. Yap kanl k özelli,inin olu mas için
yeterli bir süre beklenir. Ayna kar s nda do,ru yerine
yerle tirilerek protezin kal n kenarlar ndan ince
kenarlar na do,ru hafifçe bast r larak yap t r l r.
Protezin Ç2kart2lmas2
Dokular n sa,l kl kalmas n ve hijyeni sa,lamak
amac yla, protezler her gece ç kart lmal d r.11 Ç karma
i leminde protez kal n kenarlar ndan tutulmal ve
y rt lmas n engellemek için yava hareket edilmelidir.
Yap t r c n n etkisini azaltmak amac yla protezin yüzeyi
nemli bir bezle silinebilir.
Protezin Temizlenmesi
Protez yumu ak bir di f rças , hafif sabun ve l k
suyla temizlenmelidir. Yap t r c kal nt lar gazl bez ya
da steril bez kullan larak parmak ucuyla protezin
üstünden yuvarlayarak yava ça kald r l r. Protezin l k
suya bat r lmas , yap t r c n n yumu amas na ve daha
kolay temizlenmesine yard mc olur.13
Defekt civar ndaki herhangi bir yap t r c ya da
ya, kal nt lar , slat lm yumu ak bir gazl bez ya da
alkole bat r lm bir bez kullan larak hafifçe silerek
ç kart l r. Bu i lem protezin arka bölgesinde de tekrar
edilir.
E,er protez oküler parça içeriyorsa alkol
kullan lmamal d r, sabun ve suyla temizlik yap lmal d r.
Oküler k s m haftada bir kez mineralli bir damla ya,
damlat larak parlat labilir.
Protezde m knat s, kro e ya da anker gibi
ataçmanlar varsa, her bir parça yumu ak bir di f rças ,
sabun ve su ile temizlenmelidir. Temizlik s ras nda
protezin iç yüzündeki çukurluklar yard mc tutucu
eleman civarlar (magnet, implant vs) ve derinin k vr m
bölgeleri, mantar ve bakteri kolonizasyonu aç s ndan
dikkat edilmeli ve l k sabunlu su yard m yla günlük
olarak iyi bir ekilde temizlenmelidir.
Derinin Temizlenmesi
Protezi ç kard ktan sonra defekt kenarlar sabun
ve suyla y kanmal ve yap t r c kal nt lar temizlenmelidir. Tahri edici solvent kullanmaktan kaç n lmal d r. Do,al vücut ya,lar n onarmak için her gece
nemlendirici losyon kullan labilir. Temizlik s ras nda
olu acak her türlü yanma ve tahri te klini,e müracaat
edilmelidir.

Çene-yüz protezlerinin tutuculu,unun artt r lmas nda implant, magnet ve klips gibi malzemelerden de
yararlan lmaktad r. Böyle bir özel ataçman içeren
protezlerin kullan m ve temizli,i de ayr bir özen
gerektirmektedir.
Yetersiz hijyene sahip olan, protez kullanma
talimatlar na uymayan, hekim ile koopere olmayan
psikolojik olarak dayan ks z ki iler çene-yüz protezler
aç s ndan ayr ca önem gösterilmesi gereken bir hasta
grubu olu tururlar.6
Çene-yüz protezi kullanan hastalar yakla k 10
ayl k bir kullan mdan sonra renk de,i ikli,i ikayeti
(%26) ve tekrar yap lmas talebiyle kliniklere ba vurmu lard r.3 Yap lan çal malarda hastalar n protez
kullan m n ve temizli,ini tam olarak bilmedi,i veya
zaman içinde bildiklerini unuttu,u bildirilmi tir.8
Çene-yüz protezlerinin amac hastan n esteti,ini
sa,laman n yan nda, defekt bölgesindeki sert ve
yumu ak dokular n restore edilmesi, geli tirilmesi ve
sa,l , n n korunmas d r.8–11 Çene-yüz protezlerinin
uzun ömürlü olmas nda, kullan lan materyalin yan nda
kulan m eklinin ve davran lar n n da etkisi büyüktür.
Bu çal malar ve klinik tecrübeler göz önüne
al nd , nda çene-yüz protezi kullanan hastalar n
protezlerinden maksimum verim alabilmeleri için dikkat
edilmesi gereken konular incelenmi tir. Di hekimli,i
aç s ndan hastalar n do,ru bilgilendirilmesinin önemi
dü ünüldü,ünde, hastalar n yönlendirilmesi gereken
konular a a, da s ralanm t r.
Cildin ve Protezin Haz2rl232
Çene-yüz
protezlerinin
günlük
temizli,i
yumu ak bir di f rças , sabun ve l k su ile yap lmal d r.
Yap t rma i leminde öncelikle l k sabunlu su,
kullan lan yap kan n üretici firmas n n özel solventleri
(çözücüleri) ve keskin olmayan bir spatül gibi aletler ile
bir önceki yap kan n uzakla t r lmas gereklidir. Protez
üzerinde eski yap kan art klar temizlendikten sonra
defekt kenarlar , protez kenarlar ve eller iyice
kurulanmal d r.
Maxillo-fasyal protezlerin temizli,inde deterjan
gibi protez ve deride reaksiyona sebep olabilecek
ajanlar kullanmaktan kaç n lmal d r. Temizleme i lemi
s ras nda protezin ince kenarlar nda herhangi bir
y rt lmaya yol açmamaya dikkat edilmelidir.11,12
Uygun bir yerle tirme yapabilmek için, yap t r c kullanmadan önce protezin do,ru yerle tirildi,inden emin olununcaya kadar ayna kar s nda tak pç karma provalar yap lmal d r. Bu provalar yap l rken
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malzemelerdir.3 Bunun yan nda çene-yüz protezlerinde
kay plar n ço,unlukla protezlerin yanl
kullan m
sonucu oldu,u belirlenmi tir. Protezlerin yenilenme
sebeplerinin ba nda renk de,i ikli,i ve yeterli temizlik
yap lamamas ndan olu an kötü görüntülerdir.9,14
Bu bilgilerden yola ç k larak haz rlanacak ve
hastalara verilecek matbu bilgilendirme formlar n n
hem klinisyen hem de hasta için faydal olaca, ifade
edilmi tir.

Protezin Saklanmas2
Protez kuru ve emniyetli bir yerde saklanmal d r. Çocuklar n, ev hayvanlar n n ula amayaca, bir
yerde muhafaza edilmelidir.
Renk De3i/iklikleri
Sigaran n protezin kirlenmesine ve sararmas na
yol açt , görülmü tür. Bu nedenle sigara kullan m ndan kaç n lmal d r. 11,14
Güne
, na maruz kalan protezlerin h zl bir
ekilde renk de,i tirdi,i görülü tür.3 Protezde olu abilecek bu renk de,i ikliklerini engellemek amac yla
apka ve güne gözlü,ü gibi koruyuculardan faydalan larak güne
, na maruz b rak lmamal d r.
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Dikkat Edilecek Di3er Hususlar
Ortamda meydana gelecek s de,i iklikleri
protez malzemesinde bozulmalara sebep olmaktad r.
Bu nedenle çene-yüz protezleri s de,i ikliklerinden
korunmal d r.
Terlemekten kaç n lmal d r. Bu durum yap t r c n n etkisini kaybetmesine yol açabilir. Küçük bir
plastik çanta içinde yedek yap t r c ve alkole bat r lm
haz r pamuk çöpler her zaman ta nmal d r.
Boya lekesi olma ihtimaline kar n, protezler
dolmakalem ve makyaj malzemesi gibi malzemelerin
yak n ndaki çantalara veya ceplere konulmamal d r.
Kullan lan yap t r c i esinin sallanmamas na
dikkat edilmelidir. Buharla mas n önlemek için kapa,
kullan lmad , zamanlarda s k ca kapal tutulmal d r.
Daha iyi bir karakterizasyon için çene-yüz
protezlerine zaman zaman makyaj uygulanmaktad r.
Bu uygulamada kullan lan yüzeyel makyaj malzemelerinin seçiminde l k sabunlu suyla temizlenebilen
malzemeler tercih edilmelidir.
Protezlerin, ekil bozuklu,u ve y rt lmalara
sebep olaca, için yatarken ç kart lmas önerilir.
SONUÇ
Çene-yüz protezleri kaybolan esteti,in iade
edilmesinde iyi bir alternatiftir. Hastalar doku uyumu,
tutuculu,u ve esteti,i iyi olan bir protezi, yap m
a amas ndaki zorluklar dü ünüldü,ünde uzun süreli
kullanmay tercih ederler. Ancak kullan lan malzeme
özellikleri yan
s ra kullan m hatalar na ba,l
protezlerde meydana gelen de,i iklikler hem hasta
hem de klinisyen için tekrar yenilenmesi gere,ini
olu turur.
Çene-yüz protezlerinde kullan lan malzemeler
eksiklikleri olan ve hala geli tirilmesine ihtiyaç duyulan
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