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ABSTRACT

ÖZET

Ceramics are best able to mimic the
appearance of natural teeth; however brittleness of
the material is limited the use of ceramics in the
fabrication of dental restorations. Yet the availability of
computer aided design and manufacture processing in
dentistry and the molecular stability of zirconium at
room temperature in tetragonal stage are the possible
of manufacturing restorations in the posterior region
teeth with deserted esthetics, marginal integrity and
sufficient mechanical properties.
In this literature review information about
current dental CAD/ CAM systems was given.
Key Words: Dental, CAD/ CAM systems

Seramikler, estetik aç&dan do2al di lerin yerini
alabilen en iyi materyal olmas&na kar &n k&r&lganl&klar&
dental restorasyonlar&n yap&m&nda kullan&mlar&n&
k&s&tlamaktad&r. Ancak, bilgisayar destekli tasar&m ve
üretimin dental uygulamalara giri i ve zirkonyumun
oda &s&s&nda tetragonal fazda stabilize edilebilmesiyle
arka grup di lerde de arzulanan estetik görünüm,
marjinal uyum ve yeterli mekanik özellikte
restorasyonlar yapmak mümkün olmu tur.
Bu derlemede, di hekimli2inde uygulanan
CAD/CAM sistemleri hakk&nda bilgi verilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Di hekimli2i, CAD/CAM
sistemler
G R

Sistemin temeli; çok hassas bir freze makinesinin,
bilgisayar yaz&l&m& ile çal& t&r&larak seramik, kompozit
veya metal bloklardan kuronlar, köprüler ve sabit
protez alt yap&lar& üretmesi esas&na dayan&r.2
1984 den günümüze Cerec, Duret, Celay,
Procera, Cercon, Cicero ve Lava sistemler gibi birçok
CAD/CAM sistemi geli tirilmi ve dental CAD/CAM
sistemlerin son 20 y&lda kullan&mlar& gittikçe artm& ,
günümüzde CAD/CAM sistemleri oldukça popüler hale
gelmi , bu sistemlerle birlikte alümina ve zirkonyum
polikristallerinin kullan&m&na ba lanm& t&r.3 Bilgisayar
teknolojisi, seramik alt yap&lar&n haz&rlanmas&nda di
hekimli2ine önemli bir zenginlik katm& t&r.4

Bilgisayar destekli tasar&m ve bilgisayar destekli
üretim yani CAD/CAM (computer aided design-computer aided manufacturing), teknolojinin birçok alan&nda
daha önceleri s&kl&kla kullan&lan bir üretim ekli olmas&na kar &n, optik okuyucular ile intraoral dokular&n
bilgisayarda görüntülenebilmesi ABD’den Bruce
Altschuler taraf&ndan 1977’de sa2lanm& t&r. CAD/CAM
uygulamalar&n&n restoratif di hekimli2ine giri i ise
ancak 1980’lerde ba lam& , 1984’de Fransa’dan
Francois Duret, Duret sistemini geli tirmi ve bir üyeli
restorasyonlar& elde etmi tir. Üretim maliyeti ve
uygulanabilirli2i ile ilk dental CAD/CAM uygulamas&n&
Cerec sistem ile sviçre’den Werner Mörmann ile Marco
Brandestini 1988’de gerçekle tirmi lerdir.1

*Atatürk Üniversitesi Di Hekimli2i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Ana Bilim Dal&
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elde edilen restorasyonlar&n klinik ba ar&s&nda önemli
rol oynar.9 Kullan&lan CAD/CAM sisteminin yaz&l&m&,
yeniden yap&lan final sinterlemesi s&ras&nda olu acak
büzülme miktar&n& hesaplayabilmeli ve iyi bir marjinal
oturumu sa2layabilmelidir.5
Teknolojik geli melerle beraber herhangi bir
boyutta ya da herhangi bir ekilde restorasyonlar elde
etmek mümkün olmaktad&r. Ancak bu teknolojik geli meler hekime ba2l& ba ar&s&zl&k nedenlerini azaltm&
olsa da tam olarak elimine etmemi tir. Bu nedenle
nihai restorasyonun klinik ba ar&s& için simantasyon ve
di2er bitirme i lemleri dikkatli bir ekilde uygulanmal&d&r.9
CAD/CAM sistemlerde kullan&lan materyaller h&z& bir ekilde frezelenebilmeli, frezeleme ünitesinin
hasar&na kar & koyabilmeli ve h&zl& bir ekilde bitirilebilmelidir (cilalanmas&, renklendirilmesi ve glazelenmesi).
Laboratuar temelli sistemler alt yap& materyali olarak
seramikler kadar titanyum, soy metaller ve hatta soy
olmayan metalleri de i leyebilmelidir. Daha sonra bu
altyap&lar geleneksel yöntemler ile (el ile porselen
tozlar& kullanarak) kaplanabilmelidir.10

Dental CAD/CAM Sistemlerin Avantajlar5:
CAD/CAM uygulamalar& beraberinde birçok
avantaj& da getirmi tir. Geleneksel ölçü alma yöntemlerini ortadan kald&rm& ve bekleme süresini k&saltm& t&r.5,6 Daha iyi restoratif materyallerin daha k&sa
süre içinde elde edilmeleri sa2lanm& t&r. Hata potansiyelini oldukça azaltm& ve indirekt restorasyonlardan
kaynaklanabilecek muhtemel çapraz kontaminasyonlar&nda önüne geçmi tir.1 Di hekimli2inde CAD/CAM
sisteminin kullan&lmas&yla seramik materyallerin
kondensasyon, eritme, kayna t&rma i lemleri nispeten
azalm& t&r.2
CAD/CAM sistemlerinin avantajlar&ndan birisi de
tek seansta uygulamalar yap&labildi2i için hem hastalar
hem de hekimler için zaman kayb&n&n olmamas&d&r. Bu
sayede çe itli klinik problemlere yol açabilecek ölçü
alman&n yan& s&ra, geçici kuron haz&rlama gibi zorunluluklar da ortadan kalkar, ayr&ca bu faktörlerin elimine
edilmesi küçük de olsa ekonomik kazanca sebep olur.
CAD yaz&l&mlar& sayesinde CAD/CAM sistemlerden
hastalar kadar kazançl& ç&kan ba ka bir grup ise laboratuar teknisyenleridir. Alt yap&lar ve restorasyonlar CAD
yaz&l&mlar& ile dizayn edildikleri için teknisyenlerin i leri
kolayla maktad&r.7
Dental CAD/CAM Sistemlerin
Dezavantajlar5:
CAD/CAM restorasyonlar&n kullan&m&n& k&s&tlayan
faktörlerin ba &nda ise üretim maliyeti gelmektedir.
Birçok yeni sistem geli tirilmesine ra2men CAD/CAM
sistemlerden yararlanmak hala ekonomik de2ildir.
Monokromatik bloklar&n kullan&lmas& ise ideal estetik
beklentilerin her zaman kar &lanamamas&na neden
olmaktad&r. Ancak farkl& renklerde bloklar&n yava
yava geli tirilmesi ile bu sorunda a &lmak üzeredir.
Derin subgingival marjinlere sahip di lerin bilgisayar
ortam&na aktar&lmas& da sorun olabilmekte, bu nedenle
geleneksel sabit protez yap&m&nda oldu2u gibi iyi bir
di eti retraksiyonu yapmak zorunlu hale gelmektedir.8

CAD/CAM Sistemlerde Kullan5lan
Materyaller
Is& alt&nda s&k& t&r&labilir seramikler gibi, CAD/
CAM seramikleri de prefabrike ingotlar halinde haz&r
bulunmaktad&r. Bu ingotlar frezeleme i lemi veya
bilgisayar kontrolünde çal& an cihazlar ile kesime tabi
tutulurlar. Presinterize seramiklerde ingotlar pöröz
olup, h&zl& bir frezeleme i lemine imkan tan&maktad&rlar. Pöröz yap&n&n elimine edilebilmesi için tekrar bir
sinterleme i lemine tabi tutulmalar& gerekir. Tam
olarak sinterlenmi seramiklerde ise non-pöröz ingotlar
mevcut olup frezeleme i lemi zor yap&l&r, buna kar &n
tekrar sinterleme i lemine tabi tutulmalar&na gerek
yoktur.3
Cam infiltre CAD/CAM ingotlar& ise slip-cast
seramikleri ile benzer kompozisyondad&r ve frezeleme
i lemi sonras&nda pöröz yap&n&n giderilmesi amac&yla
yeniden cam infiltrasyonu yap&lmas& gereklidir3. Kitlenin ana yap&s& olan alümina veya alümina/zirkonya
kar& &m&n&n kristalleri aras&ndaki bo luklara cam infiltre
edilerek yap&n&n devaml&l&2& sa2lanmaktad&r. CEREC
inLab sistemde kullan&l&rlar.11

Dental CAD/CAM Sistemlerin Ba.ar5s5 çin
Gereken Faktörler:
CAD/CAM sistemlerle elde edilen restorasyonlar&n ba ar&s&nda hekim ve laboratuar çal& anlar&n&n
beceri ve tecrübesi kadar CAD/CAM sistemleri de
önemli bir faktördür. ntraoral kameran&n ve milling
ünitesinin netli2i, yaz&l&m program&n&n ve dizayn
algoritmalar&n&n s&n&rlamalar& CAD/CAM sistemleri ile
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faza geçerken hacimde %4,5 lik bir art& olur ve bu da
katastrofik ba ar&s&zl&2a neden olur. Bu de2i im geri
dönü ümlüdür ve 950°C den a a2&daki so2utmalarda
ba lar.13 Ancak zirkonyumun yap&s&na çe itli oksitler
ilave ederek (MgO, CaO, CeO2, Y2O3) tetragonal faz&
oda &s&s&nda elde etmek mümkündür.13,14 Bu minör
unsurlar eklenerek oda &s&s&nda stabilize fazlar& elde
etmeyi mümkün k&lar. %8 veya 12 oran&nda bile en
eklenerek tam stabilize kübik faz& (kübik zirkonyum)
elde etmek mümkündür. Daha küçük miktarlarda
(%3-5) eklemeler ile k&smi stabilize zirkonyum elde
edilir.14
Di hekimli2inde kullan&lan zirkonyum seramikleri faz transformasyon etkisinden kaynaklanan yüksek
dirençli özellikleri ile karakterizedir.14 Bas&nç alt&nda
zirkonyum partikülleri tetragonalden monoklinik faza
geçmektedirler.10,12-14 Tetragonal zirkonyumu oda &s&s&nda elde etmek mümkünken bas&nç alt&nda monoklinik faza geçmekte ve bas&nç alan bölgelerin hacminde
%3 artma görülmektedir. Bu boyutsal de2i iklik s&ras&nda çatlak hatt&ndan enerji emilimi olur.12,14 Çatlak
enerjisi tetragonalden monoklinik faza geçi i sa2lar.12
Çatlak hatt&n&n yap&n&n bünyesinde ilerlemesini engeller. Ayr&ca hacimde ki de2i iklik de çatlak hatt& üzerine
bas&nç yaparak yine çatlak hatt&n&n ilerlemesini
durdurur.10
Zirkonyum alt yap&, di preparasyonuna ba2l&
olarak kalan keskin kö eler, internal uyumlamalarla
gerçekle tirilen a &nd&rmalara ba2l& hasarlar ve çi2nemeyle olu an bas&nçlar ve a2&zda ki termal de2i ikler
kar &s&nda direnç göstermektedir. Transformasyon
sertli2i zirkonyumun yüksek bükülme direnci ve sertli2i
olmas&na neden olur. Bir di2er iyi özelli2i ise biouyumlu
olmas&d&r.10
Parsiyel stabilize zirkonyum seramikleri, dental
materyaller aras&nda mekanik özellikleri en iyi olan
seramikler olup bu sayede yüksek bas&nç alan arka
grup di lerin restorasyonunda kullan&lmalar& mümkündür. Üstün mekanik özellikleri sayesinde alt yap&lar&n
kal&nl&klar&n& azaltmak mümkün olmu tur. Mekanik
direnç ve esteti2in arand&2& bölgelerde tam seramik
restorasyonlar&n kullan&m&na izin vermi tir.10,13 Yüksek
k&r&lma direnci ve sertli2inden dolay& zirkonyum, a2z&n
herhangi bir yerinde kullan&labilen genel bir seramik
restoratif materyali haline gelmektedir.10

Zirkonya Seramikleri:
Zirkonya, zirkonyumun dioksit kristalidir. ZrO2
farkl& metalik oksitlerle kar& t&r&larak (MgO, CaO, Y2O3)
yüksek moleküler stabilite elde edilir.12,13 Sinterlenmesi
daha zor olsa da Y2O3 ile stabilize edilen ZrO2 di2er
kombinasyonlardan daha iyi mekanik özellikler sunar.12
Yitriyum stabilize zirkonyum yani tetragonal zirkonyum
polikristalleri (TZP) en çok kullan&lan kombinasyondur.12,13 Polikristalin zirkonyum seramikleri geleneksel
dental seramiklerin aksine cam içermezler. Ancak InCeram sistemde ki cam infiltre alümina seramikleri
istisnad&r. Zirkonyumun uzun dönem klinik kullan&m&
s&ras&nda ortaya ç&kabilecek mikroçatlaklar&n önüne
geçmek için s&cak izostatik bas&nç alt&nda tam sinterlenmi ingotlar eklinde haz&rlan&rlar. Ancak CAD/CAM
sistemlerin baz&lar&nda ye il faz (green body) denilen
ve so2uk izostatik bas&nç ile haz&rlanan ingotlar
frezeleme i lemine tabi tutulurlar ve daha sonra tekrar
sert ve dayan&kl& yap& olu mas& için &s& ve bas&nç alt&nda
sinterlenirler.14
Dental uygulamalar için farkl& tipteki zirkonyum
seramikleri:13
a) 3Y-TZP: %3 mol yitria (Y2O3) ile beraber zirkonyum oda &s&s&nda stabilize edilmektedir. Genellikle
frezeleme için kullan&lan 3Y-TZP CAM ünitesinden
sonra üreticilerin önerilerine göre 1350°C ile 1550°C
aras&nda de2i en son bir sinterleme i lemine tabi
tutulur.
b) Alümina ile güçlendirilmi cam infiltre zirkonya (ZTA): Alümina matriks ile kombine kullan&lmas&
sonucu elde edilir. Sinterlenmesi tamamlanm& 3YTZP’den daha pöröz bir yap& içerir ve bu da In-Ceram
Zirconia’ n&n 3Y-TZP’den neden daha dü ük mekanik
özellikler sundu2unu aç&klar.
c) Mg-PSZ: Magnezyum ile stabilize edilen zirkonyum (Mg-PSZ) seramikleri büyük partikül oranlar&
nedeniyle a &nmaya meyillidir ve pöröz yap&lar&ndan
dolay& yüksek mekanik özellikler sergileyemezler. MgPSZ seramiklerin tam sinterlenmi bloklar& CAM ünitesinde kullan&l&r. Denzir-M bu tip seramiklere örnektir.
Zirkonyum oksit kristalleri (ZrO2): monoklinik,
kübik ve tetragonal olmak üzere 3 farkl& ekilde
organize olabilir.12-14
Oda &s&s&ndan 1170 °C ye kadar monoklinik faz,
1170°C ile 2370°C aras&nda tetragonal faz, 2370°C
den kaynama noktas&na kadar ki s&cakl&klarda ise kübik
faz bulunur. So2utma ile tetragonal fazdan monoklinik
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CAD/CAM Sistemler Kullan5larak Alt Yap5
Tasar5m5 ve Üretimi
Tüm CAD/CAM sistemleri; bilgisayarl& yüzey
taramas& (Computer surface digitization-CSD) ve a2&z
ortam&ndan bilginin elde edilip kaydedilmesi (di preparasyonu, mevcut di in geometrisinin belirlenmesi),
alt yap&n&n tasar&m& (CAD), alt yap&n&n üretimi (CAM)
olmak üzere 3 fonksiyonel unsur içerirler.4,15
Restorasyonu yap&lacak di modelleri bilgisayara
3 boyutlu olarak aktar&l&r.16 Ancak farkl& CAD/CAM
sistemlerine göre a2&z ortam&nda ki durumun bilgisayar
ortam&na aktar&lmas& farkl&l&k göstermektedir. CEREC
sistemde intraoral 3-boyutlu tarama yapabilen cihaz
mevcutken, di2er CAD/CAM sistemlerde tarama genellikle modellerden yap&l&r. Birçok optik taray&c& harekete
çok hassas oldu2u için intraoral tarama yapmay&
güçle tirir. Hastan&n herhangi bir hareketi ile bilgiler
bilgisayar ortam&na yanl& aktar&labilir ve yap&lacak
restorasyon di e oturmayabilir.15
Cercon sistem geleneksel mum modelasyon
tekni2i ile üretilirken, DCS-Precident ve Lava gibi
sistemlerde farkl& tiplerde ki CAD teknolojisinden
yararlan&l&r. Ancak zirkonyum, CAM teknikleri kullan&lmadan i lenebilmesi çok zor olan tek materyaldir. Bu
nedenle alt yap&lar elde edilirken ister geleneksel mum
modelasyon tekni2i kullan&ls&n ister bilgisayar
ortam&nda dizayn yap&ls&n, bilgisayar destekli frezeleme
makinesi ile kullan&lmas& daha dirençli ve daha iyi
marjinal uyuma sahip restorasyonlar&n elde edilmesini
sa2lar.10
Mekanik özellikler alt yap&lar&n inceli2inden ve
konnektörlerin boyutlar&ndan etkilenebilir. Ancak hem
konnektör boyutlar& hem de alt yap&n&n kal&nl&2& zirkonyum alt yap&larda aynen geleneksel metal destekli
restorasyonlarda oldu2u gibi dizayn edilebilir.10
Alt yap&n&n dizayn& tamamlan&nca bilgiler, frezeleme ünitesine transfer edilir ve alt yap&n&n üretimine
ba lan&r. Alt yap&n&n dizayn& CAD ünitinden CAM ünitesine verildi2i gibi, Cercon sistemde ki gibi mum modelasyondan elde edilen örnek, taray&c&larla okunarak
CAM ünitesine verilebilir. CAM ünitesinde Cercon ve
Lava sistemlerde tam sinterlenmemi Y-TZP kullan&l&rken, DCS-Precident sistemde tam sinterlenmi Y-TZP
kullan&l&r.11,17 Bilgisayar, tasar&m& yap&lan kuron formunu, seramik bloklar&, çe itli eksenlerde hareket edebilen kesici uçlar sayesinde ekillendirerek olu turur.16

Tam sinterlenmemi Y-TZP restorasyonlar, final
sinterlemede %20-25 oran&nda büzülmeye u2rayaca2&ndan, restorasyonlar bu oranda büyük üretilir.
Tam sinterlenmemi bloklardan üretim, daha h&zl&
olmakta ve üretim s&ras&nda mikroçatlaklar&n olu ma
oran& daha dü ük olmaktad&r. Ancak tam sinterlenmi
bloklardan elde edilen restorasyonlar ise ikinci bir
büzülme içermedi2i için daha iyi marjinal uyum
göstermektedir.11,17
Bununla beraber unutulmamas& gereken bir
husus da frezeden ç&kan dirençli seramiklerin üzerine
tabakalama serami2i uygulama gereklili2idir. CAM
ünitesinde elde edilen alt yap&lara üstyap& porseleni
eklenerek anatomik ve estetik beklentiler geli tirilir.
Tüm bu a amalardan sonra üretilen restorasyonlar&n,
dirençli ve uyumlu olaca2& belirtilmektedir.16
CAD/CAM S STEMLER
DCS
Precident
Sistem
(Digitizing
Computer System -DCS- Precident)
DCS Precident sistem, hem bilgisayar destekli
tasar&m (CAD) hem de bilgisayar destekli üretimden
(CAM) yararlan&r.18 DCS Precident sistem, ilk olarak
1990 y&l&nda kullan&lmaya ba lan&lm& olup restorasyon
altyap&lar& tam sinterize Y-TZP bloklardan (DC-Zirkon)
ekillendirilmektedir.13 PreciScan ad& verilen tam otomatik lazer taray&c& bir optik sensör ile di e temas
etmeden destek di in kendisine, kom u di lere ve
çevre dokulara ait koordinat bilgilerini elde etmek için
ölçümler yapmaktad&r. Otomatik ölçümde, cihaz her iki
çenenin de modelini elde edebilmekte ve 14 prepare
edilmi di i taray&p 30 üyeye kadar alt yap&y& simültane
olarak Precimill frezeleme ünitesinde yapabilmektedir.1,10,18 DCS Dentform yaz&l&m& ile konnektör sahalar&n büyüklü2ünü ve gövde formlar&n& tasarlayabilmektedir.1,10 Molar bölgedeki konnektör ba2lant&lar&n
kesitleri minimum 4 mm, di2er bölgedekiler ise minimum 3 mm olmal&d&r.18 DCS sistemde kullan&lan materyaller porselen, cam seramik, In-Ceram, zirkonyum,
metaller ve fiberle güçlendirilmi
kompozitler
1,10
olabilir.
Üst yap&lar ise alt yap&yla uyumlu termal
genle meye sahip veneer porseleni (Vita D ceramics)
ile yap&l&r.18
Procera All-Ceram Sistem
Andersson ve Oden, Nobel Biocare ve Sandvik
Hard Materials i birli2i ile 1993’de Procera AllCeram
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sistemini geli tirmi lerdir.19,20 Procera dental restorasyonlarda kullan&lan yo2un sinterlenmi alüminyum
oksit (%99,5) yap&lar& için geli tirilmi bir CAD/CAM
metodudur. Procera sistemi ile CAD/CAM teknolojisi
kullan&larak alüminyum oksit (Procera AllCeram),
zirkonyum oksit (Procera AllZirkon) ve titanyum
(Procera AllTitan) alt yap&l& restorasyonlar elde etmek
mümkündür.10,21,22 Procera sistemine ait bilgisayar
destekli dizayn ünitesi laboratuarlarda mevcutken,
bilgisayar destekli üretim ünitesi (CAM) sadece sveç
ve A.B.D olmak üzere iki merkezde bulunur. Bu
nedenle laboratuarda modeller taray&c& (Procera
Scanner) ile tarand&ktan sonra, taranan görüntü e-mail
yoluyla Nobel Biocare Procera Sandvik’e yollan&r.21-23
3–5 dakika süren tarama i lemi s&ras&nda her bir
preparasyon için yakla &k 50.000 veri noktas& belirlenir.
Elde edilen veriler do2rultusunda bilgisayar ekran&nda
özel geli tirilmi CAD yaz&l&m program& kullan&larak
koping 3 boyutlu olarak tasarlan&r. Final sinterizasyon
s&ras&nda olu acak %15–20'lik büzülmeyi kar &lamak
amac&yla büyütülmü güdük haz&rlanarak, buna uygun
alüminyum oksit veya zirkonyum oksit altyap& elde
edilmektedir.21,22 ekillendirilen alt yap& çok yüksek
s&cakl&klarda (>1550° C) sinterlenmekte,21-23 daha
sonra uygun bir termal genle meye sahip alüminus
seramik ile kaplanmaktad&r.19
Procera
all-ceram
sisteminde
alümina
kullan&larak 0.25 mm kal&nl&2&nda alt yap&lar elde etmek
mümkündür. Alt yap&lar opak olduklar& için do2al di in
renginin yans&mas&na izin vermezler. Alüminadan elde
edilen alt yap&lar rezin simanlar için iyi retansiyon
alanlar& sundu2u için içlerini ayr&ca asitlemeye gerek
yoktur.23

protez için ise 80 dakika sürer. 1350 °C de yakla &k 6
saat Cercon f&r&n&nda final sinterlenmesine tabi
tutulurlar. Sinterlenmesi tamamlanm& alt yap&n&n
üzerine veneer serami2i (Cercon Ceram S) ile
restorasyonun son ekli verilir.24
Lava Sistem
Lava sistemde yüksek dayan&kl& zirkonyum alt
yap&lar& elde etmek için %3 mol yitriyumla k&smi olarak
stabilize edilen zirkonyum polikristal içerik kullan&l&r. Bu
presinterize ZrO2 seramik bloklar d& &nda Lava sistem;
optik taray&c& (Lava Scan), bilgisayar destekli freze
makinesi (CAM) ( Lava Form), sinterizasyon için bir
f&r&n (Lava Therm) ve CAD/CAM yaz&l&m&ndan
olu maktad&r.25
lem, ölçüden elde edilen model yüzeyinin
optik taray&c& ile yüzeye temas etmeden taranmas& ile
ba lamaktad&r. Bu tarama i lemi kuron preparasyonlar&
için yakla &k 5 dakika, 3 üyeli bir köprü içinse yakla &k
12 dakikad&r. Okluzal ili kiler ve güdükler, taray&c& ile
üç boyutlu olarak bilgisayara aktar&l&r ve altyap&, sistem
parametrelerine göre elde edilir. Bu sis temin
tamamen CAD destekli olmas&, teknisyenin mum
modelasyon yapmas&n& gerekli k&lan di2er sistemlere
göre avantaj&d&r.5 Son sinterizasyon s&ras&nda büzülme
gösterece2i için, milling i lemi ile büyütülmü altyap&
haz&rlanmaktad&r. Bu büzülme miktar& %20 ile 25
aras&nda de2i mektedir. Milling i lemi kuron için 35
dakika, 3 üyeli köprü için 75 dakika sürmektedir. Bu
i lemi sinterizasyon ve kaplama a amalar& takip
etmekte, 8 saat süren &s&tma ve so2utma i leminden
sonra sinterlenmi alt yap&lar veneer serami2i (Lava
Ceram) ile kaplanmaktad&r.25
Altyap&lar, klasik vita skalas&na göre farkl& yedi
renkte elde edilebilmektedir. Bu durum, gövdenin
lingual ve gingival yüzeylerinin veneer porseleni ile
kaplanma ihtiyac&n& ortadan kald&rmaktad&r. 11

Cercon Sistem
Cercon asl&nda bir CAD/CAM sistem olmay&p sadece CAM ünitesine sahiptir. Cercon sistemde prepare
edilen di e ait day üzerinde altyap&n&n mum örne2i
haz&rlanarak Cercon cihaz&n&n ana parças&na (Cercon
brain) yerle tirilir. Bu örnek, cihaz&n lazer sistemi ile
taran&r ve elde edilen verilerin frezeleme ünitesine
aktar&lmas&yla cihaz&n sa2 taraf&na konulan yar&
sinterize zirkonyum bloklardan altyap& elde edilir. Bu
i lem s&ras&nda final sinterlemeden kaynaklanabilecek
%20 oran&nda ki büzülme miktar& hesaplan&r ve
altyap&lar daha büyük olarak haz&rlan&r. Frezeleme
i lemi bir kuron için yakla &k 35 dakika, 4 üyeli sabit

CEREC Sistem: (CEramicREConstruction –
CEREC- system )
Cerec sistem ilk olarak 1988 y&l&nda kullan&lmaya
ba lanm& olup ayn& zamanda ilk geli tirilen CAD/CAM
sistemidir. 1994’te Cerec 2 sistem geli tirilmi ve daha
sonra 2000 y&l&nda Cerec 3 sistem kullan&ma
sunulmu tur. Cerec 1’den Cerec 3 sisteme geçildikçe
daha ayr&nt&l& ve daha uyumlu restorasyonlar elde
edilmi tir.26,27
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4-Bilgisayar ekran&nda marjinler ve konturlar
belirlenir.
5-Uygun boyutta seçilen
seramik
blok
ekillendirme ünitesine yerle tirilir. Bir kuronun
haz&rlanma süresi yakla &k 20 dakikad&r.
6-Elde edilen restorasyonun a2&zda kontrolü
yap&l&r ve kompozit esasl& yap& t&rma siman& ile simante
edilir.
CELAY Sistem:
Celay sistemi kopyalama-frezeleme (copymilling) tekni2ine dayanan bir sistemdir. Özel bir
kompozit materyalinden haz&rlanan ön model direkt
olarak di üzerinde veya ana modelde haz&rlan&r.35 80
mikrometre hassasiyetle taranan bu ön modele göre
seramik bloklar ekillendirilir.36 Bilgisayar yard&m& ile
taranan modelin dublikat&, frezeleme makinesine
ba2lanan
porselen
bloklar&n,
uygun
frezlerle
ekillendirilmesi ile elde edilir.35 Haz&rlanan alt yap&n&n
dayan&kl&l&2&n& art&rmak için pöröz yap&da ki serami2e
lantan oksit cam infiltrasyonu yap&l&r ve f&r&nlan&r. Bu
i lemden önce alt yap&y& k&r&lmalara kar & korumak
gerekir.36,37
Cerec sistemde kullan&lan Vita Mark II Celay
sistemde de kullan&labilir. Alternatif olarak InCeram
Alumina veya InCeram Spinell de Celay sistemde
kullan&labilir.36
Celay sistemle elde edilen In-ceram restorasyonlar geleneksel In-ceram restorasyonlara göre %10
daha fazla bükülme direncine sahiptir.37

Cerec sistemin temelinde, üç boyutlu optik ölçü
alan intraoral kamera vard&r.28 Tarama i leminin
ard&ndan, alt yap&lar tasarlan&r. Tasarlanan altyap&lar,
sisteme adapte frezeleme ünitesinde elde edilir.5
Frezeleme ünitesinde, Vita Mark II, Dicor MGC ve
ProCad porselenleri kullan&lmaktad&r. Vita Mark II
porseleninde cam matriks yap& içinde majör kristal
olarak sanidine (KAlSi3O8) bulunur. Dicor MGC ise
mika-bazl& makine ile ekillendirilebilen cam seramik
olup içeri2inin %70’i kristalin fazdan olu maktad&r.29,30
ProCad makine ile ekillendirilebilen lösit içerikli
seramik materyalidir.30
Cerec inLab sistemde ise Cerec 3’e ilave olarak
CAD/CAM ile kuronlar ve hatta çok üyeli köprüler için
yüksek dirençli tam seramik restorasyonlar üretilir.
Cerec inLab sistemde kullan&lan materyaller In-Ceram
Alümina, IPS e-max CAD/CAM seramik ve yitriyumla
k&smi olarak stabilize edilen zirkonyum materyalleridir.31 Ayr&ca inley yap&m& için rezin bazl& kompozitlerde kullan&labilir.32
lk Cerec sistemlerinin dezavantajlar& restorasyonlar&n zay&f marjinal uyumlar&33 ve okluzal yüzeyin
ekillendirilmesinde görülen ba ar&s&zl&k idi.34 Cerec 2
sistemi ile beraber bu problemler a &lm& sonuçta,
CEREC sistem ile yüksek bir ba ar& oran&yla restorasyonlar elde etmek mümkün olmu tur. Renk stabiliteleri
ve a &nma oranlar& da klinik olarak kabul edilebilir
s&n&rlar içerisindedir.9,32 D& yüzeyi iyi bir ekilde
cilalanm& ve glazelenmi CEREC ürünleri kar & di
minesinde do2al di in yapaca2& a &nmaya e de2er bir
a &nma oran& gerçekle tirir.10 Ayr&ca Cercon, Lava,
Procera gibi sistemlerde laboratuar ortam&nda restorasyonlar elde edilirken, hasta ba & uygulamalar& için
kullan&lan tek CAD/CAM sistemi CEREC’dir. Tek seansta
restorasyonlar&n elde edilmesi ile de postoperatif
hassasiyet olmayacakt&r.32 Adeziv materyaller ve
yap& t&rma simanlar&ndaki geli meler ilk CEREC
sistemlerde
görülen
postoperatif
hassasiyetin
önlenmesinde etkili olmu tur.27
Cerec Sistemlerin Üretim lemleri:34
1-Di preparasyonu tipik olarak tam seramik
restorasyonlar&n haz&rland&2& gibi haz&rlan&r.
2-Opak bir toz ile prepare edilen di kaplan&r.
3-Optik taray&c& ile prepare edilen di in
bilgisayar monitörüne görüntü yans&t&l&r. Görüntü
yakalan&nca bilgisayara kaydedilir.

CICERO Sistem: (Computer integrated
ceramic reconstruction)
Bilgisayarda tamamlanan seramik yap&land&r&lmas& anlam&na gelen Cicero sistem ilk olarak Denissen
ve arkada lar& taraf&ndan tarif edilmi tir.38 DCS ve
CEREC gibi sistemlerde kullan&lan tek renkli monolitik
seramik bloklar&n yeterli dayan&kl&l&2& sa2layabilmesine
kar &n, yeterli estetik beklentileri sa2layamayabilece2i
endi esi Cicero sistemin do2u una neden olmu tur. Bu
sistemde yüksek dayan&kl& kor yap&lar olu turulurken
ayn& zamanda dentin porseleni ve kesici kenar
porseleni gibi tabakalar tek tek eklenerek do2al estetik
beklentilerin kar &lanmas& amaçlanm& t&r.39
Cicero sistemde seramik restorasyonlar&n
maksimum statik ve dinamik okluzal kontaktlarda elde
edilmesi amac&yla optik okuma, seramik sinterizasyonu
ve bilgisayar destekli frezeleme ünitesi kullan&l&r.39,40
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Cicero sistem okluzal yüzeylerin 3 boyutlu modellemesi
ile ideal okluzyon için uygun kuron tasar&m&n& gerçekle tirebilir. Bilgisayar ortam&nda dijital modelleme ile
kuronlar önce statik okluzyonda daha sonra ise
dinamik okluzyonda olu turulurlar. Cicero sistemin
CAD yaz&l&m& sayesinde ideal artikülasyon di2er
sistemlere göre daha uygun bir ekilde elde edilir.40
Cicero CAD/CAM sistemi ile kuron ve inleyler farkl&
seramik tabakalar& ile ( yüksek dirençli alümina kor,
dentin porseleni, insizal porselen ) üretilir.39 Sistem u
ekilde çal& &r:
Posterior bir di in üretimi s&ras&nda ilk önce taramas& yap&lacak olan modeller elde edilir ve preparasyonun bitim s&n&rlar&n&n daha kolay belirlenebilmesi
amac&yla modellerin di li k&s&mlar& beyaza, di2er
k&s&mlar ise siyaha boyan&r.4,39 Cihaz&n h&zla hareket
eden lazer taray&c&s&yla model taran&r ve preparasyonun, çevre dokular&n ve kar & di in 3 boyutlu
geometrik görüntüleri elde edilir.39 Programda bilgi
bankas&ndan elde edilecek restorasyon için en uygun
kuron belirlenir ve seçilen kuron, ekrandaki kavse
yerle tirilerek ayarlamalar yap&l&r. Önce mesial ve distal
temas noktalar& daha sonra bukkal ve lingual s&n&rlar
düzenlenir. Böylece serami2in bir f&rça ya da spatül
yard&m&yla formunun verilmesi gibi yeni kuronun
konturlar& bilgisayar yard&m&yla ve kom u di lerle
mesial ve distal kontaklar& ±0.02 mm lik hassasiyetle
ayarlan&r. Sentrik okluzyon ayarlar& ve artikülasyon
ayarlar& da yap&ld&ktan sonra tabakalar&n olu turulmas&na geçilir.39
Bilgisayar ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde
son y&llarda art&k CAD/CAM yard&m&yla üretilen restorasyonlarda hep ayn& kalite standard& yakalanabilmekte
ve
hastaya
uygun
ba ar&l&
restorasyonlar
haz&rlanabilmektedir.
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