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 En sık I. ya da II. süt moların erken kaybında kullanılmaktadır. 
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             kolay ve ekonomik olarak üretilebilir. 
 
                  uygulama için kısa zaman gerektirir. 
 
                        çift taraflı kullanılabilir.  
 
                             çocuklar tarafından kolay tolere edilebilir.  
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  Siman yetersizlikleri 

  Lehim veya bant kırılması 
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  Bantların simantasyonunda genellikle kullanılır. 

  

  Son zamanlarda RMCİS, Kompomer siman, Dual–cure rezin 

simanda sıklıkla kullanılmaktadır. 

  

   Cam iyonomer simanlar kalsifiye dokulara kimyasal olarak 

bağlanır. Florür salma ve depolama özelliği vardır. 

      Minenin cam iyonomer simandan kazandığı florürün etkisi 

restorasyon düşse de 6 ay devam eder.  
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Çalışmamızın amacı: 
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Farklı yapıştırıcı simanla simante edilen sabit yer tutucu bantlarının; 



 

Çalışmamızda toplam 125 adet çekilmiş alt 3. molar diş kullanıldı. 

  

               75 

 

              50  

  

Hipoplazik minesi olan, çatlak, çürüklü veya restorasyon içeren dişler 

çalışmaya dahil edilmedi.  

 Dişler akrilik rezin bloklar içine  gömüldü.  

Örnekler, her biri 15 adet olacak şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı. 

Akrilik bloklar her bir grup için farklı sayılarla kodlandı. 
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Bu çalışmada kullanılan simanlar: 

 Geleneksel CİS ( Ketac-Cem )  Geleneksel CİS (GC Equia ) 

 Rezin Modifiye CİS (R&D Series Nova Glass-LC )  Kompomer siman (Transbond  plus) 

 Dual- cure rezin siman (R&D Series Nova Rezin ) 
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0,9 mm paslanmaz çelik tel  bukkal ve lingual 

bant yüzeyinin orta bölümüne lehimlendi.  

 

 Bantlar simanlarla üretici firma 

talimatlarına göre yapıştırıldı.  

 

 RMCİS, Kompomer Siman ve  Dual- Cure 

Rezin Siman ile yapıştırılan bantlar 20 saniye 

polimerize edildi.   

                                                                                                                             

Geleneksel CİS ile yapıştırılanlarda 

sertleşme için 10 dk beklendi.  

 

Örnekler daha sonra 37° C de %100 nemli 

bir ortamda 24 saat boyunca bekletildi. 

Bağlanma  Dayanıklılığı Değerlendirilmesi 
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   Bağlanma dayanıklılığı testi için her bir örnek 

Instron cihazına sabitlendi ve çekme kuvveti 

paslanmaz çelik tel halka aracılığı ile uygulandı. 

   Bant dişten tamamen ayrılana kadar teste 

devam edildi. Bandın çıkması için gerekli olan 

maksimum kuvvet Newton ( N ) cinsinden ölçüldü. 
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Tablo 1. Farklı simanlarla yapıştırılan yer tutucu bantlarının bağlanma dayanıklılığı değerleri 
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Siman       N  Ortalama       SD      Min      Max  Tukey 
Grouping 

Geleneksel CİS (Ketac-cem)      15      11,1     3,9      5,2     19,7       B 

Geleneksel CİS (Gc Equia)      15        5,1     1,2      2,7      7,4       A 

RMCİS (Nova Glass- LC)      15       6,4     3,4      2,1      11,5      A, B 

Kompomer Siman 
(Transbond plus) 

     15       5,5     5,0       1,1      17,1       A 

Dual- Cure Rezin Siman 
(Nova Rezin) 

     15       10,9     5,5      3,1      23,2        B 

Total      75        7,8     4,7      1,0      23,2 



Sağ kalım süresi (Survival time) Değerlendirilmesi  

                                                                            

 
 
 
 
 

 Dişlerin kökleri elmas frez ile kesildi, bantlar dişlere simante edildi, 

sonrasında ball mill'e yerleştirildi.  

Ball- mill içerisine paslanmaz çelik küreler ve 37 ° C 

distile su kondu.  

• Dönme hızı dakikada  100 devir olacak şekilde 

ayarlandı.                                                                     

 Örnekler her 1 saat sonrası kontrol edildi, tüm bantlar dişlerden ayrılana 

kadar teste devam edildi.  
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Ball- mill test sonuçlarına göre ortalama sağ kalım süreleri 
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  Sadece çekme kuvveti uygulayan İnstron testi sonuçları bizi yanıltabilir. 

Çünkü in- vitro ortamda yapılan bu test kuru ortamda yapılmakta ve tek 

yönde kuvvet uygulamaktadır.  

 

  Halbuki nemli ve sıcak olan ağızda, farklı yönlerde kuvvetler etkilidir. 

 

  Bu sebepten ağız ortamının taklit edildiği ball- mill testi, son yıllarda 

daha güvenilir bulunmaktadır. 
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  İnstron testine göre CİS’lar, rezin bazlı simanlardan daha yüksek 

bağlanma dayanıklılığı göstermesine rağmen ; 

  Ball- mill testi sonuçlarına dayanarak özellikle dual- cure rezin siman 

ve kompomer simanın bant simantasyonunda daha başarılı olduğu 

söylenebilir. 

  Rezin siman ve kompomer siman arasında anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen, yer tutucu bant simantasyonunda kompomer 

siman daha fazla tercih edilir çünkü florür salma kapasitesi çürük 

koruyucu etki sağlar.  
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                          Bu çalışmanın bir eksikliği ; 

   yer tutucu bantlarının kuru diş yüzeyine simante edilmesiydi ki, 

çocuklarda özellikle alt çenede klinik olarak bu durumun sağlanması 

zordur. 

 Yapılacak uzun süreli klinik araştırmalar simanları karşılaştırmak 

adına daha kesin sonuçlar verecektir. 
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