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Özet 

Abutmentler; üzerine kaplama diş yapılan implant üstü yapı parçalarıdır. Günümüzde üretilmekte olan 
İmplant “abutment”ları, çeşitli çap ve uzunluklarda standart olarak üretilmektedir. Ancak bu çeşitli çap ve 
uzunluklar her insan için farklı anatomik yapıda olan çene yapısına birebir uyum gösterememektedir. Bu 
durum uygulanan tedaviyi verimsiz kılmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına 3 boyutlu baskı 
teknolojileri kullanılarak kişiye özgü implantlar üretilmesi mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: İmplant, Abutment, 3B Yazıcı, Vida 

 

PERSONAL IMPLANT MANUFACTURİNG WİTH 3D PRİNTER 

Abstract 

Abutments; dental implant components coating is made on. Nowadays, "Abutment", using Standard are 
produced various diameters and lengths. However, these various diameters and lengths, can not adapt 
gums which have a different anatomical structure for each person. This situation makes inefficient 
treatments. Production of personel implant with 3D printing technology could be used available to 
eliminate this problem. 

KeyWords: Implant, Abutment, 3D Printing, Screw 

1. Giriş 

İmplant sözcüğü Latince ‘in=içerisine’ ve ‘planto=ekme, dikme, yerleştirme, gömme’ anlamına gelen 
sözcüklerin birleşiminden oluşmuştur. Anlam olarak ise ‘bir fonksiyon elde etmek amacıyla, uygun bir yere 
yerleştirilen organik veya inorganik cisim’e verilen addır ve Fransızca’dan diğer dillere geçmiştir. 
İmplantasyon ise bu yerleştirme işlemine denir. Tıpta, implantasyon bir materyalin vücut içerisine 
yerleştirilmesi anlamına gelir [1]. 

Protez terimleri sözlüğüne göre dentalimplantlar; sabit veya hareketli protezler için retansiyonve stabilite 
sağlamak amacıyla ağız dokularına mukozal ve/veya periostal tabakanın altına ve kemiğin üstüne veya 
içine implante edilen alloplastik materyalden yapılmış protetik aygıt veya sabit veya hareketli protezleri 
desteklemek için çene kemiğinin üzerine veya içerisine yerleştirilen cisimler olarak tanımlanmaktadır[2]. 
Bölümlü ve tam dişsizlik vakalarının dentalimplantlar ilerehabilitasyonu, klinik olarak uzun dönem başarısı 
ortaya konmuş[2-4] ve günümüzde çok fazla tercih edilen bir protetik tedavi alternatifi haline gelmiştir[5]. 

Dentalimplant uygulamalarında kişiye özgü implant uygulaması hasta konforunun yanı sıra sağlık 
personeli için de kolaylık sağlamaktadır. İmplant üreticileri tarafından hazır olarak kullanıma sunulan 
prefabrike dayanaklar biyolojik uyumları ve üstün mekanik özellikleri sayesinde altın standart kabul 
edilmelerine rağmen, estetik görüntüyü yeterince sağlayamamaları, implantın idealden uzak açılanma ile 
yerleştirilmeleri sonucunda yetersiz kalmaları, ideal dişeti çıkış profilini verememeleri ve hijyenin 
devamlılığına engel temizlenemeyen bölgeler oluşmasına neden olmaları sebebiyle yerlerini zamanla 
CAD/CAM teknolojisi ile ideal şekilde hazırlanabilen kişiye özel dayanaklara bırakmaktadır. Kişiye özel 
dayanakların hem fonksiyon hem de estetik açıdan prefabrike dayanaklara göre birçok avantajının 
bulunduğu çok sayıda çalışma tarafından bildirilmektedir[6].Bu çalışmada kişiye özgü implant üretiminin 
yöntem ve modellenmesi ele alınmıştır. 

2. Tarihçe 

Dentalimplantasyon yeni bir buluş değildir. Kaybedilmiş dişlerin yerine konma çabası insanlık tarihi kadar 
eski bir sürece dayanmaktadır. Fonksiyon ve estetiğin geri kazandırılması bilim adamlarının uzun 
yıllardan beri üzerinde çalıştığı önemli bir konudur. Antik çağlarda; taş, tahta, deniz kabuğu ve hatta 
hayvan dişlerinin; alt ve üst çenede dayanak olarak kullanıldığı görülmüştür. İlk dentalimplant örneği, M.S. 
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600 yıllarına ait bir Orta Amerika yerlisinin kafatası iskeletinde bulunmuştur. Bugün Harward Arkeoloji ve 
Etnoloji Müzesi'nde saklanan bu çene kemiğinde, eksik olan üç alt kesici dişin yerine, diş formu verilmiş 
deniz kabuklarının implante edildiği görülebilmektedir. 

19.yüzyıl başlarında her alanda olduğu gibi diş hekimliği alanında da metal kullanımının yaygınlaşması ile 
kemik içi implant olarak kabul edilecek tipte implantlarla ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.1930'lu 
yıllara kadar, gümüş, altın, platin ve iridyum gibi kıymetli metallerden hazırlanan implantlar dokuda 
galvanik etkileşimler oluşturdukları için; vakaların çoğunda başarısız sonuçlar elde edilmiştir. 

Oral implantolojinin temeli sayılan implantın kemikle bütünleşmesi kavramı 1952 yılında tavşanlar 
üzerinde yapılan kemik iyileşmesi ile ilgili mikroskobik çalışmalara dayanmaktadır. Kemikle bütünleşen 
implantlar ile tedavisi gerçekleşen vakalara ait ilk yayın 1969 yapılmıştır. Kemikle bütünleşme terimi ilk 
olarak 1977'de kullanılmış ve bu deyim araştırmacılar tarafından kabul görmüştür. İmplantlar üzerine 
yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları günümüzde de tüm hızıyla devam etmektedir. 

İlk olarak CAD/CAM sisteminin kurucusu olarak kabul edilen Francois DURET tarafından 1971 yılında 
gerçekleştirilen sistemle diş hekimliğinde restorasyonların otomatik olarak yapımı gündeme gelmiştir. 
Heitlinger ve Rodder 1979 yılında, ardından Moermann ve Brandestini 1980’de CAD/CAM sistemleriyle 
ilgili çalışmalar yapmışlardır. İlk dentalCAD/CAM sistemi Fransa’da 1983’te Garancierekonferansında 
sunulmuştur. Kullanılan ilk CAD/CAM sistemlerinde, blok şekillendirilirken aşındırmanın iki eksende 
yapılmasından dolayı diş ile restorasyon arasında iyi bir uyum sağlanamamıştır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda günümüzde altı eksende aşındırma yapabilen sistemler geliştirilmiştir.1985’te klinik 
ortamındahazırlanan, herhangi bir laboratuar işlemine tabitutulmadan şekillendirilen ve ağızda uygulanan 
ilk kronprotezi yapılmıştır[7]. 

3. Dental İmplant Çeşitleri 

3.1. Kemikle İlişkilerine Göre; 

Kemik ilişkilerine göre implantlar 3’e ayrılmaktadır(Şekil 1). 

 

Şekil 7. Kemik İlişkilerine Göre İmplant Çeşitleri 

3.1.1. Transostealimplantlar 

Bu implantlar yalnızca mandibular ön bölgeye uygulanır. Bu tür implantlar için primerendikasyon, silindir 
implantın uygulanmasını engelleyecek derecede aşırı rezorbemandibulerön bölgenin varlığıdır [8,9]. 

3.1.2. Subperiostealimplantlar 

Subperiostealimplantlarmaksilla ve mandibulada doğrudan kemik üzerine özel olarakhazırlanarak 
yerleştirilir ve bazı noktalardan ağız içerisine uzanan uzantıları vardır. Bu destekuzantılar üzerine üst yapı 
uygulanır. Bu tip implantların kullanım endikasyonları günümüzde hemen hemen yok gibidir.Genellikle bu 
implantlar diğer implantlara göre daha fazla komplikasyonlara nedenolmaktadır. Bunların arasında, 
yumuşak doku enfeksiyonları, sinir yaralanmaları ve sinüskomplikasyonları sayılabilir [9]. 

3.1.3. Endostealimplantlar 

Endostealimplantlaralveoler ve bazal kemiğe cerrahi müdahale ile yerleştirilirler. Blade ve silindir olmak 
üzere iki genel kategoriye ayrılırlar. Her iki kategorideki implantlarbir aşamalı ya da iki aşamalı prensiplere 
uygun olarak üretilirler [9]. 

 

3.2. Malzeme Çeşitlerine Göre 

İdeal bir implantın yumuşak dokular tarafından fizik olarak etkilenmemesi, yabancı cisim reaksiyonuna, 
enflamasyona, alerji ve hipersensitiviteye neden olmaması, kimyasal olarak inert olması, karsinojenik 
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olmaması, yapısını ve devamlılığını koruyabilmesi, istenilen şekli alabilmesi, sterilize edilebilmesi ve 
yeterli mekanik özelliklere sahip olması gerekmektedir[10,11]. 

İmplant malzemeleri metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler olmak üzere başlıca dört ana grupta 
toplanabilir (Şekil 2). Kristal yapıları ve sahip oldukları güçlü metalik bağlar nedeniyle üstün mekanik 
özellikler taşıyan metal ve metal alaşımlarının implant malzemesi olarak kullanım oranı yüksektir. En 
yaygın olarak kullanılan metalik malzemeler 316L paslanmaz çelik, Co-Cr alaşımları ve Ti 
alaşımlarıdır[10,12,13]. 

Biyomalzeme alanında polimerik malzemeler yumuşak dokulara benzer fiziksel özelliklere sahip 
olduklarından dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Polimer; küçük, tekrarlanabilir birimlerin 
oluşturduğu uzun-zincirli moleküllerdir. Tekrarlanan birimler, “mer” olarak adlandırılır. Senteze başlarken 
kullanılan küçük molekül ağırlıklı birimlere ise “monomer” adı verilir. Polimerizasyon sırasında, 
monomerler doygun hale gelerek (zincir polimerizasyonu) veya küçük moleküllerin yapıdan ayrılması ile 
(H2O veya HCl ) değişir ve “mer” halinde zincire katılır. Polimerlerin özellikleri, yapı taşları olan 
monomerlerden büyük farklılık gösterir. Bu nedenle uygulama alanına yönelik olarak uygun polimer 
seçimi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Polietilen, poliüretan, politetrafloroetilen, poliasetal, 
polimetilmetakrilat, polietilenteraftalat, silikon kauçuk, polisülfon, polilaktik asit ve poliglikolik asit gibi çok 
sayıda polimer, tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır[11,14]. 

 

Şekil 2. İmplant Olarak Kullanılan Malzemeler 

Vücudun zarar gören veya işlevini yitiren parçalarının onarımı, yeniden yapılandırılması ya da yerini 
alması için özel tasarımlı seramikler geliştirilmiştir. Bu amaçla kullanılan seramikler biyoseramikler olarak 
adlandırılmaktadır. Biyoseramikler, biyoinert ve biyoaktif olmak üzere iki grupta incelenir; 

(i) Biyoaktif seramik doku ve implant arasında kimyasal bağ oluşumuna izin veren seramik malzemedir.  

(ii) Biyoseramikler; polikristalin yapılı seramik (alümina ve hidroksiapatit), biyoaktifcam, biyoaktif cam 
seramikler veya biyoaktifkompozitler(polietilen-hidroksiapatit) şeklinde hazırlanabilmektedir[15]. 

Kompozit, farklı kimyasal yapıdaki iki veyadaha fazla sayıda malzemenin sınırlarını ve 
özelliklerinikoruyarak oluşturduğu çok fazlı malzeme olarak tanımlanabilir.Dolayısıyla kompozit malzeme, 
kendisini oluşturan bileşenlerden birinin tek başına sahip olamadığıözelliklere sahip olur. Kompozitler, 
yüksek dayanıma vedüşük elastik modülüne sahip olduklarından özellikleortopedik uygulamalarda tercih 
edilir. Ayrıca kompozitmalzemenin bileşimi değiştirilerek, implantın vücuttakikullanım alanlarına göre 
mekanik ve fizyolojik şartlarauyum sağlaması kolaylaştırılabilir[10]. 

4. CAD/CAM Sistemlerinde Kullanılan Materyaller 

CAD/CAM sistemlerinde seramikler, metal alaşımlar ve çeşitli kompozitler geniş bir materyal yelpazesini 
oluşturmaktadır. Genellikle kullanılan seramikler, alumina (daha sonra cam infiltrasyonuna izin verenler 
dahil), zirkonya ve porselen esaslı seramiklerdir[16,17,18]. 

Dental seramiklerle ilgili terminoloji birçok metinde farklılık göstermektedir. Bazı araştırmacılar‘seramik’ 
terimini kullanırken diğer araştırmacılar ‘dental porselen’ terimini kullanmışlardır. Genelde ‘seramik’ terimi 
inorganik ametaller için kullanılan ortak bir terimdir[19]. 

Zirkonyum oksit seramikler, oksit seramiklerin en yüksek eğilme dayanıklılık değerleri ile 
karşılaştırılabilecek özelliklere sahiptir[20].Bu seramiklerin içerisinde yüksek oranda ZrO2 (zirkonyum 
oksit) partikülleri bulunmaktadır. Sinterizasyon sonucunda oda sıcaklığında kısmen stabil olan tetragonal 
bir yapı oluştururlar. Oda sıcaklığında oluşan stabil yapının korunabilmesi amacıyla ZrO2 içerisine, 
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kısmen veya tam stabilizasyon sağlayan Y2O3 (itriyum oksit), MgO (magnezyum oksit), CaO (kalsiyum 
oksit) ve CaO2 (seryum oksit)gibi farklı oksitler katılmaktadır[21]. Tam stabilize edilmiş zirkonyum oksit 
seramiklerde daha fazla oksit katkısı bulunmasına rağmen, Y2O3 ile kısmen stabilize edilen zirkonyum 
oksitin mekanik özellikleri tam stabilize edilmiş zirkonyum oksitten üstündür. Bu üstünlük Y2O3 
katkısından kaynaklanmaktadır[20]. 

Yoğun zirkonyumdan oluşan materyallerin talaş kaldırarak şekillendirilmesi oldukça zordur. Bu nedenle 
eksiltme veya frezeleme yöntemini kullanan pek çok CAD/CAM sisteminde bu materyalin kısmen sinterize 
edilmiş hali kullanılmaktadır. Daha sonra restorasyonun dayanıklılığını artırmak için, 
restorasyonsinterizasyonun tamamlanmasına yönelik ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Sinterizasyon işlemi, 
son sinterizasyon aşamasından önce rengin kişiye özel olarak uygulanmasına da olanak tanımaktadır. 
CAM sistemi, restorasyonun yoğunluğunu artırma sırasında oluşan 25-30% büzülmeyi kompanze etmek 
amacıyla, presinterize restorasyonun daha büyük hazırlanmasını sağlar[16,22,23]. Pek çok sistemde 
kısmen sinterizeedilmiş zirkonyum oksit kullanılırken, DCS sisteminde yoğun olarak sinterize edilmiş, 
itriyumilesinterize edilen zirkonya (DC Zircon, Metoxit) seramikler de kullanılabilmektedir[22]. 

CEREC 3 ve CEREC InLab sistemlerinde feldspatik porselen olan ViÇizelgecks Mark II (VitaZahn-fabrik, 
BadSackingen, Almanya), ProCAD (IvoclarVivadent, Schaan, Lichtenstein),In-CeramZirkonia bloklar 
(VitaZahnfabrik) ve rezin esaslı kompozitolan Paradigm MZ100 (3M ESPE, St Paul, Minn) hazır bloklar 
kullanılmaktadır [24,25].Polimer esaslı materyaller intraoral uyumlama, parlatma, okluzal veya 
interproksimal bölgelere yapılabilen ilaveler açısından porselenlere göre avantajlı görünse de, düşük 
aşınma direnci ve eğilme dayanıklılığı açısından dezavantajlıdır[26].ViÇizelgecks Mark II konvansiyonel 
feldspatik porselenlere göre daha dayanıklıdır. ProCADlösit kristalleri içermektedir ve özellikleri IPS 
Empress’e (IvoclarVivadent) benzemektedir. Paradigm MZ100 ise mikrometre ve sub-mikrometre 
zirkonya-silika doldurucuları içermektedir. Bu blokların monokromatik olmalarının estetiği etkilediği 
düşünülürse, alternatif olarak içinde değişen renk yoğunluklarında (3 renk) ViÇizelgecksTriLuxe 
(VitaZahn-fabrik) de kullanılabilmektedir[18,24]. 

Metalik malzemeler içerisinde özellikle titanyum üstün biyouyumluluk, korozyona direnç veince 
işlenebilirliği sayesinde en çok tercih edilen metal grubudur. Soy metallere oranla maliyetleri daha 
düşüktür. Döküm teknikleri ile yapılan geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında, CAD/CAM sistemlerinde 
kullanılan tüm metal blok materyaller endüstriyel olarak üretildiği için malzemelerde pörözite boşlukları 
bulunmadığından dayanıklılıklarıdaha yüksektir ve malzemeler homojendir[27]. 

5. Dental İmplantların Üretiminde Cad/Cam Sistemlerin Kullanılması 

CAD/CAM uygulamaları beraberinde birçok avantajı da getirmiştir. Geleneksel ölçü alma yöntemlerini 
ortadan kaldırmıştır ve bekleme sürelerini kısaltmıştır[28,29]. Daha iyi restoratif materyallerin daha kısa 
süre içinde elde edilmeleri sağlanmıştır. Hata potansiyelini oldukça azaltmış ve indirektrestorasyonlardan 
kaynaklanabilecek muhtemel çapraz kontaminasyonların da önüne geçmiştir[30]. Diş hekimliğinde 
CAD/CAM sisteminin kullanılmasıyla seramik materyallerin kondensasyon, eritme, kaynaştırma işlemleri 
nispeten azalmıştır[31]. 

CAD/CAM sistemlerinin avantajlarından birisi de tek seanslı uygulamalar yapılabildiği için hem hastalar 

hem hekimler için zaman kaybının olmamasıdır. Bu sayede çeşitli klinik problemlere yol açabilecek ölçü 

almanın yanı sıra geçici krom hazırlama gibi zorunluluklarda ortadan kalkar ayrıca bu faktörlerin elimine 

edilmesi küçük de olsa ekonomik kazanca sebep olur. CAD yazılımları sayesinde CAD/CAM sistemlerden 

hastalar kadar kazançlı çıkan başka bir grup ise laboratuar teknisyenleridir. Alt yapılar ve restorasyonlar 

CAD yazılımlarıyla dizayn edildikleri için teknisyenlerin işleri kolaylaşmaktadır[32] (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Farklı üreticilere ait CAD/CAM sistemlerde kullanılabilen materyaller 

Bilgisayar Destekli 
Üretilebilen  

Seramik  
Restorasyon Sistemleri 

P
o
ilm

e
rE

s
a
s
lı
 

M
a
te

ry
a

l 

A
l 2

O
3

 

Z
rO

2
 

T
it
a
n
y
u

m
 

S
o
y
 o

lm
a
y
a

n
 

m
e
ta

lle
r 

S
o
y
 M

e
ta

lle
r 

S
ili

k
a
t 

S
e
ra

m
ik

 

Z
rO

2
-P

ö
rö

z
 

Z
rO

2
-Y

a
n
 

S
in

te
rl

e
n
m

iş
 

Z
rO

2
-Y

o
ğ
u

n
 

S
in

te
rl

e
n
m

iş
 

Z
rO

2
  B

lo
k
 

Atlantis ZimmerDental    X  X     X 

BegoCeram  X X         

BegoMedical    X X X      

CADCOM4            

ce.novation  X X         

CentraDent   X      X   

Cercon   X     X    

Cerec  X X    X  X X X 

Cynoved Neo
(TM) 

X X X X     X  X 

Cyrtina X  X      X   

DentaCAD X  X X X   X X  X 

diadem  X X      X   

DienerScanTec            

DigiDent  X X X   X X X  X 

Etkon X X X X X    X  X 

Everest X  X X   X  X X X 

FreeForm
®
Modeling

TM 
           

GN-1 X X X X   X X X   

Incise            

infiniDent  X X  X X X X X X  

Lava   X      X   

Perfactory X           

Precident-DCS X X X X   X  X X X 

Premium-Dental-System            

Procera  X X X      X  

RX-D     X X      

Wol-Ceram  X      X    

XSM-3d DentalScanner            

ZenoTecSystem X X X X X    X   

 

6.Yöntem 

Tasarım konsepti belirli aşamaları içermektedir(Şekil 3); 

 

Şekil 3. İmplant üretim döngüsünün şematik gösterimi 
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A- Dataların Bir Tarayıcı Tarafından Kaydedilmesi: Scanner 

Sistemin bilgi toplayan parçasıdır. Diş hekiminin yaptığı diş preparasyonunu, komşu dişleri 

veokluzyondaki dişlerin geometrisini intraoral ya da ekstraoral olarak tarar(Şekil 4).Temelde iki farklı 

görüntüleyebilme seçeneği vardır; 

 

Şekil 4. CAD/CAM ImplantAbutmentTarayıcı 

i ) Optik Tarayıcı 

Bu tarayıcı seçeneğinin temelinde triangulasyonprosedürü diye isimlendirilen yapıların üç boyutlu 
görüntüsünün elde edilmesi vardır. Beyaz ışık, renkli ışık ya da lazer projeksiyonu kullanılarak güdük 
üzerinden optik tarama yapılır. Işık kaynağı ve reseptör ünite birbirleriyle uygun açıda yerleşmelidir. Optik 
tarayıcıların çoğu harekete duyarlıdır. Bu nedenle optik tarayıcılar ile veri toplanırken, hastanın 
oluşturduğu en ufak hareket bile, verilerin hatalı kaydedilmesiyle sonuçlanabilmektedir. Hızlı ve yüksek 
çözünürlükte verilerin elde edilmesi optik tarayıcıların avantajlarıdır. Birçok CAD/CAM sisteminde tarayıcı, 
sistemin bir parçasıdır ve yalnızca uygun CAD yazılımı ile çalışmaktadır[33](Şekil 5). 

ii ) Mekanik Tarayıcı 

Mekanik tarayıcıda iğne ucu, küre ya da pin kullanarak güdük üzerinden mekanik tarama yapılır. Bu 

görüntülemede ana modelin mekanik olarak üç boyutlu ölçümü yapılır. Yüzeyin taranarak verilerin elde 

edilmesi aşaması CAD/CAM sistemleri arasında farklılık göstermektedir[33] (Çizelge 2). 

Çizelge 2. CAD/CAM tarayıcı sistemleri 

CAD/CAM Sistemi 

Dijital Okuma 

Mekanik Optik 

 Ekstraoral İntraoral Işık Kaynağı 

Lava
® 

 +  Beyaz Işık 

ce.novation + + + Rastgele 

Pro 50
TM WaxProTM 

 +  Beyaz Işık 

DCS Precident
®
  +  Lazer 

DECIM  +  Lazer 

Cercon
®
smartceramics  +  Lazer 

Perfactory
®  

 + + + Görünür Işık 

BegoMedifacturing  +  Beyaz Işık 

Etkon  +  Lazer 

GN-I   +  Lazer 

diGident  +  Beyaz Işık 

ZFN-Verfahren,Xawex 
Dentalsystem 

 +  Lazer 

Everest
® 

  +  Beyaz Işık 

Celay
®
 Kopyalama    

Procera
® 

+    

Tricione 90 +    

CEREC
® 

 + + Beyaz Işık 

EDC
® 

 +  Lazer 

WOL-CERAM  +  Lazer 

ATLANTIS  +  Lazer 
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B-Bu dataları uygun restorasyon haline getirecek sistem: Software(Yazılım)  

Bilgisayar ekranında restorasyonun üç boyutlu dizaynı ve planlamasının yapılabilmesi için bir bilgisayar 
ünitesi içerir. Kişiye özgü adapte edilmiş restorasyonun dizaynına ve üretilmesine izin veren birçok 
yazılım programı geliştirilmiştir. Kullanıcı CAD yazılımında bulunan şablonları direkt kullanabileceği gibi, 
modifikasyonlar oluşturarak kendi tasarımını da yapabilmektedir. Yazılım programları genellikle 
CAD/CAM sistemine özgüdür ve diğer sistemlerle uyumluluk göstermemektedir. Restorasyonun tasarımı 
tamamlandığında, CAD yazılımı sanal modeli farklı bir formata dönüştürerek CAM ünitesinin üretime 
geçmesini sağlamaktadır[33](Şekil 6). 

  

  
Şekil 6: CAD/CAM dentalimplant uygulamaları 

 

C-Sonuç restorasyonu ortaya çıkaracak üretim teknolojisi: Hardware (Donanım) 

Dizayn edilenimplant tasarımı sonlu elemanlar yönetimiyle dijital ortamda analiz edilir(şekil 7). Sonlu 
elemanlar gerilme analizi çalışmalarında amaç, üzerlerine yük uygulanan cisimlerin yapısal 
bütünlüklerinin bozulacağı durumlar karşısında yapısal bütünlüğünü bozabilecek zayıf noktaların 
hangilerinin olduğunun araştırılmasıdır. Bu sayede vida çevresinde gerçekleşen maksimum gerilme ve 
deformasyonların nerede oluşacağı tahmin edilebilmektedir. Analizden başarı ile geçen tasarımlar 3B 
yazıcı cihazına gönderilir. Sonlu elemanlar yönetimde başarılı bulunmayan tasarımlar yeniden 
tasarlanmak üzere gözden geçirilir.3B yazıcı cihazına gönderilen tasarım yazdırılarak kişiye özgü implant 
üretilir(Şekil 8). 

 

Şekil 7. Sonlu elemanlar yöntemi ileimplant uygulamaları 
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Şekil 8. 3 boyutlu yazıcı ile kişiye özgüimplant üretimi 

7. Sonuçlar 

Çalışmalar incelendiğinde görülmektedir ki; gelişen yöntemler ile birlikte kişiye özgü implant tasarımı ve 
üretimi mümkündür. Bu üretim sürecinde izlenilmekte olan ilk aşamamalzeme seçimidir. Hastanın ağız 
morfolojisi ve fizyolojisine uygun olarak seçilen malzemeninCAD/CAM sistemleri ve 3B yazıcı sistemler 
için de kullanılabilirliğinin mevcut olup olmadığına bakılır. Malzeme seçim işlemi tamamlandıktan sonra 
tarama işlemi gerçekleştirilir. Tarama ile bilgisayara aktarılan veriler CAD/CAM ile dizayn edilereksonlu 
elemanlar yönteminde analiz edilerek son aşama olan 3B yazıcıya gönderilir. 

Bu yöntem sürecinin sağladığı birçok avantaj vardır. Geleneksel ölçü alma yöntemlerini ortadan 
kaldırarak bekleme sürelerini kısaltmıştır. Materyallerin daha kısa süre içinde elde edilmeleri sağlanmıştır. 
Standart abutmentler yerine hasta ile birebir uyumlu abutmentlerin üretilmesi, hastaya hem estetik hem 
fonksiyonel açıdan fayda sağlamaktadır. Hasta ile implant uyum oranının artması hastaların almış 
oldukları sağlık hizmetindeki memnuniyet oranını arttıracaktır. Bu avantajlar ve gelişen teknolojiler göz 
önüne alındığında; kişiye özgü implant üretimi,3 boyutlu yazıcılar ile daha mümkün olmakta ve uygulanan 
tedavi verimini önemli ölçüde arttırmaktadır. 
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Özet 

Günümüzde ağrı kontrolünde farmakolojik yöntemlerin kullanılamadığı durumlarda buna alternatif olarak 
yararlanılan bir yöntem olan refleksolojinin, son yıllarda yapılan araştırmalarda etkili olduğu kanıtlanmış 
ve klinik kullanım oranı artmıştır. Sağlık sektöründe refleksoloji tabanlıkları kullanılmaktadır. Tedavi 
almakta olan hastaların ayak fizyolojileri ve taban yüz ölçümleri doğal olarak birbirlerinden farklıdır. Bu 
farklılık tabanların yüzeye uygulamış oldukları bası kuvvetlerinin ilgili doku ve organların sinir uçlarına tam 
ve doğru iletimin sağlanmasını engellemektedir. Buna bağlı yapılan tedavinin yetersiz kaldığı, hatta yanlış 
sonuçlara yol açabileceği söylenebilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmakiçin, 3 boyutlu baskı 
teknolojileri yöntemi kullanılarak, kişiye özgü ayak tabanlıkları üretilmesi mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Refleksoloji, Ayak tabanlığı, 3 Boyutlu Yazıcı 

PERSONAL REFLEXOLOGY FOOTPAD MANUFACTURING WITH 3D PRINTER 

Abstract 

Recently, the use of pharmacological methods of pain control in cases where it is used reflexology as an 
alternative. Also in research, it has provento be effective reflexology and increased clinical usage rate. 
There flexology in soles are used in the health industry. Patients foot phisology and foot padarea are 
have to be different to each other. It causes different forces to be transmitted from the ground to the 
footpad. This situation prevents the provision of tissue and organ conduct of nerveending. Consequently 
the applied treatments remaininad equate. 3D printing technology could be used available to eliminate 
this problem. 

KeyWords: Reflexology, Footpad, 3D Printing 

1. Giriş 

Refleksoloji alternatif tıp uygulamalarından bir tanesidir. Sözcük kökenindeki refleks terimi”yansıtma, 
aksetme” anlamına gelmektedir. Tüm organların; el, ayak, gözbebeği ve kulaklarda yansıdığı bir refleks 
noktası bulunmaktadır. Refleksoloji, Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü tarafından “tüm salgı bezleri, 
organlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, ayaklarda ve kulaklardaki refleks noktalarına elle 
uygulanan, vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardım eden bir teknik” olarak tanımlanmıştır. 
Refleksoloji uygulamalarında; ayak bölgesi, diğer bölgelere oranla daha yaygın tercih edilmektedir [1]. 

Günümüzde alternatif tıp tedavilerine olan ilgi giderek artmaktadır. Güncel tedavi yöntemlerine karşı 
duyulan kuşku ve olası yan etkilerden korku, yüksek maliyetli yeni teknolojilere ulaşımdaki güçlük, 
hastalıkların ve hasta sayılarının artmasına karşın sağlık kuruluşlarındaki yetersiz hizmetler bu ilginin 
kaynaklarından bazılarıdır [2].Ulusal Sağlık Görüşme Anketi (NHIS) yetişkinlerin yaklaşık %38’inin 
Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi (TAT) yöntemlerini kullandıklarını belirtmektedir[3]. 

Refleksoloji, iyileşmeyi sağlamak için, refleks noktalarına ovma, sıvazlama ve sıkma hareketleri ile basınç 
uygulanarak gerçekleştirilen özel bir basınç tekniği ve enerjidengeleme sistemidir. Refleksoloji; ayak ve 
eldeki sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bununda 
nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını savunur[1]. Uygulanan basınç ve masaj ile enerji blokajı kırılır 
sonuçta serbest enerji akımının ilgili organlara dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olunur. 
Refleksoloji vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü harekete geçirir ve vücudu canlandırır. Bu nedenle 
beden, zihin ve ruhu içeren bütünsel bir tedavi yöntemidir [4,5]. 

Refleksojinin vücuttaki uygulama noktalarından biri olan ayak bölgesi, sinir uçlarının yoğun bulunduğu bir 
bölgedir (Şekil 1).Bu bölgedeki sinir noktalarının uyarılmasında yardımcı olabilecek refleksoloji tabanlıkları 
kullanılmaktadır. Bu tabanlıkların standart kalıplar kullanılarak üretilmesi, yapılmak istenen tamamlayıcı 
tedavinin verimini düşürmektedir. Çünkü her birey farklı anatomik yapılı ayak tabanına sahiptir. 
Dolayısıyla ayak tabanındaki sinir uçlarının yerleşimi, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu nedenle 
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bireylere özgü tabanlık üretilmesi verimliliği arttıracaktır. Bu çalışmada kişiye özgü refleksoloji tabanlık 
üretim yöntemleri ele alınacaktır. 

 

Şekil 1. Refleksoloji Ayak Taban Haritası[6]. 

2.Tarihçe 

2.1. Refleksolojinin Tarihi 

Refleksoloji yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi olan eski bir uygulamadır ve 4000 yıl önce ilk uygulanma yeri 
olan Mısır’da hastalıkları vücuttan enerji akışını sağlayarak ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmış, 
resimli yazılarla tasvir edilmiştir [7](Şekil 2).Refleksolojinin farklı formlarının ise Çin ve Amerikan Kızılderili 
kabileleri tarafından kullanıldığına dair kanıtlar vardır[8]. Çin halkına ait eski yazılar incelendiğinde, 
parmaklar ve ellerin kullanılmasıyla gerçekleştirildiği bir basınç terapisinin betimlenmesine rastlanmıştır 
[9]. Dynasty (AD 960-1280) sağ el ve ayaktaki özel noktalara basınç uygulamanın bele ait kas 
zorlanmalarında tedavi edici olduğunu tanımlamıştır. Refleksoloji 500 yıl önce Hindistan’da, modern 
refleksoloji ise 100 yıl önce ortaya çıkmıştır. Refleksoloji 1913 yılında Amerika’da yeniden doğmuş, 
Bekterev tarafından 1917 yılında refleksoloji terimi ifade edilmiştir [10]. Refleksoloji, 20. Yüzyılın erken 
dönemlerinde Hartford’da kulak-burun-boğaz doktoru olan Fitzgerald tarafından ise yeniden keşfedilmiş 
ve refleksoloji bölgesel terapi olarak yeniden adlandırılmış, Fitzgerald bu terapiyi anestezinin bir formu 
olarak tanımlamış, ağrıyı azaltma odaklı çalışmış [11,12], tedavi yöntemi Avrupa’da ve birkaç Amerika 
eyaletinde birçok enstitüde kullanılmış ve popülarite kazanmıştır [10]. Çağdaş refleksolojinin kurucusu 
olarak bilinen Ingham’da bölgesel terapinin üzerine çalışmış ve organlara ait semptomların eller ve 
ayaklar üzerindeki basınç noktalarında çalışarak hafifletilmesine ilişkin çalışmalar yapmış, 1930 yılında 
ayaklarda ellere göre daha fazla ağrıyı azaltıcı nokta olduğunu keşfetmiştir [13].Zaman içerisinde ise 
Amerika’nınbirçok eyaleti başta olmak üzere, Avusturya, Yeni Zelanda, Singapur, Avrupa, İsrail, Kuzey 
Afrika ve Kuzey Amerika’da refleksoloji eğitimi veren okullar açılmış, konu ile ilgili önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Çin’de, Danimarka’da ve İngiltere’de ise en sık kullanılan alternatif ve tamamlayıcı tedavi 
yöntemi refleksolojidir [13,9]. 

 

Şekil 2. Refleksoloji Alanındaki ilk uygulamalar 
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2.2. Üç Boyutlu Yazıcıların Tarihi 

1984; İlk 3B yazıcı, stereolithography(SLA) teknolojisi kullanılarak Charles Hull tarafından geliştirildi[13]. 

1986; 3B yazıcılar üzerine 3DSystems adında ilk şirket kuruldu[14](Şekil 3). 

 

Şekil 3. 3B Systems Şirket   

1988; 3BSystems tarafından üretilen, SLA-250 adında ilk yazıcı tanıtıldı. –Seçici Lazer Sinterleme (SLS) 
ve Eriyik Yığma Modelleme (FDM) teknolojileri bulundu[14](Şekil 4). 

 

Şekil 4. SLA-250 

1989; FDM teknolojisinin bulucusu ScottCrump tarafından, Stratasys isimli 3B yazıcı şirketi 

kuruldu[14](Şekil 5). 

 

Şekil 5. Stratasys Şirketi Logosu 

1993; Massachusetts Institute of Technology(MIT), 2 boyutlu yazıcılarda ki Injet teknolojisini kullanarak 
yeni bir teknoloji geliştirdi ve bu teknolojiye 3 Boyutlu Yazıcı (3DP) adı verildi. Bu teknoloji sayesinde 
renkli baskılar yapılabilindi[14](Şekil 6). 

 

Şekil 6. 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi 

1995; Z Corporation şirketi, MIT’ye lisans ücretini ödeyerek 3DP teknolojisini kullandı ve 3B yazıcı 
satışına başladı. 1996; StratasysGenisys3DSystems Actua2100 Z Corporation Z402 2005; Z 
Corporation’un tasarladığı Spectrum Z510, yüksek çözünürlüğe sahip ilk yazıcı tasarlandı. Ayrıca bu 
yazıcı renkli baskı özelliğinede sahiptir[14]( Şekil 7). 
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Şekil 7.Genisys 3DSystems 

2007; Reprap ismi ile, açık kaynak kodlu 3B yazıcılar çıktı. Bunun sayesinde 3B yazıcılara ulaşma ve 

onları geliştirme imkanı arttı[14]( Şekil 8). 

 

Şekil 8. Reprap 

2008; Object Geometries şirketi, Connex500’u geliştirdi ve bu ürün ile aynı anda farklı malzemeler 

kullanılarak 3 boyutlu ürün oluşturulabilindi(Bu şirket 2012 yılında Stratasys ile birleşti)[14] (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Connex 500 

2009 ; Bu yıl itibariyle Makerbot ve 3DSystems’in geliştirdiği Cubify gibi modeller ile ev tipi 3B yazıcılarda 

artış oldu ve devamında birçok yeni marka oluştu[14](Şekil 10). 

 

Şekil 10. Çeşitli 3D Yazıcı Modelleri  
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3. Refleksolojinin Etki Mekanizması Ve Kullanım Alanları 

3.1. Refleksolojinin Etki Mekanizması 

Refleksolojinin çalışma mekanizması vücudun tüm alanlarında iyileşmeyi sağlayan gizli enerji hareketidir. 
Refleks noktalarına basınç uygulanması ile periferik ve santral sinir sistemi uyarılır ve beyine bilgi akımı 
gerçekleşir. Refleksolojide bu etkilerin açıklanmasında bazı teoriler yer alır. Bunlar: 

3.1.1. Enerji teorisi: Bu teoriye göre refleksoloji vücutta elektromagnetik alanlar arasında iletişimi sağlar. 
Zaman zaman enerji bloklarının meydana gelmesini ve zaman zaman da enerji akışına neden olarak, 
tıkanmış kanallardaki enerjinin tekrar dolaşmasına yardımcı olur. 

3.1.2. Laktik asit teorisi: Refleksoloji laktik asitin ayaklarda mikrokristaller olarak kristallendiğini ve 
refleksolojinin bu kristalleri eriterek serbest akımına izin verdiğini savunur. Refleks bölgelerine yapılan 
baskı kalsiyum, laktat ve ürik asit kristallerinin emiliminde ve azalmasında etkili olması nedeniyle bu süreç 
“detoksifikasyon” olarak adlandırılmaktadır [15]. 

3.1.3. Sinir reseptörlerini algılama teorisi: Ayaklardaki reflekslerin organları etkilediğini ve vücuttaki 
organlar ile bu refleks bölgeleri arasında bir bağlantının olduğunu söyler. Nöronların yardımıyla ilgili 
organların uyarıldığını, gevşeme ve rahatlık oluşturduğunu, bu gevşemenin otonom yanıtı, endokrin, 
immün ve nöropeptit sistemi etkilediğini savunur. 

3.1.4. Endokrin salınım teorisi: Refleksoloji duyusal uyaranlarla aşırı yüklenen sinir yollarını açarak 
endorfin alımını uyarır. Bu maddenin duygu durum ve stres ile ilişkisinin olduğu düşünülür ve morfinden 5 
kat daha fazladır. 

3.1.5.Terapatik ilişki: Dokunma ile enerji alışverişi yapılarak iyileşmenin sağlanmasıdır. Tüm bu teorilerin 
amacı; vücuttaki enerjiyi dengelemektir. Refleksoloji, inaktive olmuş bölgeleri uyararak ya da aşırı aktive 
olanları yatıştırarak tüm vücut sistemlerini dengelemeye yardım eder [5,16,17,18] 

3.2. Refleksolojinin Kullanım Alanları 

Refleksolojinin başlıca kullanım alanları: Panik atak, stres-anksiyete-depresyon [19], yorgunluk [20-22], 
uykusuzluk, ruhsal sıkıntı, migren, bel ve sırt ağrısı, romatizmal kas ağrıları ve spazmı azaltma [20,21,23], 
tiroid fonksiyon bozuklukları, kan şekeri dengeleme, kabızlık [23], hazımsızlık, depresyon, dismenore 
[19,25], astım, bazı üriner sistem sorunlar, egzama, bazı alerjiler, bağışıklık sistemini aktive etme, 
enfeksiyon süresini kısaltma, karpaltunel sendromu, kan dolaşımını düzenleme [21,26,27], kanser ağrıları 
ve kemoterapinin yan etkilerini hafifletme, bulantı ve kusmayı rahatlatma [21,28,29,30], doğum sürecinde, 
sonrasında ağrıyı azaltmak veya artırmak, servikaldilatasyonu artırmak, postpartumdönemde 
uterusinvolüsyonuna yardım ve süt salınımını kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır  
[1,4,5,16,31,32]. 

3.2.1. Refleksolojinin Ağrı Kontrolünde Kullanımı 

Farklı alanlarda gerçekleştirilen çeşitli klinik araştırma sonuçları refleksolojinin ağrı kontrolünde 
destekleyici bir yöntem olduğunu göstermektedir. Oleson ve Flocco(2007) refleksolojinin premenstrual 
semptomlara olan etkisini incelemek amacı ile yaptıkları çalışmada, refleksolojinin hastaların 
deneyimledikleri ağrı şiddetini azalttığını belirlemiştir [33].Bolsoy(2008) tarafından perimenstrüeldistresin 
hafifletilmesinde refleksolojinin etkinliğini incelemek amacı ile 64 üniversite öğrencisi ile yapılan 
araştırmada da, kulak, el ve ayak bölgelerine uygulanan refleksolojininperimenstrüeldistres puanlarını ve 
premenstrüel dönem semptomlarından algılanan ağrı skor düzeyini azalttığı bulunmuştur [11]. Poole ve 
arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada; kronikbel ağrısında refleksolojinin etkisini incelemişler ve 
hastaların algıladıkları ağrı düzeyinin azaldığı bulunmuştur [34].Dolatian ve arkadaşları (2011)doğum 
süreci yeni başlamış hamilelerde yaptıkları çalışmada refleksolojinin doğum ağrısına etkisini incelemişler 
ve refleksolojininalgınan ağrının şiddetini azalttığını saptamışlardır [35]. Smith ve arkadaşları (2012) 
yaptıklarıbenzer bir çalışmada da refleksolojinin doğum ağrısınıazalttığını bulmuşlardır [36,18]. 

Stephenson ve arkadaşları (2000) tarafından göğüs ve akciğer kanseri tanısı almış hastalar üzerinde 30 
dakika uygulanan ayak refleksolojisinin ağrıya etkisini incelemek amacı ile yapılan çalışmada, deney 
grubunda ağrı skorlarınınistatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır[37]. Stephenson ve 
arkadaşları (2007) tarafından farklıkanser tanısı alan hastalarla yapılan çalışmada, refleksolojinin 
hastaların ağrı skor düzeylerine etkisi incelenmiştir. Hastalara 24 saat içerisinde 30’ar dakika olmak üzere 
2 kezrefleksoloji uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, hastaların ağrı skorlarında azalma olduğu ve 
opioid ihtiyaçlarının azaldığı belirlenmiştir [12]. Park ve arkadaşları (2006)opere olmuş meme kanseri 
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tanısı almış hastalara uyguladıkları refleksolojinin hastaların algıladıkları ağrı düzeylerini olumlu yönde 
etkilediğini bulmuşlardır [38]. Sharp vearkadaşları (2010) tarafından opere olmuş meme kanseritanısı 
almış hastalara uygulanan refleksolojinin hastaların algıladıkları ağrıyı azalttığı saptanmıştır [39]. Wyatt 
vearkadaşları meme kanseri tanısı almış ve kemoterapi tedavisi gören kadın hastalarda refleksolojinin 
yaşam kalitelerine olan etkisini inceledikleri çalışmalarında birçoksemptomun yanı sıra ağrıyı da 
azalttığını belirlemiştir  [40]. 

Poole ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada; kronikbel ağrısında refleksolojinin etkisini incelemişler 
ve hastaların algıladıkları ağrı düzeyinin azaldığı bulunmuştur [34].Quinn ve arkadaşları (2008) tarafından 
refleksolojinin belağrısına olan etkisinin incelendiği bir çalışmada; hastalaraher hafta kırk dakika olmak 
üzere altı hafta boyunca refleksoloji uygulanmış ve hastaların ağrı skorlarında azalmaolduğu belirlenmiştir 
[33]. Aynı hasta grubunda Eghbalive arkadaşları (2012) yaptıkları çalışmada da iki hafta süresince 40 
dakika uygulanan refleksolojinin hastaların ağrısını azalttığını bulmuşlardır [41]. 

Khan ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada; romatoidartiritli hastalarda haftada bir seans 
olmak üzere altı hafta boyunca uygulanan refleksolojinin hastalarınalgıladıkları ayak ağrı skorlarını olumlu 
yönde etkilediğisaptanmıştır [42]. Siev- Ner ve arkadaşları (2003) tarafından multiple sklerozlu hastalarda 
yapılan araştırmada; refleksolojininmultiple sklerozun semptomlarınıhafifletmede etkili olduğu, hastaların 
algıladıkları ağrı şiddetini azalttığı belirlenmiştir [43]. Hughes ve arkadaşları (2009) refleksolojininmultiple 
sklerozlu hastaların deneyimlediği ağrı ve diğer semptomlara olan etkisini inceledikleri çalışmalarında, 
refleksolojinin hastaların algıladıkları ağrıyı anlamlı düzeyde azalttığını bulmuşlardır [33]. Gunnarsdottir ve 
Peden-McAlpine (2010) refleksolojininfibromiyaljili hastalarda semptomlara olan etkisiniinceledikleri 
çalışmalarında; refleksolojinin özellikle baş, boyun ve kollarda deneyimlenen ağrıyı önemli düzeyde 
azalttığını belirlenmiştir [44]. 

Launso ve arkadaşları (1999) tarafından refleksolojininkronik baş ağrısı üzerine etkisinin değerlendirildiği 
araştırmada, hastalara 6 ay süre ile refleksoloji uygulanmış verefloksolojinin hastaların iyileşmesine, 
enerji düzeylerininyükselmesine, baş ağrılarının nedenlerini algılamalarınayardımcı olduğu, algıladıkları 
ağrı şiddetinin azaldığı saptanmıştır [45]. 

Hodgson ve Andersen (2008) demanslı yaşlı bireylerde refleksolojinin psikolojik distrese, ağrı ve 
demanssemptomlarına etkisini değerlendirmek amacı ile yaptıkları bir araştırmada, refleksolojinin ağrı ve 
ruhsal gerginlik düzeyini azalttığını saptamışlardır [46,18]. 

Özdemir ve arkadaşları tarafından (2013) yapılan çalışmada; haftalık periyodlar halinde her bir seansı 30 
dakika sürerek uygulanan refleksolojinin hemodiyaliz hastalarının deneyimlediği ağrı şiddetini azalttığı 
bulunmuştur [47]. Samuel ve Ebenezer (2013) akut ağrı deneyimleyen sağlıklı bireylerde refleksolojinin 
uygulanan girişimlere yönelik bireylerin ağrı eşiğini ve toleransını arttırdığını belirlemiştir  [48]. 

3. Yöntem 

Ayak tabanında tüm organlara karşılık gelen sinir noktaları bulunmaktadır. Organların işleyişinde 

meydana gelen herhangi bir aksaklık durumunda, ilgili organa karşılık gelen sinir noktasında enerji 

blokajları oluşur. Bu ağrılar göz önünde bulundurularak basınç uygulanacak noktaların yeri belirlenir. 

Belirlenen noktalara tümsek şeklinde çıkıntılar yerleştirilmesi hedeflenir. Noktalar işaretlenerek 3 boyutlu 

tarayıcılar aracılığı ile kişinin 3 boyutlu topografik ayak görüntüsü bilgisayar ortamına aktarılır. Bu sistem 

sayesinde ayaktaki her farklı nokta doğru olarak tespit edilmektedir. Tabanlık imalatı için özel hazırlanmış 

bilgisayar programı(CAD) ileölçümlerden elde edilen bilgiler kullanılarak kişiye özel tabanlık dizaynedilir 

(Şekil 11). 
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Şekil 11.3B yazılımı aracılığıyla tabanlık tasarımı [49]. 

 

 

Şekil 12. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analiz[50]. 

Dizayn edilen tasarım sonlu elemanlar yönetimiyle dijital ortamda analiz edilir (şekil 12). Sonlu elemanlar 

yöntemi ile ayağın içinde oluşan gerilme ve deformasyonları tahmin edebilmemiz mümkündür. Bu sayede 

ayakta toplanan aşırı yükten ötürü, tabanın hangi bölümünde maksimum gerilme ve deformasyonların 

oluşacağını tahmin edebilmeyi sağlamaktadır. Analizden başarı ile geçen tasarımlar 3B yazıcı cihaza 

gönderilir(şekil 13). Sonlu elemanlar yönetimde başarılı bulunmayan tasarımlar yeniden tasarlanmak 

üzere gözden geçirilir. 

 

Şekil 13.Tabanlık Üretim Aşaması[51]. 

4. Sonuç  

Gelişen teknolojiyle birlikte kişiye özel tedavi hizmetleri de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinden biri olan ‘refleks’ bilim dalı ele alınmıştır. Çalışmalar incelendiğinde; refleksoloji uygulama 
yöntemlerinden biri olan bası tekniği yöntemi ile birçok alanda ağrı kontrolü ile tedaviye yardımcı etkilerin 
mümkün olduğu görülmektedir. Bu amaçla, kişilerin rahatsızlıkları doğrultusunda üretilen tabanlıklara 
yerleştirilen tümsek noktalar sayesinde, hedef organa yönelik ağrı kontrolünün sağlanması ve tedaviye 
yardımcı etkilerin gerçekleşmesi beklenmektedir. Tüm bunlar gerçekleşirken hastalar günlük hayatlarına 
ara vermeden, sahip oldukları bu tabanlıklar sayesinde kendi kendilerini tedavi edebilme imkânına sahip 
olabileceklerdir. Ayrıca ağrı kontrolünde kullanılan ilaç alınımını azaltmaya yardımcı olması 
beklenmektedir. 

Piyasada üretimi ve satışı yapılmakta olan refleksoloji tabanlıkları standart bir kalıp olarak sunulmaktadır. 
Bu standart kalıplar, kişilerin ayak anatomilerinin birbiri ile birebir aynı olmadığı gerçeği göz önünde 
bulundurulduğunda gerçekleştirilmesi beklenen tedaviyi eksik ve yetersiz kılmaktadır. Kişiye özgü tabanlık 
üretimi ile bu sorunun da önüne geçilmesi mümkündür. 
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