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önsöz
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 Gülüş tasarımı maceramız, klinik hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik oluşturduğumuz yazılımın; sadece 
kliniğimiz için değil meslektaşlarımız için de faydalı olabileceğini görmemizle başladı.
 2019 yılından beri ekibimizin büyümesiyle farklı rotalara yelken açan maceramız sizlerin de destekleriyle 
hızlanarak devam ediyor. Geri bildirimleriniz de göz önüne alınarak bilgimizin ve teknolojinin imkanları 
doğrultusunda her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle sadece yurt 
içinde değil yurt dışında da çok güzel işler başaracağımıza inanıyoruz.
  Başarının tek başına kazanılamayacağını bildiğimiz için maceranın vazgeçilmezi olan  siz değerli 
meslektaşlarımızın yazılımımızı nasıl kullanabileceğine dair bir kılavuz oluşturduk. Bu kılavuz ile hem sizlere 
kendimizi tanıtmak hem de klinikte Smile Designer App ile nasıl farklılıklar yaratabileceğinizi göstermek 
istiyoruz.
  

Smile Designer App Ailesi

Yazılım dünyasına ilk adımların atılması
hızlı ve kolay dijital gülüş tasarımı fikri

Smile Designer App’in diş hekimlerine 
sunumu ve ticari faalitet başlaması

Büyük Lansman Etkinliği

Smile Designer App’in ilk prototip versiyonu
Hastalar üzerindeki ilk çalışmalar

Smile Designer App Ekibinin Büyümesi
Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler

2012

2014

2019

2020

2021



Gülüş Tasarımına Hazırlık

1- Fasiyal Analiz

2- Dento-Fasiyal Analiz

3- Dento-Labial Analiz

4- Dento-Gingival Analiz

5- Dental Analiz

Gülüş Tasarımı Analizi
Gülüş tasarımımıza yazılımımızın da yardımıyla
5 basamaktan oluşan bir analiz ile başlayabiliriz

Yüz oranlarının analizi
Sayfa 5

Diş-Yüz durumunun analizi
Sayfa 6

Diş-Dudak durumunun analizi
Sayfa 7

Diş-Dişeti durumunun analizi
Sayfa 8

Diş Şekli ve Diş Rengi Analizi
Sayfa 9
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Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

Yüz Oranları Yüz Akışı
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Yüz Şeklinin Analizi

FASİYAL ANALİZ

Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yüz akışı Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yüz akışı 
konsepti orta hatta farklı bir yorum getirmiştir. 
Burun ucundan çene ucuna doğru çizilen çizginin 
eğimli olduğu taraf yeşil alan, diğer taraf kırmızı 
alan olarak kabul edilmektedir. Yeşil alana doğru 
kayan orta hattın gözü rahatsız etmediği, kırmızı 
alana doğru kayan orta hattın gözü daha fazla 
rahatsız ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Yüz akışını  rahatsız ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Yüz akışını  

yazılım ile analiz edebilirsiniz.

Yapılan çalışmalarda Yapılan çalışmalarda 
estetik sonuçlar için yüz 

şeklinin tipinin 
değerlendirilmesi 

tasarlanan dişlerde de 
şekil ve yapı açısından 
bir uyumunun ve estetik 
görüntü oluşturması görüntü oluşturması 
adına önemlli olduğu 

belirtilmiştir.

Hastanın yüz anatomik noktalarının arasındaki 
belirli uzaklıklarının arasındaki oran altın oran’a 
göre 1.618 olmalıdır. Örnek görselde anlatıldığı gibi 

trichion-subnasale arasındaki uzunluk ile 
subnasale-menton arasındaki uzunluk oranı 1.618 

estetik değer olarak kabul edilebilir.

Belirlenen oranların dişlerin mesiodistal Belirlenen oranların dişlerin mesiodistal ve 
servikoinsizal uzunluklarında da uygulanması daha 

estetik sonuçlar verecektir.

Da Vinci Modülü

1.618

1

Yeşil AlanKırmızı Alan



Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

Pupilla noktalarını
sürükleyip bırakarak işaretleyin

Yüz Orta Hattı Analizi Kesici Kenar Düzlemi Analizi

DENTO-FASİYAL ANALİZ

Yüzün orta hattını tespit ederek dişlerin 
orta hattını kolaylıkla belirleyebiliriz. 
(Yapay zeka destekli de belirlemek 

mümkün)

“Pupillaları işaretlemeniz durumunda 
otomatik olarak kesici kenar düzleminiz 
oluşacaktır” (yapay zeka destekli de 

belirlemek mümkün)
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Kesici kenar düzlemi
noktalara göre açılanacaktır.

Orta Hat düzlemini
sürükleyerek hareket ettirin.



Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

Dudak Konturlarını Belirleme

Bukkal Koridor

Gülme Hattı

DENTO-LABİAL ANALİZ

Maksiller anterior dişlerin 
insizal kenarları alt dudak 
kurvatürü ile uyumlu bir dış 
bükeylik göstermelidir. 

Bukkal koridorun çok dar 
veya geniş olması estetik 
algıyı olumsuz olarak 

etkileyecektir. 

Yazılımımız ile dudak 
konturları belirlenerek 
hazırlanacak dişlerin nasıl ve 
ne kadarının gözükebileceğini 
analiz edebiliriz. 
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Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

Diş Eti Seviyelemesi
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Diş eti dişlerin çerçevesi gibidir. Her bir diş için doğru gingival seviyelerin
oluşturulması, uyumlu gülüşün yaratılmasında anahtar role sahiptir. Yazılımımız ile 

diş eti seviyeleri arasındaki farklılıkları cetvel aracı ile belirleyebilirsiniz



Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

Diş Formları
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Da Vinci modülü
 ile yapacağımız analiz dişlerin 

boyutunu da belirleme de yardımcı 
oluyor. Dişler arasındaki uyum ve 
simetri gülüş tasarımının olmazsa 

olmazı. 

Dişlerin uzun aksları orta hattan distale doğru gidildikçe, artan oranda meziale 
eğim göstermelidir. Dişlerin akslarını değerlendirmek veya Eğim arttıkça 

oluşabilecek görüntüyü yazılımımız ile görmek mümkün. 

Aksiyel Eğim

DENTAL ANALİZ



Farklı 
seçeneklerle farklı 
kombinasyonları 
bir arada görüp 
değerlendirmek 
mümkün

Smile Designer App ile Gülüş Tasarımı Analizi

DENTAL ANALİZ
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Vizajizm konsepti ile kişinin karakter, meslek ya da yüz yapısına özel şekil ve formları 
belirlemek hedeflenir. Agresif bir görünüm için (yöneticilik gibi otoriter meslekler) kanin 
kuspları belirgin ve sivri tercih edilirken çekici bir gülüş için (model yada sanatçı gibi) ön 

grup dişlerin belirgin olarak ön plana çıktığı bir tasarım tercih edilir.

Vizajizm Konsepti

Diş Renkleri



Problemin Belirlenmesi

Özgünlük

Somutlaştırma

Öngörü

Maliyet

Zaman

NEDEN TASARLIYORUZ ?

Video izle! 

Mevcut durumu analiz et ve hastayla paylaş
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Tasarım hastaya ait  ve özgün olsun

Hastanın hayal gücüne bırakma , somutlaştır

Nasıl bir sonuca ulaşılabileceğini öngör ve göster

Klasik tasarımın maliyetinden kurtul

Hızlı ve pratik olması ile zaman kazan



AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

AVANTAJLAR-DEZAVANTAJLAR

Smile Designer App yazılımının esas amacı hastaya ikinci bir seans yaratmadan
tedavi sonucunun ulaşabileceği noktayı göstererek ikna etmektir. Bununla beraber
pek çok analizin yapılıp bizlere tedavinin gidişatı ve sınırları ile ilgili bilgi verecektir.

Şu an ki teknolojide tek bir fotoğraf verisiyle “z ekseni olmadan” 3 boyuta görüntü aktarımı
mümkün olmamaktadır. Doğru çekilen bir fotoğraf ve doğru yapılan kalibrasyonlar ile

tasarım, üretim için çok iyi bir referans olma şansı yakalamaktadır.

Yazılımımızla yaptığınız görüşmeler sonrası hastalarınıza dişleriniz bYazılımımızla yaptığınız görüşmeler sonrası hastalarınıza dişleriniz böyle olacak demek yerine
 tedavi sonrasında bu tasarıma benzer şekilde çok güzel bir gülüş yakalayacağız demeyi ve 
sıkıntı yaşamamanız adına elde ettiğiniz tasarımı çıktı olarak hastalara vermemenizi öneriyoruz.

Unutmayın hayali somutlaştırmak tedavi iknasında sizi bir adım öne geçirecektir.
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Hızlı
Pratik
Kolay

Hasta koltuktan kalkmadan
hastaya fikir verebilecek 
bir tasarım oluşturma

Farklı alternatifleri pratik bir şekildeFarklı alternatifleri pratik bir şekilde
oluşturma imkanı

Basit ve anlaşılır bir arayüz ile
kolay kullanım imkanı



FOTOĞRAF İÇİN GEREKENLER

YAZILIM İÇİN GEREKENLER

* en iyi sonuçlar için bilgisayar kullanımını tavsiye ediyoruz.

* en iyi sonuçklar için dslr kullanımını tavsiye ediyoruz.

* Güncel Google Chrome Web Browser
* En az 2 GB Belleğe sahip ekran kartı

* En az 3 GB RAM
*2015 ve üzeri mobil cihazlar

KULLANIMINA HAZIRLIK
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Cep telefonu

D-SLR / Aynasız(Mirrorless)

- En az 20 MP 
arka kameraya sahip

- En az 12 MP
- 50 - 105 mm aralığında

bir odak uzaklığına sahip lens

- Ring Light (Youtuber ışığı)*
- Paraflaş**

- Makro Flaşlar (Rİng veya twin)
- Tepe flaş

* cep telefonu için ideal
**dslr veya aynasız için ideal

Işık Kaynağı



Cep telefonu kameraları geniş açılı olduğu için hastadan 0,5 - 1 m 
uzaklıktan fotoğraf çekilmelidir. Çok yakından çekilmesi yüzün 

olduğundan daha geniş çıkmasına sebep olacaktır

Tasarım için alacağımız fotoğrafta 
yüzün bir kısmı değil tamamı çıkmalıdır.

Işık kaynağımızı iki tane ise her iki yana çapraz simetrik şekilde
tek adet ise tam karşıdan gelecek şekilde

yerleştiriyoruz. 

D-SLR / Aynasız Manuel Ayarlar

@dentalfotografcilik

Ön kamerayı kullanmıyoruz

PRATİK DENTAL FOTOĞRAFÇILIK
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Daha detaylı bilgi için YouTube kanalımızdaki “Pratik Dental Fotoğrafçılık” videomuzu izleyebilirsiniz.

F: 22
Enstantane : 1/100

ISO : 250



PRATİK & YAPAY ZEKA

GÜLÜŞ TASARIMI
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Hasta-Hekim Beklentisi Yönerge Künyesi
Sadece öncesi-sonrası görsel
üretmeye yönelik. Hastaya fikir
vermesi için yapılan tasarım

3D Üretim Referansı
Teknik Gereklilikler 
Uygulama Süresi

Makine öğrenmesi (Machine
Learning) ile binlerce fotoğraf
yazılıma tanıtılıyor. Bu sayede
yazılım farklı kişilerin yüzlerini
okuyabiliyor ve yüzde belirli
anatomik noktaları işaretliyor.

Bu saBu sayede bizde kişinin yüz tipi ve
anatomik noktalarına göre tasarlanmış
diş modelini uygulanmış şekilde
hasta yüzünde görebiliyoruz.

Dental Fotoğrafçılık Ekipmanı

Tasarım Ekipmanı

Yapay Zeka 
Nasıl Çalışıyor?

Cep Telefonu yada DSLR Fotoğraf Makinesi 
Işık Kaynağı Zorunlu Değil
Makro Lens Zorunlu Değil

Smile Designer App Yazılımı
Cep Telefonu / Tablet / Masaüstü-Dizüstü Bilgisayar

Vakada kullanılan ekipman: 
Nikon D7200 Body, Sigma 105 mm Makro Lens, Godox AD200 Paraflaş

Vakada kullanılan ekipman: 
Excalibur G770 Dizüstü Bilgisayar, Smile Designer App

Giriş



Kullanılacak Fotoğraflar
Portre

Dik oturuş pozisyonunda tam
karşıdan alınmış gülüş fotoğrafı

*Pratik ve yapay zeka tasarımları
için esas olarak kullanılacak
fotoğraf şeklidir.

Ağız İçi
Ekartörlü ağız içi fotoğraf

*Bazı durumlarda gülüş
portre fotoğrafında
dişeti seviyesi dudak

altında kalır. Bu fotoğraf
Dişeti seviyesindeki

tasarım bilgisi için önemlidir

*Opsiyoneldir *Opsiyoneldir

12 Pozisyonu  Yan Profil

Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı sa
yfa
 14Fotoğraf Aşaması



Başlangıç

Sisteme Giriş
Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı sa
yfa
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Giriş & Üye Olma

Google Chrome
Sistemin hatasız çalışması için WebGL 
destekli bir tarayıcıya gerek vardır.

www.smiledesigner.app

Sisteme online olarak
giriş yapılır.

“Giriş” sekmesi ile
panele ulaşılır.

Daha önceden kayıt olunmuş
ise üst bölümden şifre ve mail

ile giriş yapılır.

Sisteme ilk kez giriş yapılıyor
ise alt bölümden mail ve
kullanıcı adı bilgileri ile 

kayıt olunur.

Dil değiştirilebilir.



Tasarıma İlerleme

“Başlat” Butonu ile yazılım çalıştırılır.

“İleri” butonu ile bir sonraki bölüme geçilebilir
ya da zaman çizelgesindeki butonlar ile düzenlemeler
arasında hareket edebilirsiniz.

Bu modül ile pratik ve yapay zeka
destekli tasarım yapılacağı için diğer
pozisyonlardaki fotoğrafları yükleme
ihtiyacı yoktur. Ancak isteğe bağlı

olarak yüklenebilir.

Butonlar tıklanarak ilgili
görseller yüklenir.

“İleri” tuşu ile sonraki
bölüme geçilir.

“Fotoğraf Düzenle”
tuşu ile ilgili bölüme geçilir.

Görselleri Ekleme

Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı sa
yfa
 16Vaka Yükleme



Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı sa
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Yapay zeka kalibrasyonunu 
başlatmak için butona tıklanır. 

*Yapay zeka uygulama aşamaları

*Bu işlemler sırasında hekimin herhangi bir teknik uygulama yapması gerekmez.
İstenilen durumlarda yapay zeka çalışırken  bazı detaylara manuel müdahale de mümkündür.

*Genel yüz hattı yapay 
zeka tarafından çizilir.

*Anatomik hatlar
yapay zeka tarafından belirlenir.

*Dudak hattı
yapay zeka tarafından çizilir.

*Yüz tipi yapay zeka tarafından belirlenir
ve dişler konumlarına otomatik yerleştirilir.



Yapay Zeka tamamlanınca yazılım
bizi direkt olarak sonuca götürür.

*Yapay zeka tamamlanmış olsa bile
dilerseniz modüllere tıklayarak farklı
düzenlemeler yapabilirsiniz.

*STL butonu ile yapay zekanın oluşturduğu 2D modelin “referans” alındığı 3D katı modelleri indirerek hastanın
dijital ölçü verisi ile  uyumlandırma yapabilirsiniz. Bu konu daha ayrıntılı bir şekilde ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.

Yapay Zeka ile Kalibrasyon

Yanyana iki kişi butonu. 
Öncesi-sonrası görsel oluşturur.

Dudak butonu öncesi-sonrası
odaklanmış kaydırıcı oluşturur.

Profil butonu tam yüz
öncesi-sonrası kaydırıcı
oluşturur.

İndir butonu oluşturulan tasarımları
bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlar.

Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı sa
yfa
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“Yapay Zeka” Bölümünü isteğe göre kullanabilirsiniz.
Bkz: Yapay Zeka Gülüş Tasarımı

Bu yönergede yapay zeka atlanır ve 
“Fotoğraf Düzenle” kısmına geçilir

Noktalar sağ-sol kanin kuspları ve santrallerin
arasına gelecek şekilde yerleştirilir ve “Kalibre et”
butonuna tıklanır. Seçtiğiniz noktalara uygun 
şekilde otomatik olarak dişler yerine getirilir.

sa
yfa
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Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı

Hastanın orta hat-insizal hattı manuel
olarak sürükle bırak yöntemi ile seçilir.

Diş şekli ve oklar butonu ile dişlerin meziodistal-
servikoinsizal boyutları düzenlenebilir.

Diş ve renk skalası butonuna tıklanarak diş rengi
ve alt renk tonları, gölgeleri detaylı şekilde düzenlenir.

Hastanın istenilen yüz tipine göre yüz şekli
belirlenir. Yüz şekline göre diş şekli 
otomatik olarak belirlenecektir.

Hastanın orta hat-insizal hattı manuel
olarak sürükle bırak yöntemi ile seçilir.

Zaman çizelgesinden diş şekline tıklanır.
Hastanın alt dudak çizgisi kurvatürüne
göre gülüş çizgisi hizanalır ve diş aks

açıları düzenlenebilir.

Hastanın dudak hattının belirlenmesi
için , dudak şekline tıklanır ve mavi
noktalar sürükle bırak yöntemi ile

hastanın dudak kurvatürünü oluşturacak
şekilde yerleştirilir.

Noktalar sürükle bırak
yöntemi ile şekildeki gibi ayarlanır.

Portre Fotoğrafının Kalibrasyonu



Meslek modülü çanta şekli ile açılır. Hastanın
meslek grubuna göre bir simge seçildiğinde
dişlerin o meslek grubuna özel şekillendiği
görülecektir.

Yapılan tasarımın
uygulama için teknisyene

aktarılması sırasında
iletişimi arttırmak ve
referans çizgilerin
belirlenmesi için

cetcetvel şekli tıklanarak
ilgili modül açılır.

Manuel Kalibrasyon
Pratik & Yapay Zeka Gülüş Tasarımı

Tasarımın referans alındığı
3D katı model kütüphanesi

bilgisayara indirilebilir durumdadır.
STL butonuna tıklanarak

ilgili katı model elde ediliir ve
ağız içi ölçü taraması ile
eşleştirme yapılarakeşleştirme yapılarak

katı mockup model elde edilir.

Karakter modülü ile farklı karakter simgelerine
dokunularak dişlerin formlarının değiştiği 
izlenir. Hastanın beğenisine göre diş modeli

belirlenecektir.

Meslek ve Karakter Modülü İle Diş Formları Düzenlenir.

Cetvel modülü 
ile ölçüm yapılması

Düzenlenebilir STL
katı modellerin alınması

sa
yfa
 20



Hasta-Hekim Beklentisi Yönerge Künyesi
Uygulanan görsel tasarım ile nihai 
bitim sonucunun daha uyumlu olması
2D-3D Uyum
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3D Referans
Teknik Gereklilikler 
Uygulama Süresi

Dental Fotoğrafçılık Ekipmanı

Tasarım Ekipmanı

Üretim Ekipmanı

DSLR Fotoğraf Makinesi 
Makro Lens
Paraflash Işık Kaynağı

Smile Designer App Yazılımı
Ağız İçi / Masaüstü Ölçü Tarayıcı
Masaüstü-Dizüstü Bilgisayar

3D CAD Yazılımı
3D Dental Printer/Kazıyıcı

Vakada kullanılan ekipman: 
Nikon D7200 Body, Sigma 105 mm Makro Lens, Godox AD200 Paraflaş

Vakada kullanılan ekipman: 
Heron IOS Ağız İçi Tarayıcı, Dell Precision Masaüstü Bilgisayar, Smile Designer App

Vakada kullanılan ekipman: 
Exocad Dental Cad, Dijital3D Dental Printer

A’dan Z’ye

GÜLÜŞ TASARIMI Giriş



Hazırlık

DSLR Fotoğraf Makinesi Ayarları

Işık Kaynağı & Pozisyon

Diyafram Açıklığı (F): 22
Enstantene: 1/160
ISO: 200
White Balance (WB): 4500k

Godox AD 200: 1/4

Işık kaynağı paraflaşların
mümkün olduğu kadar
iki ayrı ‘box’ı birbirine
yakın olacak şekilde
konumlandırılması gerekli.

(Bukkal koridorun karanlık(Bukkal koridorun karanlık
görünmemesi için)

Portre Fotoğrafı için

Hasta duruşu
hekimin tam 
karşısında
90 derece oturuş
pozisyonunda (dik)
oturuoturuyor olmalı

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı sa
yfa
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A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Tasarıma ilerleme

“Başlat” Butonu ile yazılım çalıştırılır.

“İleri” butonu ile bir sonraki bölüme geçilebilir
ya da zaman çizelgesindeki butonlar ile düzenlemeler

arasında hareket edebilirsiniz.

Butonlar tıklanarak ilgili
görseller yüklenir.

“İleri” tuşu ile sonraki
bölüme geçilir.

“Fotoğraf Düzenle”
tuşu ile ilgili bölüme geçilir.

Görselleri Ekleme

Vaka Yükleme



2D Tasarım 

“Yapay Zeka” Bölümünü isteğe göre kullanabilirsiniz.
Bkz: Yapay Zeka Gülüş Tasarımı

Bu yönergede yapay zeka atlanır ve 
“Fotoğraf Düzenle” kısmına geçilir

Noktalar sağ-sol kanin kuspları ve santrallerin
arasına gelecek şekilde yerleştirilir ve “Kalibre et”
butonuna tıklanır. Seçtiğiniz noktalara uygun 
şekilde otomatik olarak dişler yerine getirilir.

Ağız içi ekartörlü fotoğrafın kalibrasyonu için yine mavi-yeşil-kırmızı noktaları profil fotoğrafında
konumlandırdığımız noktaların izdüşümlerine yerleştiriyoruz ve kalibre et butonuna tıklıyoruz. 

Tasarım otomatik olarak iki bölgede de uygulanacaktır.

Bu tasarım 3D Kalibrasyon için kullanılacaktır.

Noktalar sürükle bırak
yöntemi ile şekildeki gibi ayarlanır.

Portre Fotoğrafının Kalibrasyonu

Ağız-içi kalibrasyon için ilgili
buton yandaki gibidir.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Kalibrasyon

sa
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İnterpupillar çizginin belirlenmesi için, göz hizasındaki
parlak noktalar sürükle bırak yöntemi ile göz bebekleri

hizasına taşınır. İnsizal çizgi interpupillar çizgi
ile uyumlu olarak değişecektir.

Gülüş hattı alt dudağın kurvatürüne
uygun olacak şekilde düzenlenir

sa
yfa
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Burun ucundan çene ucuna doğru oluşan çizginin
eğimlendiği taraf orta hat için yeşil alan, ters taraf ise
kırmızı alandır. Tasarım sırasında orta hattı yeşil alanda

tutmak daha estetik sonuçlar sağlayacaktır.

Orta Hat ve İnsizal Hat

Gülüş Hattı

Yüz Akışı

YEŞİL ALAN KIRMIZI ALAN

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Dento-Fasiyal ve Dento-Labial Tasarım



Diş Şeklinin Belirlenmesi
Diş Renginin Belirlenmesi

Diş Şekli Üzerinde İnce Ayar

sa
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Kütüphanemizden hastanın yüz şekline en uygun
formu seçilir. Hastanın yüz şekline emin

olamadığınız durumlarda farklı
şekilleri deneyerek karar verilebilir.

Kütüphanedeki dişlerin hazır formları tek veya
bir kaç diş için modifiye edilmek istenildiğinde

“Mesh” ayarı yapılır Bu durum farklı form
oluşturma seçeneğini sınırsız hale getirebili.r

Kütüphanedeki hazır renkleri modifiye ederek
farklı renkler elde edilebilir. Bu kısım fotoğraf
üzerinde tasarımın daha doğal gözükmesi için

de kullanılır.

Diş renkleri 
için önceden hazırlanmış
presetler kullanabilirsiniz.
Renk tekerleği butonu
ile istediğiniz renk tonuna
tek dokunuşunuz ile
ilgili renk tonunuilgili renk tonunu
diş üzerinde
uygularsınız.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Tasarımın Şekillendirilmesi



A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Ölçü Aşaması
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Klasik Ölçü Yöntemi Dijital Ölçü Yöntemi

Ölçü işlemi için gerekli
malzemeler hazırlanır.

Ölçü malzemesi 
sertleştikten sonra kaşık
ağızdan uzaklaştırılır. Ölçü
kontrolü yapılır.

Elde edilen modeller
laboratuvar tarayıcıları
ile taranır.

Dijital ölçü için ağız içi tarayıcı ve bilgisayar hekim tarafından
ölçü alınmak üzere hazırlanır.

Ağız içinde yönergeye uygun olarak görüntü
taraması yapılır ve taranan görüntü bilgisayara

aktarılır.

Dijital ortama alınan data mail veya cihazın
bulut yazılımı ile teknisyene aktarılır.

Hasta ağzına uygun kaşıkla
ölçü işlemi gerçekleştirilir

Teknisyen firmanın önerisi
doğrultusunda alçı ile

model elde eder.

Böylelikle model dijital
ortama STL data olarak

aktarılır.



STL Data Kütüphanesi

STL Datalar ExoCad kütüphanesindeki karşılığı ile tasarım eşleştirilir.

* Görseldeki 3D entegrasyon
aşaması ExoCad ile yapılmıştır.
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A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

3D CAD Entegrasyon



MeshMixer Entegrasyonu
Autodesk tarafından sağlanan cad yazılımı MeshMixer ile stl
katı modellerin ağız içi taraması ile kalibrasyonu sağalanbilir.

cad yazılımına meshmixer.com üzerinden erişilir.

Import butonu ile stl data ve ağız içi tarama içe aktarılır.

sa
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Edit>Transform menüsü ile
ya da “T” klavye kısayolu
ile içe aktarılan katı modeller
hareket ettirilebilir veya
boyut-konum değiştirilebilir.

Edit>Make solid menüsü ile 
uygulanan tasarım baskı için
hazır hale getirilir ve alınan
çıktı “Export” menüsünden

.stl olarak seçilir.

Alınan .stl data ile “Chitibox” 
baskı aracı yardımıyla 3D baskı
alınarak hastada uygulama
yapılabilir. Bu konunun detayları
bir sonraki sayfalarda karşınıza
çıkacaktır.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

3D CAD Entegrasyon



Smile Designer App ile tasarım
üzerinden ölçümler yapılır.
İlgili ölçümlere göre, görsel
referans alınarak 3D ağız içi
tarama görseli ile katı modeller
eşleştirilir.

Diş eti klıavuzuna göre dişeti
şekillendirme işlemi yapılır.
Dişeti şekillendirmede örnek
vakada bisturi kullanılmış olup
vaka durumuna göre koter veya
lazer de kullanılabilir.
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3D katı modele göre görseldeki
dental printer yazıcı ile elde

edilmiş çıktının üzerine
SX plak ile rehber oluşturulabilir.

Diş eti kılavuzu modelleme aracı
ile elde edilebilir. Cad cam

yazılımı ile belirlenen modele
göre tasarım modeli dental
yazıcı ile de elde edilebilir.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Diş Eti Seviyeleme



3D BASKI
Mockup uygulaması
hem hasta hem hekim
için tatmin edicidir.

*Görselde dental printerile çıktı alınmış sonuç ve ağız içi 
uygulaması izlenmektedir. Uygulama printer çıktısının

A tipi silikon ile oluşturulmuş model anahtarı ile yapılmıştır.
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Yazıcı markası farketmeksizin 3D baskı oluşturmak için katı modelin 
destekler ile modellenmesi gerekir. Bu işlem için ücretsiz ve kolay kullanımı 

olan “chitubox” www.chitibox.com adresinden indirilir. 

Chitubox ile destek ayarı sekmesinden 
model desteklerinin dizayn edilmesi

son derece önemlidir. 
İnce destekler 3d modelin 
ağırlığını taşıyamadığı için

baskı sırasında modelin tablaya 
düşmesine düşmesine ve baskının 
yanlış çıkmasına sebep 

olur. Destek penetrasyonunun
 fazla olması da 
modelin içerisinde
gereksiz çıkıntılar 

oluşmasına sebep olur.

Destek birimleri 
ayarlanırken çok
ince olmamasına
dikkat
edilir.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Mock up Model Üretimi



Exocad Giriş

Ağız içi Tarama

Model Eşleme

Yerleştirme

Tasarımın 
Tamamlanması

İş tanımı olarak 15-25 nolu 
dişler için anatomik restorasyon
seçilir. Antagonist modelin eşlemesi
için mutlaka alt modelden bir diş
antagonist olarak eşlenmelidir.

Ağız içi taramada dikkat edilecek
en önemli nokta taranmayan
bölgelerin varlığıdır. Tüm tarama
cihazlarında taranmayan bölgeler
renklendirilmiş olarak gösterilir.

Tarama cihazı ile ilgili bölge üzerine
tekrar tarama yapılmalıdır. tekrar tarama yapılmalıdır. 

Yapılan tasarım için
Exocad kütüphanesi
ile entegre model
seçimi yapılır.

Seçilen model
ağız içi taramada 

eşleştirilir.

Model uyumlandırması
tamamlandığında
restorasyonlar
üretim için hazır
hale gelir.

sa
yfa
 32

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Ağız içi Tarama & Exocad



Simantasyon

Öncesi Mockup Sonuç

A’dan Z’ye gülüş tasarımı klavuzunun oluşmasında emeği geçen
Smile Designer App Ekibi’ne, Gülüş Tasarımı Klinikleri Ekibi’ne ve 
ADL Dental Diş Protez Laboratuvarı’na teşekkür ederiz.

A’dan Z’ye Gülüş Tasarımı

Sonuç
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EK ÖZELLİKLER

Mesh Deformasyonu

Ayna Görüntüsü

Donör Gülüş Yükleme

Mesh deformasyonu kullanmak için örnek
vakada olduğu gibi + şeklindeki butonların
orta noktalarından sürükleyip bırakıyoruz.
Bu şekilde seçtiğimiz dişin sınırsız sayıda
ve çeşitlilikte görselini tasarlayabiliyoruz.

Ayna görüntüsüne tıklandığında
istenilen bölge(sağ veya sol) simetrik
şekilde diğer bölgeye (sağ veya sol) yansıtılır.
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Donör gülüş yükleme özelliği kütüphanemize dilediğiniz diş görselini yükleme imkanı sunuyor.
Kendi vaka fotoğraflarınızdan dişleri tek tek ayırıp hazırladıktan sonra, bu özellik sayesinde
programımızda yapacağınız tasarımda size ait görselleri kullanabilirsiniz.



Baskı kalitesi yazıcıların X Y Z eksenindeki
çözünürlük değerleri ile değişkenlik gösterir.
Kaliteli bir dental baskı için çözünürlük
değerinin 0.27 mm olması beklenir. 

Şekil 1 de yanlış tasarlanmış destek gözlenmektedir. Destek
penetrasyon yüzeyi yetersizdir. Bu sebeple model eksik basılabilir.
Şekil 2 de doğru tasarlanmış destek gözlenmektedir. Yeterli

kalınlıkta penetrasyon yüzeyi desteklerin modeli taşımasını sağlar.

Şekil 1 de destek kalınlıklarının yetersiz olduğu gözlenmektedir.
Destek kalınlıkları ince olduğunda modeli destekler taşıyamaz ve
modelimiz basılmaz. Şekil 2 de kalın destekler gözlenmekte.

En çok karşılaşılan dental baskı sorunu
modelin hiç çıkmaması ya da görseldeki gibi 
yarım/eksik çıkmasıdır. Bu durumun başlıca
sebebi reçine firmasının yönergesine

uyulmamasıdır. Bazı durumlarda ise destekler
yanlış tasarlanır ve destekler modeli taşıyamaz.
Desteklerin Desteklerin yetersiz sayıda oluşturulması da
benzer taşıma sorununa ve modelin düşmesine

neden olacaktır.
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3D Dental Baskı Pratik Bilgiler

1 2

1 2 Doğru ayarlar ve uygun reçine ile alınmış
bir dental model çıktısı ile tatmin edici

bir sonuç elde edilebilir.



Şekil 1: Hastanın ilk muayenesinde estetik kaygının
genel olarak yanlış orta hat ve yanlış yüz akışı 
düzenlenmesinden kaynaklandığı izlenmekte. 

Şekil 2: Smile Designer App ile yapılan analizler
yardımıyla incelenir ve hastaya ilgili durumun
ve planlanan tedavinin durumu anlatılır.

Şekil 3: Hastanın interpupillar hat ile yüz orta
hattı incelemesinin yapılması. Orta hat ve 

interpupillar hattın insizal hat ile uyumu izlenir.

Şekil 4: Hastanın anatomik yüz hatları ile
yüz akışı oluşturulur ve yüz akışının hizalanmasına

göre doğru yöne olan eğim belirlenir.

Şekil 5: Hastanın yüz yapısının analizi ile
yüz yapısına uygun diş formu ve yapısı belirlenir.

Şekil 6: Vakanın final durumu Şekil 7: Vakanın final durumunun Smile Designer App tasarımı ile kıyaslanması

Vaka paylaşımı için Dt. Elif BEYCAN ŞEN’e teşekkür ederiz.

Örnek bir vakada
Smile Designer App ile

Anatomik Analizlerin Yapılması

Vaka Sunumları sa
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Smile Designer App Çizgisel Tasarım

SONUÇ

ÖNCESİ SONUÇSMILE DESIGNER APP

Smile Designer App Görsel Simülasyon

Vaka paylaşımı için 
Dt. Elif BEYCAN ŞEN’e teşekkür ederiz.
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Örnek bir vakada
Smile Designer App ile Uygulanan Tasarımın

ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Vaka Sunumları



Tüm cihazlarınız için

AKILLI
HIZLI

PRATİK

Etkileyici gülüş tasarımı
görselleri yaratın!


