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MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ 

 

Trigeminal Sinirin Dalları 

 N. ophthalmicus   

 N. maxillaris   

 N. mandibularis        

Maksiller Sinirin Dalları 

• N. infraorbitalis 

• N.zygomaticus 

• N.alveolaris superioris anterioris 

• N.alveolaris superioris medius 

• N.alveolaris superioris posterioris 

• N.nasopalatinus 

• N.palatinum majus 

 

Maksiller Anestezi Teknikleri 

• Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 

• Regional Anestezi 

– Tuber (PSA) Anestezi 

– İnfraorbital Anestezi 

 

Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 

Bu anestezi infiltrasyon veya supraperiosteal anestezi olarak bilinir.Anestezisi istenen 

bölgedeki sinir uçlarının enjeksiyon yoluyla anestezik solüsyonlarla temas ettirilmesi sonucu 

elde edilen anestezi şeklidir. 
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Maksiller Anterior Dişlerin Anestezisi(Bukkal İnfiltrasyon Anestezisi) 

İğne hedef dişin apeksi üzerine, vestibülün en derin yerine yapılır ve dişin apeksine doğru 

ilerletilir.1-2 mL anestezik solusyon verilmesi yeterli olmaktadır.Bu bölge anterior superior 

alveolar sinirler (ASA) tarafından inerve edilir.Bu dallar insiziv ve kaninlerin,bukkal gingiva 

ve periostun innervasyonunu sağlarlar.İnsizör ve kaninlerde bukkal katlantı içine enjeksiyon 

yapılarak anestezi sağlanır.İğne kemiğe yakın batırılır ve  aksial olarak dişin apeksine doğru 

yönlendirilir.İğne oblik olarak batırılırsa, anestezik solüsyonun depo yeri ,solüsyonun depo 

yeri olarak hedeflenen sahanın uzağında olur.Kemikle kontakt sağlanırsa, dişin apeksine 

yakın 1-2 ml solüsyon hedef dişte veya komşu bir veya iki dişte anestezi sağlar.  

 

Maksiller Anterior Dişlerde Anestezinin Yayıldığı Saha 

• Dişin pulpası 

• Bukkal periodontal doku 

• Dişin üzerindeki kemik dokusu 

 

Maksiller Anterior Dişlerin Anestezisi (Palatinal Anestezi) 

Maksilla anterior kısmındaki palatal gingiva ,mukoza ve periostun anestezisi için, insisiv 

papilla kenarında kesici dişlerin medialine enjeksiyon yapılır.Kemikle temas sağlandığında 

şırınga 0.5-1 mm. geri çekilir ve 0.1 ml solüsyon enjekte edilir. Bütün palatal enjeksiyonlarda 

solüsyon oldukça yavaş boşaltılmalıdır. Ağrı ve dokularda yırtılma olma olasılığını önlemek 

açısından bu önemli bir tedbirdir. 

 

Nazopalatin Sinir Bloğu (İnsiziv Blok) 

İlgili sinir: Sağ ve sol nazopalatin sinir 

Anestezi Alanı: Sert damağın anterior kısmı,premolardan premolara yumuşak ve sert 

dokular 

Endikasyonlari 

• Palatinal yumuşak ve sert dokulara ait periodontal ve oral cerrahi prosedürler, 

• Birden çok anterior diş çekimi amacıyla kullanılabilir 
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Kontrendikasyonu 

• Enjeksiyon alanının inflamasyonu veya enfeksiyonu. 

 

Dezavantaji 

• İntraoral enjeksiyonların en ağrılı ve travmatik olanıdır. 

Teknik: 

İğnenin giriş yeri;İki santral arası insisiv papillanın hafif lateralidir. Hedef alan;İnsisiv 

papilla altındaki insiziv foramen,İğnenin giriş yönü;İğne ile insisiv papilla 45 lik açı yapacak 

şekilde.İnsisiv papillanın tepesinden 3-4 mm  geriden  girilir,foramen içerisinde fazla 

ilerlemeksizin solüsyon 30-40 sn’de boşaltılır.Enjeksiyon sırasında artan bir rezistans söz 

konusudur. 0.5-0.6 cc anestezik solüsyon yeterlidir. 

 

Maksiller Premolar Dişlerin Anestezisi(Bukkal infiltrasyon) 

Bu bölge middle superior alveolar sinirler (MSA) tarafından inerve edilir.Maksiller 

premolar dişlerin anestezisi infiltrasyon anestezisi ile sağlanabilir.İğne bu dişlerin hizasındaki 

bukkal katlantıya batırılır, iğne aksial yönde  ilerletilir.Premolarların apikal bölgesinde 1-1.5 

ml. solüsyon  boşaltılır. 

 

Maksiller Premolar Dişlerin Anestezisi(Palatinal Anestezi) 

Bu dişlerin çekimi için enjeksiyon palatal mukozaya dik olarak yapılır.Solüsyon 0.1 ml 

olarak verilir.  

 

Maksiller Molar Dişlerin Anestezisi 

Maksiller molar bölge Posterior Superior Alveolar (PSA) sinir tarafından inerve 

edilir.Palatal gingiva, mukoza ve periost ise n. Palatinum majus tarafından inerve edilir.8 ve 7 

no’lu dişlerin anestezisi tuber anestezi (posterior superior alveolar sinir bloğu) ve ek olarak 

palatinal anestezi ile sağlanmaktadır.6 no’lu dişin meziobukkal kökü genellikle middle 

superior alveolar (MSA) sinir tarafından inerve edildiğinden dolayı bu dişin anestezisi 

sağlanırken tuber ve palatinal anestezilere ek olarak dişin meziobukkal kökü hizasına da 

infiltrasyon anestezisi uygulanır. 
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Tuber Anestezi (PSA Blok) 

Dişhekimliğinde sık kullanılır.Maksiller sinirin dalı olan n.alveolaris superioris posterioris 

dallarının inerve ettiği üst büyük azı dişleri ve bu bölgedeki yumuşak dokuların hissizliği 

sağlar. 

 

Tuber Anestezi Tekniği 

Hastanın başı tetiyere rahatça yerleştirilir. Ağız kısmen açtırılır.Alt çene anestezi yapılacak 

tarafa kaydırılır.Yanak görüş alanın sağlamak üzere ekarte edilir.İğne mukobukkal katlantının 

en derin noktasından 2. molar diş üzerinden batırılır.İğne okluzal düzlemle 45o açı yapacak 

şekilde aşağıdan yukarıya, dıştan içeriye; 2. moların uzun ekseni ile 45o açı yapacak şekilde 

önden arkaya doğru yönlendirilir.İğne kemik desteğini kaybetmeksizin 1-1.5cm ilerler 

böylece PSA sinirin seyrettiği tuber maxillarise ulaşılmış olunur.Aspirasyon yapılıp yavaş bir 

şekilde 1-1.8cc solusyon boşaltılır. 

 

Tuber Anestezisi Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 

Tekniğine uygun olarak anestezi yapılmalı ve sterilizasyona azami dikkat 

gösterilmelidir.İğneyi fazla arkaya sokmakla ağızdaki mikropları fossa pterygopalatinaya 

itmek mümkündür.Tüber bölgesinde venöz plexus olması nedeniyle absorbsiyon çabuk 

olacağından,solüsyon yavaş verilmelidir. 

 

Tuber Anestezi Hataları 

İğne normal yönü yerine dışarı ve öne doğru sokulursa Bichat’ın yağ dokusuna girilebilir. 

İğne ve solüsyon enfekte ise meydana gelebilecek komplikasyon ağır olur.İğne yanağa kayar 

ve enjektör içinde hava var ise, amfizem meydana gelir.Anestezi sırasında kemikle temas 

kaybedilerek dışa doğru gidilirse m. Temporalis ve m. Pterygoideus içine solüsyon 

verilebilir.Trismus gelişir.Arteria alveolaris maksillarisin ve plexus pterygoideusun 

zedelenmesiyle hematom gelişir.Solusyonun daha lateralde depolanmasıyla N. Alveolaris 

inferior etkilenebilir bunun sonucunda mandibuler anestezi gelişebilir.Venöz pleksus 

damarlarının vazokonstriksiyonuna bağlı olarak yanak derisi üzerinde kuş kanadına 

benzeyen anemik alan gelişebilir.  
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Tuber Anestezi Endikasyonlari 

 Maksiller molar dişlerin tedavi ve cerrahisi 

Tuber Anestezi Kontrendikasyonlari 

 Hemoraji riski olan hastalar (Özellikle hemofili) 

Avantajlari 

 Atravmatik bir enjeksiyondur. 

 Başarı şansı yüksektir 

Dezavantajlari 

 Hematom riski vardır ki bu komplikasyon oldukça diffüz ve hastayı rahatsız edici bir 

durum olabilir. 

 

N. Palatinum Majus Anestezisi (Anterior Palatin Sinir Bloğu) 

• Anestezi yapılan sinir;Anterior palatin sinir 

• Anestezi alanı;Sert damağın posterioru ve üzerini örten yumuşak doku;önde 

I.Premoların anterioru,yanda orta hat. 

Endikasyonlari 

• Sert damağı ilgilendiren cerrahi girişimler, 

• İlgili alanda bulunan dişlerin ağrısız çekimi. 

Kontrendikasyonu 

• Enjeksiyon alanının İnflamasyonu veya enfeksiyonu. 

 

Teknik 

Yumuşak damak-sert damak hududundan 1 cm kadar önden ve buraya rastlayan alveol 

kenarından 1 cm kadar iç tarafta olmak üzere çiğneme düzlemine dik olarak iğne 

batırılır.Dişsiz hastalarda sert damak yumuşak damak hududundan 1 cm önden ve buraya 

rastlayan alveol kretinden 0.7 cm kadar palatinalden girilir. 
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İnfraorbital Sinir Bloğu 

Anestezisi sağlanan sinirler;  

1-ASA sinir 

2-MSA sinir 

3-İnferior palpebral sinir 

4-Lateral nasal sinir                           

5-Superior labial sinir 

Anestezi Alani 

Üst kesiciler,kanin, küçük azı ve birinci büyük azı dişinin mezyal kökü, bu kısımların 

mukoza, periost ve kemik sahası,vestibül mukozası,üst dudak, burun yanı,ve alt göz kapağı 

Teknik 

Foramen infraorbitale orbita alt kenarına parmakla bastırmakla hissedilir.İşaret parmağı, 

orbital kenarın 1 cm kadar altına getirilir, ve bu noktada tutulurken baş parmak ile üst dudak 

yukarı kaldırılır.İşaret parmağının basılı tutulduğu noktada infraorbital foramenden çıkan 

damar ve sinirler bulunur.İğne, 2.Premolar üzerindeki mukobukkal katlantının en yüksek 

noktasından girilir.Bu nokta diğer dişlere oranla hedef alana ulaşabilmekte en kısa yoldur. 

 

İnfraorbital Sinir Bloğu 

(Ekstraoral Yöntem) 

İğne burun kanadının 1 cm dış yanından fossa kaninadan batırılır. Az bir miktar solüsyon 

buraya enjekte edilir,delik aranır.Bu esnada iğnenin margo orbitalis inferiordan orbitaya 

girmemesi için işaret parmağı orbita alt kenarına konur.Bu parmak ile iğnenin seyri takip 

edilir.Kanala giriş ve iğnenin seyri intraoral yolda olduğu gibidir. 

 

İnfraorbital Anestezi Hataları 

• Vena fasialisin zedelenmesinde  çeneye yayılan geniş bir anemik saha oluşur. 

•  İğne kanalda 8 mm den fazla ilerlerse göze girilebilir.  

• Nadir olarak solüsyon damarlara  verilebilir. 

 


