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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Yumuşak kontakt lensler, görme bozukluklarını düzeltmek, göz rengini değiştirmek veya 

kornea hastalıklarının tedavisinde milyonlarca insan tarafından kullanılan protezlerdir. 

Yumuşak kontakt lensler için yaygın olarak kullanılan 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) 

monomerinden elde edilmiş poli (2-hidroksietil metakrilat) PHEMA biyomateryaller arasında 

mekanik olarak sağlam ve esnek yapıda, biyouyumlu, toksik olmayan, yüksek düzeyde su 

tutma özelliği gösteren, çapraz bağlı zincir ağlarına sahip sentetik bir polimerdir. Ancak 

P(HEMA) lensler korneada hipoksiye neden olabilen oldukça düşük oksijen geçirgenliği 

nedeniyle tamamen memnun edici değildir. Poli (vinil alkol) (PVA) hidrojeli, ticari olarak 

temin edilebilen yumuşak kontakt lens malzemelerden daha yüksek kopma mukavemeti ve 

oksijen geçirgenliğine sahip olduğu için bu malzemelerle birlikte kullanılabilmektedir. Ayrıca 

PHEMA’yla birlikte düşük miktarda borik asit (BA) kullanımının hidrojellerin bozunma 

derecelerini artırdığı, su içeriğinde önemli bir rol oynadığı ve antibakteriyel özellik 

kazandırdığı da bilinmektedir.  

 Bu nedenle bu çalışmada emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle kontakt lensler için 

istenen özellikler olan su tutma ve şişme özelliklerinin geliştirilmesi ve antibakteriyel aktivite 

kazanmaları amacıyla PHEMA’nın PVA ile çapraz bağlayıcı olarak BA’nın kütlece %1-3 

oranında yapıya katılmasıyla yeni bir yumuşak kontakt lens geliştirilmesi amaçlandı. 

 Deneysel prosesler sonucu elde edilen kompozit hidrojeller, yapısal karakterizasyon için; 

FT-IR/ATR (fourier transform infrared spektroskopisi), yüzey gözenekliliği için; taramalı 

elektron mikroskobu (SEM)’yla, antibakteriyel aktivite açısından disk difüzyon yöntemiyle 

incelenmiş, ayrıca şişme davranışı, biyobozunurluk, hidrofilite, ışık geçirgenliği testleri 

yapılmıştır. FTIR ve SEM sonuçları PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojel üzerinde BA 

varlığını kanıtlamaktadır.   

Elde edilen PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojeller yüksek ışık geçirgenliği, PHEMA’ya göre 

üstün biyobozunurluk, şişme davranışı ve hidrofilik karakter göstermekte olup gelecekte 

potansiyel yumuşak kontak lens materyali olarak kullanılabilir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 Kimyasal yapılarından dolayı P(HEMA) hidrojelleri genelde süper şişebilen hidrojellere 

oranla daha az şişme özelliklerine sahiptir (Zohuriaan-Mehr ve ark., 2010). Bu durum 

P(HEMA) lenslerin oldukça düşük oksijen geçirgenliğinin korneada hipoksiye neden olmasıyla 

sonuçlanır ki bu tıbbi açıdan istenmeyen bir etkidir. Yumuşak kontakt lenslerin kullanımı kolay 

olmasına karşın düşük oksijen geçirgenliğinden dolayı korneada çeşitli alerjik reaksiyonlara ve 

görme bozukluklarına yol açabilmaktedir. Ayrıca kontakt lenslerin takılma ve çıkarılması 
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esnasında hijyen ve kişisel temizliğe dikkat edilse dahi %80 oranında kontamine 

olabilmektedir. Dünya çapında yaklaşık 145 milyon kişinin kontakt lens kullandığı göz önüne 

alındığında bu ciddi sorunların çok hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir.  

 

3. Çözüm  

 Kontakt lens uygulamalarındaki güncel çalışmalar, güvenli günlük kullanım ve 

sürdürülebilir ilaç salımı için mikro/nano parçacıkların lens malzemelerine dahil edilmesiyle 

oluşturulan kompozit malzemelere odaklanmıştır. Bu amaçla kullanılan Borik asit (BA); 

bakteri, maya ve mantarların geniş spektrumuna karşı antibakteriyel özellikler göstermekte ve 

iyi bir çapraz bağlama maddesi olması nedeniyle çeşitli uygulamalar için polimerik 

kompozitlerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 PVA hidrojellerin, ticari olarak temin edilebilen PHEMA yumuşak kontakt lens 

malzemelerden beş kat daha fazla su içeriği (Hyon, ve ark., 1994), daha yüksek kopma 

mukavemeti ve oksijen geçirgenliğine sahip olması (Kita ve ark., 1990) düşük BA varlığının 

ise hidrojellerin bozunma derecelerini artırması ve su içeriğinde önemli bir rol oynaması (Ulu 

ve ark., 2018) ayrıca antibakteriyel özellikler göstermesi sebebiyle literatürde kontakt lens 

malzemeleri için BA çapraz bağlı; HEMA (Ulu ve ark., 2018), PVA (Miyazaki ve ark, 2010; 

Yin ve ark, 2005) hidrojellerin sentezlendiği görülmektedir. Ancak yapılan literatür 

taramasında PHEMA üzerine PVA ve BA’nın etkisini birlikte inceleyen bir çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Bu çalışmada HEMA ve PVA’nın birlikte kullanılmasının yapıya bazı 

avantajlar kazandıracağı düşünülmüştür. 

 Bu sonuç, potansiyel yumuşak kontakt lens malzemesi olarak gelişmiş özelliklere sahip, 

saydam, biyouyumlu, biyobozunur ve antibakteriyel bir kompozit hidrojel yumuşak kontak lens 

malzemenin imal edilebileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. 

 

4. Yöntem 

 Kontak lens üretiminde en etkili ve verimli yöntem olarak emülsiyon polimerizasyonu 

olduğuna karar verilmiştir. Çalışma deneysel aşama ve membranların karakterizasyonu olarak 

iki kısımdan oluşmaktadır. Deneysel aşamada değişik kalınlıklarda PHEMA, %1 ila %3 

oranında borik asit (BA) katkılı PHEMA-PVA membranlar hazırlanmıştır. 

 

  
 

Şekil 1. Deneysel aşamaya ait görseller. 
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PHEMA hidrojel sentezi 

 PHEMA, 2-hidroksietilmetakrilat (HEMA) monomerin emülsiyon polimerizasyonu 

yöntemiyle sentezlendi. Buna göre 1 mL HEMA, 2 mL deiyonize su 15 mL’lik kapaklı cam 

tüplere konularak vortex yardımıyla 10 dakika karıştırıldı. Daha sonra tüp içerisine 0,1 M 1mL 

potasyum persülfat çözeltisi ilave edilerek karıştırıldı. Su banyosunda 80°C de 3-4 saat 

polimerizasyon devam ettirildi. Oda sıcaklığına bekletilen PHEMA hidrojeli elde edildi. 

 

BA katkılı/katkısız PHEMA- PVA kompozit hidrojellerin sentezi 

 PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojeller, PHEMA hidrojel sentezindeki adımlara ek 

olarak, çapraz bağlama maddesi olarak farklı ağırlık yüzdesi (%1, %3) BA ve farklı bir tüp 

içerisinde hazırlanan 0,36 g PVA ile 8 mL deiyonize su ısıtıcı üzerinde 80 °C ye ısıtılarak 

karıştırılmıştır. Sentezlenen PHEMA-PVA/BA membranların hazırlanış prosesi Şekil 2.’de 

kimyasal yapısı ise Şekil 3.’te görülmektedir (Sadeghi ve Hosseinzadeh, 2009; Ulu ve ark., 

2018). 
Deiyonize su PVA

Deiyonize su HEMA

Manyetik karıştırıcı

Vorteks karıştırıcı

Karıştırma ve ısıtma

Vorteks karıştırıcı

KPS

Karıştırma Karıştırma

Vorteks karıştırıcı

Karıştırma

80 C

BA katkılı/katkısız PHEMA-PVA

% 1-3 BA

 

Şekil 2. PHEMA-PVA/BA kompozit membranların hazırlanış prosesi.  

 

Şekil 3. Sentezlenen PHEMA-PVA/BA’nın olası kimyasal yapısı (Gadhave ve ark, 2020; Ulu 

ve ark, 2018; Chen, 2015). 
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Membranların karakterizasyonu 

 Üretilen hidrojel membranlar, yapısal karakterizasyon için; FT-IR/ATR (fourier 

transform infrared spektroskopisi), yüzey gözenekliliği için; taramalı elektron mikroskobu 

(SEM)’yla incelendi. Membranların antibakteriyel aktivitelerinin değerlendirilmesi için disk 

difüzyon yöntemi kullanıldı. Ayrıca membranlar şişme davranışı, biyobozunurluk, hidrofilite 

ve ışık geçirgenliği açısından da değerlendirildi. 

FT-IR Spektroskopisi  

 FT-IR analizleri ile organik bileşiklerin yapılarındaki fonksiyonel gruplar, yapıdaki 

bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının aromatik/alifatik olup olmadığı belirlenmektedir. 

Bu çalışmada PHEMA ve PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojellerin FT-IR spektrumları 

incelendiğinde PHEMA hidrojelinin karakteristik pikleri olduğu bu titreşimler literatürde yer 

alan diğer çalışmalarla da desteklenmektedir (Delibaş, 2008; Ulu ve ark.,2018).) PHEMA ve 

PHEMA-PVA%3BA kompozit hidrojelinin FT-IR spektrumları benzerlik göstermektedir. 

Kompozit hidrojellerde B-O bağının asimetrik gerilme titreşimi 1392 cm-1 de yayvan bir sinyal 

gözlenmiştir (Ulu ve ark., 2018). FTIR spektrumlarında PVA ve BA'nın karakteristik piklerinin 

varlığı, PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojellerin başarılı bir şekilde sentezlendiği şeklinde 

yorumlanabilir. 

Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) 

 Literatürde yüzey özelliklerinin belirlenmesi için sıklıkla kullanılan SEM ile bu 

çalışmada sentezlenen membranlara ait yüzey morfolojileri incelendiğinde PHEMA 

polimerinin homojen şekilde sentezlendiği, PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojellerde BA 

katkısının membran içinde bazı bölgelerde yoğunlaşma göstermiş olduğu görülse de genel 

olarak homojen şekilde dağıldığı söylenebilir (Şekil 4.) 

 

    
Şekil 4. a) PHEMA (20.00KX büyütme) b) PVA-PHEMA- %3 BA (20.00KX) SEM görüntüsü 

Şişme ve Biyobuzunurluk Deneyleri 

 Şişme testi için kuru hidrojellerden 0,2’şer g tartılarak belli kütledeki suyun içerisine 

atıldı. 30 dakika sonra yüzey suyu yumuşak kağıt havlu ile alındıktan sonra şişme değerleri 

Eşitlik 1. kullanılarak Tablo 1.’ de verildi. Biyobozunurluk için ise membranlar oda 

sıcaklığında 10 mL saf su içerisine konuldu, bir hafta sonra çıkarılıp kurutularak tartılmıştır. 

Biyobozunurluk değerleri Eşitlik 2. kullanılarak Tablo 1.’de verildi. (Kolya ve ark., 2014). 

 

Şişme:(ws – w0) /w0 *100                                                                    Eşitlik 1. 

w0: kuru jel kütlesi  ws : su ile şişmiş jel kütlesi  

b

) 
a 
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Kütle kaybı : (wi – ws)/ wi*100                                                           Eşitlik 2. 

wi : başlangıç kütlesi ve ws: inkübasyon sonrası kütle 

 

Tablo 1. Sentezlenen hidrojellerin şişme ve biyobozunurluk değerleri. 

Hidrojel  Şişme (%) Biyobozunurluk 

PHEMA 50,12 10,2 

PVA-PHEMA 65,51 20,01 

PVA-PHEMA %1 BA  67,3 22,4 

PVA-PHEMA %3 BA  74,70 22.8 

 

 Bu çalışmada sentezlenen hidrojellerin su ile şişme değerlerinin, HEMA için kütlece  

%50,12 iken bu değerin PVA katkısıyla %15,39; hidrojellere PVA ile birlikte %1ve %3 BA 

eklenmesi sırasıyla %17,18 ve %24,58 oranında arttığı görülmüştür. Literatürde PHEMA ya 

%3 BA eklenmesiyle şişme değerlerinin %5,9 (Ulu ve ark., 2018), SPS (Sülfolanmış 

Polistiren)-PVA ya %20 BA eklenmesiyle %12,48 (Şahin ve ark., 2009) arttığını gösteren 

çalışmaların bulguları da bizim çalışmamızla uyum içerisindedir. Yumuşak lenslerde su 

içeriğindeki artışın oksijen iletkenliğini de artırdığı bilindiğinden (Alaçayır ve ark., 2013) 

PHEMA-PVA hidrojeline BA eklenmesiyle oluşan PHEMA-PVA/BA membranlarında şişme 

değerlerinin artmış olması; kontakt lens üretiminde sentezlediğimiz hidrojellerin kullanışlı 

olabileceğini düşündürmektedir. Diğer taraftan medikal uygulamalar için üretilen 

malzemelerde biyouyumluluk özelliğinin yanı sıra önemli bir parametre olan biyobozunurluğun 

(Kumral, 2019) bu çalışmada hidrojellere eklenen PVA ve BA içeriği ile artmış olması 

ürettiğimiz malzemenin kontakt lens olarak kullanılabileceği düşüncemizi desteklemektedir. 

 

Temas Açısı Ölçümü 

 Temas açısı katı bir yüzeye su damlası bırakıldığında, damlacığın kenarı ile yüzey 

arasındaki açı bize hidrofobisite hakkında bilgi verir. Kompozit hidrojellerin hidrofilikliğini 

belirlemek için yapılan su temas açısı ölçümleri sonucunda PHEMA ve PVA için elde edilen 

değerlerin sırasıyla 67.71±4.84 ve 69.31±5.75° iken PHEMA-PVA hidrojelinde 54.00±5.35° 

olduğu görülmüştür. Ayrıca PHEMA-PVA%1 BA ve PHEMA-PVA%3BA kompozit 

hidrojellerin temas açıları ise 57.99±1.99 ve 56.46±1.35° olarak ölçülmüştür (Şekil 5). 

  
Şekil 5. Polimer ve kompozitlerin temas açısı ölçümü. 
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 Bu durumda literatürde yapılan diğer çalışmalarla da uyumlu olarak PVA ve BA katkı 

miktarıyla orantılı olarak belirgin bir azalma göstermiştir. (Ulu ve ark, 2018; Kumral, 2019). 

Bu durum hidrojellerin yüzey ıslanabilirliğini önemli ölçüde artırdığını göstermekte ve PVA-

PHEMA/BA kompozit hidrojellerinin hidrofilik bir malzeme olarak kontakt lens üretiminde 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

 

Işık Geçirgenliği Ölçümleri 

 PVA, PHEMA ve PHEMA-PVA ve PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojel disklerinin 

optik geçirgenliği, 380-950 nm dalga boyu aralığında bir görünür bölge spektrofotometre 

(Vernier, SVIS-PL) kullanılarak ölçüldü. PHEMA, PVA ve PVA-PHEMA/BA kompozit 

hidrojelleri için yapılan şeffaflık ölçümleri verilmiştir. PHEMA-PVA%1BA ve PHEMA-

PVA%3BA kompozit hidrojellerin sırasıyla %94 ve %90’ın üzerinde ışık geçirgenliğine sahip 

olduğunu görülmektedir. Bu durum BA katkısının artışıyla ışık geçirgenliği düşmüş olsa da 

Literatürde %85 üzerinde ışık geçirgenliğine sahip lenslerin kullanıldığıyla ilgili veriler 

ürettiğimiz malzemelerin ışık geçirgenliği açısından başarılı bir malzeme olduğu ve medikal 

uygulamalarda gelecek vaad ettiği şeklinde yorumlanabilir (Ulu ve ark., 2018). 

Antibakteriyel Aktivite  

 Bakteriler, mantarlar gibi patojenik mikropların varlığından dolayı, hidrojelin 

antimikrobiyal özelliğinin sağlık uygulamaları için önerilmeden önce belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, PHEMA-PVA ve PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojellerinin 

antibakteriyel aktiviteleri Disk difüzyon yöntemi ile gram-pozitif Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), ve gram-negatif Escherichia coli (ATCC 25922) bakterilerine karşı incelendi. 
Erciyes Üniversitesi Bakteriyoloji Laboratuvarı alan uzmanı tarafından yapılan testlerde, 0.5 

McFarland bulanıklığında hazırlanan bakteri süspansiyonları Mueller Hinton agar içeren iki 

adet petri yüzeyine steril pamuklu çubuk kullanılarak sürüldü. Pozitif kontrol olarak BA (1.5 

mg) kullanıldı. Petri kapları 37oC'lik bir inkübatör içine 24 saat süreyle yerleştirildi (Sarıgüzel 

ve ark, 2010).  

 

              
Şekil 6. PHEMA-PVA/BA kompozit membranların (a) Staphylococcus aureus (b) Escherichia 

coli üzerindeki disk difüzyon testi. 

 

 Test sonuçlarına göre PHEMA-PVA ve PHEMA-PVA/BA gruplarında test edilen iki 

bakteriye karşı belirgin inhibisyon bölgeleri gözlenmemiş olsa da pozitif kontrol olarak, 1.5 mg 

PHEMA-PVA %3 BA PHEMA-PVA %1 BA 

 

PVA-PHEMA 
PVA-PHEMA 

PHEMA-PVA %3 BA PHEMA-PVA %1 BA 

 

BA BA 
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BA yüklü disk etrafında E. coli türünde bakteri yoğunluğunun hafifçe azaldığı gözlenmiştir. 

Çalışmamızdaki sonuç ile literatürde BA'nın antibakteriyel etkinliğiyle ilgili verilerin tam 

olarak örtüşmemiş olması (Roy ve ark, 2010; Ulu ve ark., 2018) kullanılan BA’in miktarı ve 

saflığı, bakteri türü, bakterilerin BA’ya karşı direnç kazanması, çalışmada kullanılan 

yöntemlerin farklılığı ve ortam koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak açıklanabilir. (Şekil 6) 

 Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde bu çalışmada PHEMA ve BA katkılı/katkısız 

PHEMA-PVA kompozit hidrojellerinin emülsiyon polimerizasyonu tekniği ile başarıyla 

sentezlendiği söylenebilir. Sonuç olarak PHEMA-PVA/BA kompozit hidrojellerin yüksek ışık 

geçirgenliği, PHEMA’ya göre üstün biyobozunurluk, şişme davranışı ve hidrofilik karakter 

göstermekte olup gelecekte potansiyel yumuşak kontak lens materyali olarak kullanılabilir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Yaptığımız araştırmalarda PHEMA üzerine PVA ve BA’nın etkisini birlikte inceleyen bir 

çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu çalışmada PHEMA’nın PVA ile çapraz bağlayıcı olarak 

BA’nın birlikte kullanılmasının yapıya su tutma ve şişme özelliklerinin geliştirilmesi ve 

antibakteriyel aktivite gibi bazı avantajlar kazandırdığı belirlenmiştir.   

 ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yumuşak kontakt lensleri "Geleneksel Hidrofilik 

Malzeme Grupları ("-filcon") olarak sınıflandırmaktadır. Tablo 2. de verilen HEMA içerikli 

ticari yumuşak kontakt lens ürünlerin birim fiyatı 3,3-25 TL arasında değişmektedir. Tablo 3’te 

maliyetini çıkardığımız kontakt lens materyalimizin birim fiyatı ise 20 kuruşa gelmektedir. 

Ayrıca ürünümüz kendiliğinden antibakteriyel özellik göstereceği için bu iki ürün grubu 

karşılaştırıldığında fiyat açısından avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada üretilen 

kompozit kontakt lensin su içeriğinin %74,70 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ticari 

ürünlere kıyasla oksijen geçirgenliği açısından da muadil ürünlerden daha başarılı olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 2. FDA tarafından noniyonik yumuşak kontakt lensler grubunda sınıflandırılan 

malzemeler. 

Lens İsmi Marka  Su içeriği Kimyasal Bileşim Birim Fiyatı 

Etafilkon A 1day Acuvue® % 58 HEMA, MAA 3,3 TL 

Hilafilcon A SofLens 59® %70 HEMA, NVP - 

Ocufilkon  Zeiss® %55 HEMA, MAA 25 TL 

Omafilcon A Proclear ® % 62 HEMA, PC 3,8 TL 

 HEMA- 2-Hidroksietil metakrilat; MMA- metil metakrilat; MAA-  metakrilik asit NVP- N- vinil pirolidon; PC- fosforilkolin 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Ürettiğimiz kontakt lens malzemenin etik kurul izinleri alındıktan sonra hayvan 

deneyleri yapılarak biyouyumluluk açısından da değerlendirilmesi planlanmaktadır. Kullanılan 

malzemelerden PVA ve BA’nın milli ve yerli imkanlarla üretilebilmektedir. Bunun yanı sıra 

Bor mineralinin dünya rezervinin %63’ lük kısmının ülkemizde bulunması tedarik açısından 

sıkıntı oluşturmayacaktır. Ürünün ticarileşme ve klinik araştırma süreçleri projenin uzun dönem 

hedefleri arasında yer almaktadır. 

 

https://tr.esc.wiki/wiki/Methyl_methacrylate
https://tr.esc.wiki/wiki/Methacrylic_acid
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3. Üretmiş olduğumuz kontakt lensin maliyet analizi 

Kullandığımız Malzemeler Petri kabında prototip üretim miktarı 

(10 ADET lens materyali üretimi için) 

 

Maliyeti 

 

HEMA 1mL  2TL(10 adet) 250 mL (500TL) 

PVA 0,36g  - 100g (22TL) 

Borik asit 50 mg  - 1 kg 30 TL 

KPS 20 mg - 1kg (200TL) 

Test Giderleri SEM, FTIR, TEMAS AÇISI 600 TL  

Deneyde kullanılan malzemeler (ısıtıcı, etüv, beher, erlen, pipet, petri kabı vb.)  kendi laboratuvarımızdan 

tedarik edilmiştir. 

 Kullandığımız sarf malzemeler düşük maliyetli (2TL/10 adet= 20 kuruş) olduğundan 

üretmeyi hedeflediğimiz ürün ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kompozitlerin 

karakterizasyonu için yapılan testler Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında %50 

indirimli olarak gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın proje zaman çizelgesi Tablo 4’de sunulmuştur.   

Tablo 4. Proje-Zaman Çizelgesi. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 2018 verilerine göre kontak lens kullanan dünya çapında yaklaşık 145 milyon ülkemizde 

ise yaklaşık 1 milyon kişi bulunmaktadır. Hedef kitlemizi kontakt lens kullanan bireyler 

oluşturmaktadır (Ulu ve ark.,2018). Diğer taraftan Covid-19 pandemisi nedeniyle hem iş 

dünyası hem de uzaktan eğitim sisteminde bilgisayar başında geçen sürenin artması göz 

problemlerine neden olmaktadır. Bu durum yakın gelecekte gözlük/kontak lens kullanımını 

daha da arttıracaktır.  

 

9. Riskler 

 Proje hayata geçirilirken karşılaşılacak herhangi bir risk ön görülmemektedir. Kullanılan 

malzemelerin tamamı biyouyumlu olup insana zararı bulunmadığından dolayı herhangi bir risk 

faktörü barındırmamaktadır. Ancak zaman sıkıntısı ve etik izinlerden dolayı yapamadığımız 

alerjik ve immünolojik testler yapılarak öngörülemeyen bazı komplikasyonların önüne 

geçilebilir. 
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