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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hareketli protezler diĢ protez dalının önemli görevlerinden biridir. Sizler bu modülle
protezlerin tanımlarını, hareketli protezlerin bölümlerini, diĢ kayıplarının insan üzerindeki
olumsuz etkilerini, ölçünün nasıl alındığını ve nasıl teknisyene ulaĢtığını, ağız ölçüsündeki
yetersizlikleri öğrenip belirleyebileceksiniz. Ölçünün nasıl dezenfekte edileceğini öğrenip
ölçüyü dezenfekte edebileceksiniz. Bu yeterlik sayesinde gelecek derslerde göreceğiniz
protezin diğer aĢamalarını öğrenecek ve sonucunda protezin hekime teslimini kolay ve
hatasız yapabileceksiniz.
Bu öğrenme faaliyeti sonunda hekimden gelen hasta ağız ölçüsünü inceleyip
dezenfekte edebilecek olmanız yanında, kendinizin ve çevrenizdekilerin enfeksiyon
hastalıklarından korunma yollarını öğrenebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında,hareketli protezleri öğrenip ölçüyü inceleyecek ve ölçü
dezenfeksiyonu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Protez yapılan ağız diĢ sağlığı merkezleri ve özel diĢ protez laboratuvarlarına
giderek diĢ protezleri nasıl elde edilir gözlemleyiniz.
Hareketli protezler nelerdir, ağız ölçüsü nedir, ağız ölçüsünü kim alır, diĢ protez
laboratuvarına nasıl gönderilir, ağız ölçüsü önemli midir, ağız ölçüsü hangi
maddeler ile alınır gibi soruların cevaplarını araĢtırınız.
YapmıĢ olduğunuz araĢtırmayı not edip sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.

1. HAREKETLĠ PROTEZLER VE ÖLÇÜ
Hareketli protezleri tanımadan önce diĢ protez teknisyeninin protez ile ilgili
tanımlamaları, diĢ protezlerinin sınıflandırılmasını ve diĢ formüllerini bilinmesi gereklidir.

1.1. Protezin Tanımı
Protez, insan vücudunun herhangi bir nedenle eksilmiĢ olan organ ya da dokusunun
yapay olarak Ģekillendirilerek yerine konan parça ya da bölümüdür.
DiĢ protezi ise çeĢitli diĢ kayıplarında, yapay Ģekillendirilerek eksik olan diĢlerin
yerine konmasına denir.
Protezler yaptıkları iĢleve ve kullanılan malzemelere göre adlandırılırlar. DiĢ protez
çeĢitleri aĢağıda bir tablo Ģeklinde gösterilmiĢtir.
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PROTEZ
ÇEġĠTLERĠ
HAREKETLĠ
PROTEZLER
Tam Protezler
(Total Protezler)

SABĠT
PROTEZLER

ÇENE VE YÜZ
PROTEZLERĠ

ORTODONTĠK
APAREYLER

Bölümlü Protezler
(Bölümlü Protezler)

ġekil 1.1: DiĢ protez çeĢitleri

1.2. Tam Protezler (Total Protezler)
Ağız içinde tüm diĢ kayıplarında, takılıp çıkartılabilen, tutuculuğunu ağız içindeki
mukozadan destek olarak da ağız mukozası ve onun altındaki çene kemiklerinden
yararlanarak, ağızdaki tüm diĢlerin yerine geçmek üzere yapılan protezlere denir. Tam
protezler total protezler olarak da adlandırılır.

Resim 1.1: Akrilik kaideli alt ve üst tam protez

Resim 1.2: Oklüzörde diĢ dizimi yapılmıĢ metal kaideli üst tam protez modeli
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1.3. Tam Protezlerde Tutuculuk
Tam protezlerde kullanımı etkileyen en önemli faktörlerden biri tutuculuktur.
Tutuculuk; protezin çıkarılması ile ilgili dik yöndeki kuvvetlere karĢı direncidir. Ölçü
alınmasıyla direk ilgilidir. Diğer bir tanımla tutuculuk (retansiyon); yer çekimine, besin
maddelerinin yapıĢkanlığına ve çiğneme kuvvetlerine karĢı koyan ve bir protezin kendinde
bulunması gereken özelliktir.
Protezin retansiyonunu; fiziksel faktörler, anatomik faktörler ve mekanik faktörler
olumlu ya da olumsuz etkiler.
Fiziksel faktörler, adezyon (farklı moleküller arasındaki çekim kuvveti), kohezyon
(benzer moleküller arasındaki çekim kuvveti),vizkozite ve yer çekimi kuvvetidir.Yer çekimi
kuvveti alt çene için avantaj iken üst çene için dezavantajdır.Bu durumu gidermek için üst
protezin ağırlığını azaltmak, alt çene protezi için de ek ağırlık vererek protezin tutuculuğuna
katkıda bulunulmalıdır.
Alveol kretlerinin Ģekli de protezin tutuculuğunu olumlu ya da olumsuz etkiler. U
Ģekilli alveol kretleri ideal kret Ģekilleridir.
Tutuculuk, etkili anatomik faktörlerden kasların etkisinin, doğru olarak sağlanıp
yönlendirilmesiyle gerçekleĢir. AĢırı düz ya da V Ģeklindeki damak kubbesi üst protezin
tutuculuğunda azalmaya neden olur. Tutuculukla ilgili faktörler, hekim tarafından analiz ve
sorunlar tespit edilip ilk ölçünün tutucu bölgelerinin netliğini vermesi ve istek kağıdında
belirtmesi gereklidir. Çünkü teknisyen ölçüye göre protez hazırlayacaktır.

Resim 1.3: Posterior tutucu bölgeleri
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Resim 1.4: Anterior tutucu bölgeleri

1.4. DiĢ Kayıplarının Ġnsan Üzerindeki Etkileri
DiĢ kayıplarının insan üzerinde çeĢitli olumsuz etkileri vardır. DiĢ eksikliği nedeniyle
çiğneme yeteneği azalır. DiĢlerinin tümünü kaybeden tam diĢsiz kiĢilerde çiğneme önemli
sorunlardandır. Tam diĢsiz kiĢiler, yiyecekleri çiğneyemeden yuttuklarından çeĢitli sindirim
sistemi rahatsızlıklarından Ģikayet ederler.
Besinleri alveol kretleriyle ezerek yutmaya çalıĢmaları, alveol kretlerinde önemli
ölçüde rezorpsiyona (büzülme, çekilme) neden olur.
Sesin rezonansında ve harmonik zenginliği kazanmasında, üst ve alt çene, yanaklar,
damaklar, diĢler, sinüsler ve burun boĢluğu önemli ölçüde etkindir. DiĢ kaybı, sesli ve sessiz
fenomen (üretilebilen en küçük ses birimi) çıkarılmasında önemli ölçüde değiĢikliklere
neden olur.
DiĢ eksikliği, tempora mandibular eklemini, nöromüsküler sistemi ve estetik
görünümü olumsuz etkiler.
Yukarıda saydığımız nedenlerle protez yapmanın amacı; değiĢiklik ve olumsuzlukları
gidermeğe yöneliktir. Bunlar; çiğneme yeteneği kaybını, bozulan estetik görüntüyü ve
fonasyonu, ağız içi doku bütünlüğünün bozulmasını ve psikolojik sorunları gidermek veya
en az düzeye indirmektir.
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Resim 1.5: DiĢsiz ağız ve diĢli ağız

1.5. Hasta Ağız Ölçüsü
Protez yapımında tüm iĢlemlerin hasta üzerinde ve ağzında gerçekleĢmesi
olanaksızdır. Bunun için protezin ağızda yer alacağı bölgenin bir kopyasının elde edilmesi ve
protezin laboratuvar aĢamalarının alınan bu ölçüye göre yapılması gereklidir.
Tam protezlerde ölçü; protezin üzerinde oturduğu, destek dokularla kenar
örtücülüğünü sağlayan çevre ve yumuĢak dokuların negatifinin elde edilmesidir.
Tüm protezlerde olduğu gibi, hasta ağız ölçüsünü diĢ hekimi alır. DiĢ protez
teknisyenine elde ettiği negatif modeli istek kâğıdıyla birlikte gönderir. DiĢ protez
teknisyeninin negatif model elde etme (ağız ölçüsü alma) yetki ve sorumluluğu yoktur.
Teknisyen alınan ölçüye göre diĢ protez laboratuvarında istenilen protezleri elde edecektir.
Ölçü, baĢarılı ve arzu edilen protez elde etmenin ilk aĢamasıdır.
Hasta ağzından alınan ilk ölçü aljinantla elde edilir. Ölçü ne kadar net ise protezin
baĢarısı da artacaktır. Retansiyon alanları net, alveolar kret ve tüm anatomik sınırlar belirgin
olmalıdır. Ölçü maddesinde hava boĢlukları olmamalıdır. Ölçü kısa sürede teknisyene
ulaĢmalıdır ki ölçünün boyutunda hiç bir Ģekilde değiĢiklik olmasın. Ölçü boyutunda
büzülme ya da genleĢme olduğunda elde edilecek alçı modelden itibaren düzensizlikler
oluĢacaktır. Bu nedenle diĢ hekimi ve diĢ teknisyeni sürekli iletiĢim içerisinde olmalıdır.
Teknisyenin protez yapım iĢlemlerinde ilk kez karĢılaĢacağı obje, hekim tarafından
alınan negatif modeldir. Teknisyen bu negatif model doğrultusunda protezleri elde etmelidir.
DiĢ protez teknisyenin yapacağı ilk iĢ, ilk negatif modelle birlikte gelen istek kâğıdını
kayıt etmek ve ölçüyü incelemek olacaktır. Ġstek kağıdını incelemek için diĢlerin formüle
ediliĢlerini, hekim istek kâğıdının da bilmesi gereklidir.
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DiĢlerin formüle ediliĢleri ve örnek hekim istek kâğıtları aĢağıda tablolar hâlinde
verilmiĢtir. Her sağlık kuruluĢunun istek kâğıtları farklılıklar gösterir. Ancak içinde bazı
standart bilgiler değiĢmez. Bu bilgiler; hastanın adı ve soyadı, istenilen iĢin Ģekli, varsa
hastanın bulaĢıcı hastalığı, geliĢ ve gidiĢ tarihidir.

Resim 1.6: DiĢ istek formları

1.6. DiĢ Formülleri
Her diĢin uzaydaki konumu belirlenecek Ģekilde harf ya da rakamlarla belirtilmesine
diĢ formülü ya da diĢlerin formüle edilmesi denir. Bu formüllerin içinde; diĢlerin fizyolojik
ve patalojik durumları, uygulanan tedavi harfler ya da çeĢitli iĢaretler ile kısaltılarak
belirtilir.
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DiĢlerin isimlerinin tek tek yazımı yerine harf ya da rakam ile belirlenmeleri zaman
kazanımı ve uluslar arası kullanımı yönünden kolaylıklar sağlar. Bu amaçla geliĢtirilen ve en
çok kullanılan diĢ formülleri Ģunlardır:







Chevron sistemi:
Ġnternational sistem
Avrupa sistemi
Modifiye sistemi I
Modifiye sistemi II
FDI

1.6.1. Chevron Sistemi
DiĢ formülü sistemlerinin çoğunda olduğu gibi, bu sistemde de yatay çizgi oklüzal
düzlemi, dikey çizgi orta oksal düzlemi belirtmektedir. Sürekli diĢler rutin rakamlar ile süt
diĢleri ise Romen rakamlarıyla belirlenmektedir.
Orta Çizgi
(Orta oksal düzlem)
SAĞ

SOL

Üst

8,7,6,5,4,3,2,1

1,2,3,4,5,6,7,8

Alt

8,7,6,5,4,3,2,1

1,2,3,4,5,6,7,8

Yatay Çizgi

Tablo 1.1: Sürekli diĢ formülü

Bu tabloda,
1-Sürekli üst,alt,sağ ve sol orta kesici diĢleri
2-Sürekli üst,alt,sağ ve sol yan kesici diĢleri
3-Sürekli üst,alt,sağ ve sol köpek diĢlerini
4- Sürekli üst,alt,sağ ve sol birinci küçük azı diĢlerini
5- Sürekli üst,alt,sağ ve sol ikinci küçük azı diĢlerini
6- Sürekli üst,alt,sağ ve sol birinci büyük azı diĢlerini
7- Sürekli üst,alt,sağ ve sol ikinci büyük azı diĢlerini
8- Sürekli üst,alt,sağ ve sol üçüncü büyük azı diĢlerini belirlemektedir.
Orta Çizgi
(Orta oksal düzlem)
SAĞ
Üst
Alt

SOL

V,IV,III,II,I
V,IV,III,II,I

I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V

Yatay Çizgi

Tablo 1.2: Süt diĢ formülü tablosu
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Bu tabloda,
I-Süt üst,alt,sağ ve sol orta kesici diĢleri
II-Süt üst,alt,sağ ve sol yan kesici diĢleri
III-Süt üst,alt,sağ ve sol köpek diĢlerini
IV-Süt üst,alt,sağ ve sol birinci büyük azı diĢlerini
V-Süt üst,alt,sağ ve sol ikinci büyük azı diĢlerini formüle etmektedir.

1.6.2. Ġnternational Sistem
Sürekli diĢlerin rakamlar ile süt diĢlerinin harfler ile simgelendiği sistemdir. Gerek
sürekli gerekse süt diĢlerinin her biri için ayrı bir harf ya da rakam kullanılmaktadır.
Orta Çizgi
(Orta oksal düzlem)
SAĞ

SOL

Üst 1 2 3 4 5 6 7 8
Alt 32 31 30 29 28 27 26 25

9 10 11 12 13 14 15 16
24 23 22 21 20 19 18 17

Tablo 1.3: Ġnternasyonal sistem kalıcı diĢler

Bu tabloda 1’den 8’e kadar dizilen rakamlar, sağ üst yarım çene diĢlerini, 9-16 arası
olanlar sol üst yarım çene diĢlerini, 17-24 arası olanlar sol alt yarım çene diĢlerini, 25-32
arası olanlar sağ alt yarım çene diĢlerini simgeler. Örneğin 6 numaralı diĢ, sağ üst köpek diĢi;
23 numaralı diĢ, sol alt sürekli yan kesici diĢi simgeler.
Orta Çizgi
(Orta oksal düzlem)
SAĞ
Üst
Alt

ABCDE

SOL
FGHIJ
O N M L K Yatay Çizgi

TSRQP

Tablo 1.4: Süt diĢleri

Bu tabloda,
A-E bölümündeki harfler, sağ üst süt diĢlerini
F-J bölümündeki harfler, sol üst süt diĢlerini
K-O bölümündeki harfler, sol alt süt diĢlerini
P-T bölümündeki harfler, sağ alt süt diĢlerini belirtmektedir.
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1.6.3. Avrupa Sistemi
Sürekli diĢler her yarım çenede 1’den 8’e kadar rutin rakamlar ile süt diĢleri ise
Romen rakamlarıyla ifade edilir; ancak üst çene diĢlerinin yanına (+) alt çene diĢlerinin
yanına ise(-) iĢareti konur. ĠĢaretler sağ diĢlerin sağında, sol diĢlerin solunda yer alır.
(Orta oksal düzlem)
Orta Çizgi

SAĞ
Üst
Alt

8+7+6+5+4+3+2+1+

SOL

+1+2+3+4+5+6+7+8
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Yatay Çizgi

8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1-

Tablo 1.5: Avrupa sistemi sürekli diĢler

Bu tabloda izlendiği gibi;
7+ sağ üst sürekli ikinci büyük azı diĢini,
-4 sol alt sürekli birinci küçük azı diĢini simgelemektedir.
Orta Çizgi
(Orta oksal düzlem)
SAĞ
Üst

V+IV+III+II+I+

Alt

V-IV-III-II-I-

SOL
+I+II+III+IV+V
-I-II-III-IV-V

Yatay Çizgi

Tablo 1.6: Avrupa sistemi süt diĢleri

1.6.4. Modifiye Sistem
DiĢlerin Latince isimlerinin baĢ harfleri kullanılarak geliĢtirilen sistemdir. Süt
diĢlerinde decudui(D) diĢlerin baĢına konur.
[Dentes Permanentes]=Sürekli diĢler
2
1
2
3
I ---- , C ----, P ----- , M ----2
1
2
3
Tablo 1.7: Sürekli diĢler

2
1
2
DI ---- , DC ----, DM ---2
1
2
Tablo 1.8: Süt diĢler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek hasta ağız ölçüsünü inceleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ellerinizi yıkayınız.

 ĠĢ enfeksiyonlarından korunmak için iĢe
baĢlamadan önce ve sonra mutlaka
ellerinizi yıkamayı unutmayınız.

 Eldiven giyiniz.

 Ölçüyü eldiven
almayınız.

giymeden

elinize

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.

 ĠĢ
güvenliği
unutmayınız.

tedbirlerini

almayı

 Kendinizin ve çalıĢma ekibinizin iĢ
önlüğü giymesini sağlayınız.
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 Ölçünün netliğini kontrol ediniz.
 Ölçü net değilse hekime bildirip yeni
ölçü isteyiniz.
 Ölçünün net olması yapacağınız iĢin
baĢarısını artıracağını unutmayınız.
 Aljinat karıĢımıyla ilgili pürüzlü
yüzeyler varsa yeniden ölçü isteyiniz.

 Üst çene maksiler tüberlerin netliğini
inceleyiniz.

 Sulkuslar belirgin değilse protezde
tutuculuk azalır. Tüm sınırları dikkatle
gözden geçiriniz.

 Üst çeneyi andırkat bölgeler yönünden
 Üst çene andırkat bölgelerini ve bu
inceleyiniz.
bölgelerdeki
hava
boĢluklarını
inceleyiniz.
 Hava boĢlukları çok büyük değilse mum
damlatarak doldurunuz.
 Hava boĢluklarının, yapacağınız alçı
modeli ve sonraki aĢamaları olumsuz
etkileyeceğini unutmayınız.
 BoĢluklar büyük ise yeniden ölçü için
hekime yönlendiriniz.
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 Üst çene titreĢim (AAH) hattı bölgesini
inceleyiniz.
 Ġnceleme iĢleminizi seri bir Ģekilde
yapınız.
 Saatlerce ölçüyü bekletmeyiniz.
 Ölçünün
bir
saatten
fazla
bekletilmesinin
ölçü
maddesinde
büzülmelere
neden
olacağını
unutmayınız.

 Alt çene retromolar kabartı ve andırkat
bölgelerini inceleyiniz

 Ölçü maddesinin kaĢık üzerindeki
uyumu ve andırkat bölgeleri net değilse
ve kısa ise ölçüye ek yapmayınız.
 Ölçünün yeniden alınması için ölçüyü
hekime gönderiniz.

 Alt çene kret tepe noktasını inceleyiniz.
 Alveoler kretlerin Ģeklinin protezi
olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini
unutmayınız.
 Ġncelemenizin
bitiminde
ölçü
dezenfekte edilmemiĢse dezenfekte
ediniz.
 En geç otuz dakika içerisinde model
elde ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Takılıp çıkartılabilen, tüm diĢsizlik vakalarında diĢlerin yerini tutabilecek protezlere
ne ad verilir?
A) Bölümlü protez
B) Parsiyel protez
C) Total protez.
D) Çene protezi

2.

DiĢ eksiklikleri konuĢmayı nasıl etkiler?
A) Ses kısıklığı
B) Sesli ve sessiz fenomenlerin değiĢikliği
C) Ses kalınlaĢması
D) Ses incelmesi

3.

AĢağıdakilerden hangisi protezi olumlu etkiler?
A) AĢırı v Ģekilli damak
B) U alveoler Ģekilli kret
C) Yetersiz postdam sahası
D) Uzun süre önce çekilmiĢ diĢler

4.

AĢağıdakilerden hangisi protez yapmanın amaçlarındandır?
A) Ağız içi doku bütünlüğünü sağlamak
B) Fonasyonu düzeltmek
C) Çiğneme yeteneğini düzeltmek
D) Hepsi

5.

AĢağıdakilerden hangisi protezin ağızda yer alacağı bölgenin negatif kopyasını elde
eder?
A) Radyoloji uzmanı
B) DiĢ hekimi.
C) DiĢ protez teknisyeni
D) DiĢ protez teknikeri

6.

AĢağıdakilerden hangisi ilk ölçü için en uygun maddedir?
A) Revetman maddesi
B) Aljinant
C) Mum
D) Sert alçı
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7.

AĢağıdakilerden hangisi iĢ istek kâğıdında bulunması zorunlu bilgilerden değildir?
A) Hastanın evlilik tarihi
B) DiĢ rengi
C) Hastanın adı
D) Ġstenilen iĢin Ģekli

8.

AĢağıdakilerden hangisi ölçüyü incelerken yapacağımız ilk ve en önemli iĢlemdir?
A) Ölçünün yeterliğine bakmak
B) Ölçü maddesinin yeterliğine bakmak
C) Ölçü kaĢığının Ģekline bakmak
D) El yıkamak

9.

AĢağıdakilerden hangisi enternasyonal sisteme göre sürekli sol alt ve üst molar
diĢlerin simgesidir?
A) 15 – 18
B) 30 – 2
C) 7 – 8
D) 8 – 22

10.

AĢağıdakilerden hangisi sağ üst alt kanin diĢlerin Avrupa sistemine göre formüle
edilmesinin simgesidir?
A) 6 – 8
B) 2 – 4
C) 3 – 3
D) 5 – 5

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde, uygun diĢ protez laboratuvarı sağlandığında ölçüyü
dezenfekte edip kendiniz ve çevrenizdekileri bulaĢıcı hastalıklardan koruyabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Mikroorganizmaların yapılarını, hastalık yapma ve bulaĢma yollarını araĢtırıp
sınıfta sununuz.
DiĢ protez laboratuvarlarına gidip ölçü dezenfeksiyonunu izleyiniz.
Ölçü nasıl dezenfekte edilir, hangi maddelerle dezenfekte edilir, ne kadar süre
ile dezenfekte edilir, dezenfekte edildikten sonra nasıl kurutulur sorularının
cevaplarını öğreniniz.
ĠĢ ve çalıĢan güvenliği hakkında araĢtırma yapınız.
Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.

2. ÖLÇÜ DEZENFEKSĠYONU
Ağız florasında bulunan mikroorganizmaların ölçülere, dolayısıyla alçı modeller ile
laboratuvar personeline, diĢ hekimlerine ve diğer hastalara geçme ihtimali vardır. Bu
nedenle, diĢ hekimliği kliniklerinde çapraz enfeksiyon riskini önlemek amacıyla kullanılan,
dental materyallerin ve laboratuvara gönderilen ölçülerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonu
önem kazanmıĢtır. Ancak dezenfeksiyon yöntemleri, ölçülerin boyutsal stabilitesini ve
dolayısıyla yapılacak protetik restorasyonların baĢarısını etkilememelidir.

2.1. Dezenfeksiyon
Bir cismin ya da maddenin hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmalardan arındırma
iĢlemlerinin tümüne dezenfeksiyon denir.
Dezenfeksiyon iĢlemlerini daha bilinçli yapabilmemiz için mikroorganizmaların
çeĢitlerini, bulaĢma yollarını, dezenfeksiyonla ilgili tanım ve terimleri bilmemiz gerekir. Bu
terimler Ģunlardır:

2.1.1. Antisepsi
Deri ve mukoza gibi canlı yüzeylerden patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir.
Bu iĢlem için kullanılan kimyasal maddeye de antiseptik denir.
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2.1.2. Enfeksiyon
Enfeksiyon, patojen mikroorganizmaların insana bulaĢıp hastalık oluĢturması
durumudur. Vücut içinde bakteri, virüs ya da parazitlerin bulunarak üremelerine de fokal
enfeksiyon denir. Fokal enfeksiyon, belli bir dokuda yerleĢen ve bakterilerin buradan bütün
vücuda yayılabilecekleri enfeksiyon odağıdır. Enfeksiyon hastalıkları, en sık oluĢan
hastalıklardır. GeliĢmekte olan ülkelerde enfeksiyon hastalıkları özellikle ölüm nedenleri
içinde ilk sıradadır Hastalık yapıcı (patojen) özellikte bir mikroorganizmanın insan vücuduna
girip, herhangi bir dokuda veya organda yaĢaması ve çoğalmasını önlemek için protetik
tedavide de ölçü dezenfeksiyonu önem kazanır.Enfeksiyonu daha iyi anlayabilmek için
aĢağıdaki terimler kullanılır.









Asepsi: Ortamda patojen mikroorganizmaların bulunmayıĢı, mikropsuz olma
hâlidir.
Aseptik: Asepsi ile ilgili, patojen mikroorganizmalardan arındırılmıĢ ortam ve
donanıma denir
.Bakterisid: Bakteri öldürücü maddeye verilen isimdir.
Epidemik: Belli bir bölgede aynı anda birçok kimsenin hastalanmasına sebep
olan, hızla yayılan enfeksiyondur.
Ġzolasyon: BulaĢıcı hastalığı olan ya da taĢıyan kimseyi sağlam insanlardan
ayırmaktır.
Solüsyon: Bir maddenin su ve diğer eritici içinde tamamen çözülmesi ile oluĢan
sıvı, eriyiktir. Deriyi yıkama veya temizlemede kullanılan solüsyonlara
antiseptik solüsyon, cansız ortamlardaki mikroorganizmaları temizlemede
kullanılan solüsyonlara dezenfektan solüsyon denir.
Sterilizasyon: Cansız bir obje üzerinde olan patojen ve patojen olmayan
mikroorganizmaların tamamen yok edilme iĢlemidir.

Hastalık yapan mikroorganizmalar; bakteriler, virüsler ve parazitlerdir.

2.2. Bakteriler
Tek hücreli canlıların en çok hastalık yapan ve en yaygın grubudur. Her ortamda
bulunurlar.
Koklar (yuvarlak biçimde bakteriler), basiller (çomak biçimde bakteriler) ve spiraller
(sarmal biçimli bakteriler) gibi çeĢitleri vardır.
Bir bakteri hücresinde, nükleus, sitoplazma, hücre zarı, hücre duvarı, kapsül, kirpikler
ve pilluslar bulunur. Bakteriler, insanlara; solunum, sindirim, dolaĢım ve cinsel temasla
bulaĢırlar. Sağlık alanında çalıĢan meslek elemanlarının en büyük iĢ riski bulaĢıcı
hastalıklardır. Bunlara hastane enfeksiyonları da denir. Hastane enfeksiyonları Ģöyle
sıralanır:

18

2.2.1. Cros Enfeksiyon (Çapraz Enfeksiyon)
Hastanede çalıĢan personelin, elleri ve giyecekleriyle enfekte hastalardan bulaĢmıĢ
araç gereçlerden aldıkları etkeni diğer hastalara, hastadan da çalıĢana enfeksiyon etkeninin
geçiĢidir.

2.2.2. Araç ve Gereç Aracılığı ile BulaĢma
Enfeksiyon kaynağı olarak araç gereç ve kullanılan malzemelerle kiĢilere geçen ve diĢ
protez teknisyenini en çok ilgilendiren bulaĢma Ģeklidir. Teknisyenin bulaĢma Ģeklini
öğrenip kendini hastalıklardan koruması gerekir.
En çok bulaĢma, ellerle olan bulaĢma Ģeklidir. El üzerinde kalıcı (rezident) ve gelip
geçici (transient) mikroorganizmalar bulunur.
Kalıcı mikroorganizmalar el derisi kıvrımlarında ve avuç içinde bulunur. Bunlar
normal vücut florasıdır. Bazı durumlarda hastalık yapar.
Gelip geçici mikroorganizmalar, patojen mikroorganizmalardır. Örneğin, hastadan
alınmıĢ ağız ölçüsünde, eğer hastada streptokok grubu bakteri varsa el yıkamadan ve eldiven
giymeden dokunduğumuz ölçüden bu enfeksiyon etkeni alınır.
BulaĢıcı hastalıklardan korunma yöntemlerinin baĢında el yıkama gelir. El yıkama
günlük yaĢantımızda da uygulanması gerekli hijyen kurallarının baĢında gelir.
El yıkamamızı gerektiren durumlar Ģunlardır:






ĠĢ yerine gelip göreve baĢlamadan önce
ĠĢe baĢlamadan önce ve sonra
Yemekten önce ve sonra
Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra
Görev bitiminden sonra

El yıkama iĢlemi sadece elleri suya tutmak olmayıp akan sualtında ellerin, parmakların
avuç içinin sabunla iyice friksiyon (ellerin ovuĢturulması) edilerek en az otuz saniye süreyle
yıkanmasıdır.

2.2.3. Dezenfeksiyonu Etkileyen Durumlar
Etkili bir dezenfeksiyon için bazı noktaların dikkate alınması gerekir:




Mikroorganizmanın özelliği
Dezenfektan solüsyonunun özelliği
Mikroorganizmayla dezenfektan solüsyonunun etkileĢimi
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Bir obje üzerindeki mikroorganizma sayısı ve çeĢidi arttıkça dezenfektan
solüsyonunun mikroorganizmalara etki etme Ģekli değiĢir. Bunun nedeni, mikroorganizmalar
arasında dezenfektan solüsyonlara karĢı dirençli olanlarının bulunma olasılığının daha
yüksek olmasıdır.
Dezenfektan solüsyonun yoğunluğu arttıkça etkisi de artar. Bunun için dezenfektan
madde kullanırken çok ve ucuz olmasına, toksik (zehirli) etkili olmamasına, etkisini kısa
sürede göstermesine, kullanım alanının geniĢ olmasına, malzemeleri bozmamasına ve suda
kolay erimesine bakılmalıdır.

2.3. Virüsler
Virüsler, hastalık yapabilen en küçük mikroorganizmalardır. Canlı dıĢarıdan aldığı
enerji ile yaĢantısını sürdürürken virüs, yaĢamını içinde bulunduğu canlı organizmadan
sağlar.
Viral enfeksiyonlar, solunum (örneğin hepatit A) ve dolaĢım (örneğin Hepatit B
)yoluyla bulaĢır.
Virüs enfeksiyonlarından korunmak için mutlaka eldiven giyilmeli, maske
takılmalıdır.

2.4. Ölçü Dezenfeksiyonunda Kullanılan Maddeler
Ölçü dezenfeksiyonu için pek çok dezenfektan madde vardır. Bu maddelerden en çok
kullanılanlar Ģunlardır:

2.4.1. Heksakfloren
Antiseptik bir
durdurucu).

solüsyondur. Bakteriostatik etkilidir

(bakterilerin üremelerini

Sabunla birlikte kullanıldığında etkisini kaybetmez.

2.4.2. Etil Alkol
Antiseptik olarak etil alkolün % 70’lik solüsyonu kullanılır. Mikroorganizmaları
koagülasyon (pıhtılaĢma) yoluyla etkiler. Aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır.

2.4.3. Sodyum Hipoklorid
1/6 oranında sulandırılarak dezenfektan olarak kullanılır. Bakterisid özelliği vardır.
Hepatit ve AĠDS virüslerine etkilidir. En çok tercih edilen dezenfektan maddedir.
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2.5. Ölçü Dezenfeksiyonunda Kullanılan Yöntemler
Ölçü dezenfeksiyonunda firmaların çıkardığı en etkili dezenfektan madde seçilip
kullanılır. Bu maddeler çeĢitli Ģekillerde sunulmuĢtur. Bunlar, sprey Ģeklinde bulunabilir
veya solüsyon Ģeklinde olabilir. Hangi Ģekilde olursa olsun dezenfektan maddeyi kullanırken
aĢağıdaki noktalara dikkat edilir.


En ekonomik ve en etkili olanı seçilir.



Dezenfektan maddenin kullanma talimatı okunur ve talimata göre kullanılır.



Dezenfektan maddenin zararlarına karĢı önlem alınır.



Çevreye zararlı olan dezenfektan madde kullanılmaz.



Ölçü küvet içinde dezenfekte edilecekse küvet gün aĢırı yıkanır içindeki
solüsyon değiĢtirilir.



Küvet içinde ölçü beĢ dakikadan fazla bırakılmaz.



ĠĢlem bitiminde ortam temiz bırakılır..

2.6. ĠĢ ve ÇalıĢan Güvenliği
Dünyada ve ülkemizde sanayileĢme ve teknolojik geliĢmelere paralel olarak özellikle
iĢyerlerinde üretken faktör olan çalıĢan kiĢilerin, sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım
sorunlar ortaya çıkmıĢtır. BaĢlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iĢ verimini ve
iĢletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmıĢ ve üzerinde düĢünülmesi gerekliliği
doğmuĢtur. Bu aĢamada yapılan çalıĢmalar sonucunda çalıĢanlar için sağlıklı ve güvenli bir
çalıĢma ortamının tesisi önem kazanmıĢtır.
Büyük ve geliĢmiĢ laboratuarlarda çok farklı sayıda bölüm ve bu bölümlerde çalıĢan
birden fazla kiĢi bulunur. Bu kiĢiler gerek yaptıkları iĢe gerekse laboratuarlarının
özelliklerine göre bazı etkenlerin tehdidi altında çalıĢır. DiĢ protez laboratuarlarında çalıĢan
personel de biyolojik, kimyasal ve fiziksel etkenlerin tehdidi altındadır. Eğer gerekli
önlemler alınmazsa bu etkenlerin birçok sakatlık ve hastalığa da sebep olacağı
unutulmamalıdır.

2.6.1. DiĢ Protez Laboratuarlarındaki Etkenler
Dental sektörde çalıĢan personelin en çok maruz kaldığı etkenler aĢağıdaki gibidir.


Biyolojik etkenler; bunlar mikroorganizmalardır. Ölçülerle ya da protezlerin
deneme aĢamasında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyon tedbirleri alınmaz ise
hastalardan diĢ hekimleri ve diĢ teknisyenlerine birçok viritük (AĠDS ve hepatit)
bakteriyel ve mantar hastalığı bulaĢabilir. Bu nedenle alınan tüm ölçüler ve
prova aĢamasında protezler dezenfekte edilmelidir.
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Resim 2.1: Ölçü dezenfeksiyonu



Resim 2.2: Protez Dezenfeksiyonu

Kimyasal Etkenler; dökümde alaĢımların ergitilmesiyle açığa çıkan toksik
gazlar, mum eritilirken açığa çıkan parafin buharı, asidik ve bazik kimyasal
temizleme ajanları gerek inhale edilerek (solunum yoluyla) gerekse çalıĢma
sırasında cilt ve göze temasıyla alerjik ve toksik reaksiyonlara sebep olabilir.
Laboratuvar çalıĢmaları sırasında da gerek laboratuarın genel havalandırması,
gerekse döküm, mum eritme, akrilik hazırlama ve kimyasal solüsyonlarla
çalıĢma ortamları güçlü özel aspiratörlerle havalandırılmalıdır. Bunun yanı sıra
diĢ teknisyenleri de maske ve eldiven kullanımını alıĢkanlık haline getirmelidir.

Resim 2.3: Modelajda Maske Kullanımı



Resim 2.4: Havalandırma

Fiziksel etkenler; mum modelajı, döküm, mufla kaynatma, tesviye ve polisaj
iĢlemlerinde kullanılan araç-gereçlere bağlı alet batması, kesi gibi mekanik
travmalar ve yanıklar oluĢur. Akrilik ve metal tozları ile pomza tozlarının
inhalasyonu da akciğerde sistemik hastalıklara neden olur, aynı zamanda cilt ve
göz tahriĢleri yapar. Bu etkenlerden korunmak için aĢırı sıcak ortam ve
cisimlerle çalıĢılıyorsa koruyucu eldivenler, tutucular, maĢa ve pensetler
kullanılmalıdır. Metal, porselen ve pomza tozları ile kumlama cihazlarında
çalıĢma sırasında özel eldivenlerin yanı sıra koruyucu gözlükler ve maske
takılmalıdır.
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Resim 2.5: Tesviye Ve Polisaj Sırasında ÇalıĢan Güvenliği

Resim 2.6: Kumlama ve Dökümde Maske ve MaĢa Kullanımı

2.6.2. DiĢ Protez Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
DiĢ protez teknisyeni genellikle lâboratuar ortamında çalıĢır. ÇalıĢırken birinci
derecede malzeme ve aletlerle ilgilidir, hastalarla doğrudan iletiĢimleri yoktur. ÇalıĢma
saatleri değiĢken olup geç saatlere kadar hatta hafta sonları ve resmi tatillerde de çalıĢır.
DiĢ protez teknisyeni, diĢ hekiminin oluĢturduğu tedavi planına göre aĢağıdaki
laboratuar uygulamalarını yapar veya yaptırır.






ĠĢ ortamının düzenini korur, iĢ birliği ve iletiĢim ağını oluĢturur
ĠĢ güvenliğine önem verir, cihazların çalıĢma ve bakımını takip eder.
Ortamın temizliğine ve havalandırılmasına dikkat eder.
Gelen ölçünün kaydını yapar, numarasını, tarihini, hekimini ve teknisyenini
açık olarak yazar ve iĢi teknisyenine teslim eder.
DiĢ hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar.
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Hazırlanan modeller üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı
kalarak sabit ve hareketli bölümlü protezlerin Ģekillendirilmesini, döküm
yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek
ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar.
DiĢ hekiminin tam diĢsiz veya yarı diĢli iken aldığı ağız ölçülerine uygun,
hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diĢ dizimi, mum modelaj
ve akrilik iĢlemlerinin yapılmasında görev alır.
Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar.
DiĢ hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik
apareyleri hazırlar. Gerektiğinde yapılmıĢ protezlerde ortodontik apareyleri
tamir eder.
Yapılacak her iĢlemde masa sorumlusu ile bir sonraki randevu tarihini belirler.
Tamamlanan protezi hekime teslim etmeden önce uygun antiseptiklerle
temizler.
ĠĢleri randevu günlerinde teslim etmeyi alıĢkanlık haline getirir.
ĠĢ bitince çalıĢma masasını temizler, malzemeleri dolaba kaldırır.
Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.
Tüm üretim girdileri ve üretimi düĢünülen protezler ile ilgili çalıĢmaları planlar
ve gerçekleĢtirir.
Genellikle çok amaçlı diĢ protez laboratuarında çalıĢır.

2.6.3. Çok Amaçlı DiĢ Protez Laboratuvarı Bölümleri
Çok amaçlı diĢ protez laboratuarları, üretim aĢamalarına ve iĢlevselliğine göre bazı
bölümlere ayrılır. Gerek bir protezin yapımında gerekse diğer dental sektörü ilgilendiren
üretimlerde ve çalıĢmalarda bu bölümler rol oynar.


Alçı Bölümü: Üretim aĢamasının ilk bölümüdür. Gönderilen ölçülerden alçı
modelleri hazırlanır. Alçı modelleri, üzerinde istenen sipariĢin gerçekleĢmesi
için üretiminin gerekli bölümlerine devredilir.



Kron ve Köprü Modelaj Bölümü: Sabit diĢ protezi için alçı modelinin geldiği
ilk bölümdür. Alçı modelin üzerinde kesilen ve/veya eksik olan diĢlerin çeĢitli
mumlar ile modelajı burada gerçekleĢtirilir. Yapılan mum modelaj manĢete
bağlanıp dökümü yapılır ve diĢ protezin ilk metal Ģekli elde edilir.



Kron ve Köprü Tesviye Bölümü: DiĢ protezin modelaj bölümünde elde
edilmiĢ ilk metal Ģekli bu bölüme gelir ve metal köprü ve/veya kronlar elmas,
hart metal gibi frezler ile tesviye edilip alçı modelinin üzerine oturtulur.



Porselen Bölümü: Tesviye bölümünden gelen metal köprü ve/veya kronlar
üzerine istem doğrultusunda istenen renkte porselen iĢlenir. ĠĢlenmiĢ porselen
yüksek ısı fırınlarda piĢirildikten sonra sipariĢ porselen tesviyesine gelir. Burada
diĢlere özel frezler ile istenen estetik, Ģekil ve görünüm verilir. Porselen
bölümünün görevi; istenen rengi, estetiği ve görünümü diĢ protezine vermektir.
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Freze Bölümü: Bu bölümde hareketli, ağızdan çıkarılabilir diĢ protezleri
yapılır. Freze bölümünün amacı protezin giriĢ yolunun belirlemek, estetikli
protezlere ataĢmanları ve hassas tutucuları iĢlemektir.



Ġskelet Bölümü: Bu bölümde hareketli protezlerin metal kaideleri yapılır. Alçı
modeline mum modelajı iĢlenir, fırında dökümü yapılır ve elde edilen metal
kaide özel frezler ile tesviye edilerek protezin metal kaide iskeleti modele
oturtulur.



Total Bölümü: Ġskelet bölümünden gelen metal kaidenin üzerine sipariĢ
doğrultusunda fabrikasyon plastik diĢler mum modelajı ile dizilir ve prova için
hekime yollanır. Provadan geri gelen diĢ protezi akrillik ile iĢlenip tamamlanır.



Ortodonti Bölümü: Ortodonti bölümünde, estetik görünümü ve geliĢ yönü
bozuk olan diĢler için DiĢ hekiminin planı ve hastanın isteği doğrultusunda
hasta ağzına takılacak telli protezler yapılır.



Teknik Toplantı: Teknik eğitim çalıĢmaları yapılır; müĢteri istek ve talepleri
değerlendirilerek, kalite geliĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilir.



Muhasebe: Firma ile ilgili tüm kayıtların tutulduğu ve düzenlendiği,
tahsilât/ödemelerin yapıldığı, yazıĢmalarının gerçekleĢtiği bölümdür.



Malzeme Deposu: DemirbaĢ, makina, teçhizat üretimde kullanılan tüm
hammadde, yardımcı madde, büro ve kırtasiye malzemelerinin temin edilip
stoklandığı ve seri bir Ģekilde üretime sevk edildiği bölümdür.



Alet Bakımı ve Alet Deposu: Firma içerisinde, üretimde kullanılan tüm
demirbaĢ, makina ve teçhizatın tamir ve periyodik bakımının yapıldığı
bölümdür.



ĠĢ GiriĢi ve ĠĢ ÇıkıĢı - Ön Büro: Laboratuvara gelen her sipariĢin giriĢ ve
çıkıĢının bilgisayara kaydedildiği, sipariĢin üretim aĢamalarında müĢteri ile
bağlantının kurulduğu ve paketlemenin yapıldığı bölümdür.



ĠĢ Ġdare Bölümü: Firmanın her türlü finansal, üretim ve yönetim stratejisinin
belirlendiği bölümdür. Personel alımlarını gerçekleĢtirip bölümleri koordine
eder, firma içi iĢ akıĢını ve genel organizasyonu sağlar. ĠĢ idare bölümünden diĢ
protez laboratuar sahibi/mesul müdürü sorumludur.
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Resim 2.7: ĠĢ Ġdare Bölümü

Bu farklı bölümlerde yapılan iĢe bağlı olarak çalıĢma ortamı aydınlatma, oturma ve
havalandırma açısından değiĢiklikler gösterir. Bu değiĢikliklere dikkat edilerek yapılacak
düzenlemeler iĢ sağlığı ve iĢ güvenliğini arttıracaktır.

Resim 2.8: AydınlatılmıĢ Porselen Bölümü
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Resim 2.9: Kumlama ve Döküm Odasının Tertip ve Düzeni

Aynı zamanda çalıĢan, iĢyerinde düzenlenecek olan iĢ sağlığı ve güvenliği
eğitimlerine katılmak ve bu konudaki Sağlık Bakanlığı’nın talimat ve prosedürlerine
uymakla yükümlüdür.
Koruyucu gözlükler, maskeler ve koruma kalkanı kullanımı diĢ teknisyenini
travmalara karĢı koruduğu gibi meslek hastalıklarına karĢı da koruyacaktır. Bu nedenle bir
laboratuar tertip ve düzeninin yanında personel güvenliği için gerekli araç ve gereçleri de
içermelidir.

Resim 2.10: ĠĢ Güvenlik Önlemleri AlınmıĢ Tesviye Bölümü
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Resim 2.11: Koruma Kalkanı Ve Maske Kullanılarak Parlatma Yapılan Polisaj Bölümü

Çok amaçlı diĢ protez laboratuarlarında bulunan depolar da iĢ güvenliği ve çalıĢan
sağlığı açısından önemlidir. Kirli malzeme giriĢi, yıkama, ön hazırlık ve paketleme
aĢamalarını takip eden sterilizatörler sayesinde kullanılan araç-gerecin, malzemenin temizliği
sağlanır. Sonuç olarak enfeksiyonlara karĢı alınan önlemler sayesinde hem çalıĢanın sağlığı
korunur hem de iĢ verimi artar.

Resim 2.12: Steril Depo
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek hasta ağız ölçüsünü dezenfekte ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ellerinizi yıkayınız.

 ĠĢ güvenlik tedbirleri almayı ve iĢ
önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
 El yıkamayı alıĢkanlık hâline getiriniz.

 Eldiven giyiniz.

 Eldivenin sizi pek çok bulaĢıcı
hastalıktan koruyacağını unutmayınız.

 Ölçüyü sprey ile dezenfekte ediniz.
 Dezenfektan
solumayınız.

solüsyonu

kesinlikle

 Kullanmadan önce kullanma Ģeklini
mutlaka okuyunuz. Asla eldivensiz
ölçüyü tutmayınız.
 Püskürtme iĢlemini yüzünüzden uzak
yöne doğru yapınız.
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 Ölçüyü dezenfektan küvetine koyunuz.
 Dezenfektan maddenin özelliğine göre
ölçüyü küvetin içinde tutunuz.
 Ölçüyü
uzun
süre
solüsyonda tutmayınız.

dezenfektan

 Ölçü maddesinin uzun süre suda
bekletilirse bozulacağını unutmayınız.

 Ölçüyü küvetten çıkarınız.

 Küvetten
çıkarınız.

ölçüyü

zarar

vermeden

 Ölçünün kurumasını bekleyiniz
 Ölçüyü kuru ve temiz bir zemine
koyunuz.
 Ölçünün bozulmaması
sallamayınız.
 ĠĢlem bittiğinde
unutmayınız.
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için

ellerinizi

ölçüyü
yıkamayı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ölçü dezenfeksiyon iĢlemi bittiğinde aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Sallayıp kurutulur.
B) Kendiliğinden kurumaya bırakılır.
C) Islakken alçı dökülür.
D) Kurutmak için sıcağa tutulur.

2.

Bakteri enfeksiyonu en çok hangi yolla bulaĢır?
A) DolaĢım yoluyla
B) Kan yoluyla
C) Sindirim yoluyla
D) Cinsel temasla

3.

AĢağıdakilerden hangisi
dezenfeksiyondur?
A) Formaldehit
B) Civa bileĢikleri
C) Mersol
D) Sodyum hipoklorit

4.

Dezenfektan maddenin yoğunluğu dezenfeksiyonu nasıl etkiler?
A) Etkisi artar.
B) Etkisi azalır.
C) Toksik etki gösterir.
D) Etkilemez.

5.

AĢağıdakilerden hangisi bir virüs hastalığıdır?
A) Tonsillit
B) Otit
C) Hepatit A
D) Konjoktivit

6.

AĢağıdakilerden hangisi çalıĢma alanlarında ellerinizi yıkamak için bir nedendir?
A) ĠĢe baĢlangıcı
B) ĠĢ bitimi
C) Yemekten önce ve sonra
D) Hepsi

ölçü

dezenfeksiyonunda
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en

çok

tercih

edilen

7.

Virüsler enerjilerini nereden sağlar?
A) Canlı hücreden
B) Parazitlerden
C) Cansız dokudan
D) Bitkilerden

8.

Patojen mikroorganizmaların insana bulaĢıp hastalık belirtilerinin ortaya çımasına ne
ad verilir?
A) Asepsi
B) Ġzolasyon
C) Enfeksiyon
D) Antisepsi

9.

AĢağıdaki hastalıklardan hangisi kan yoluyla bulaĢır?
A) Coli basili
B) Hepatit A
C) AĠDS
D) Kızamık

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
E
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ölçü maddesinin netliğini incelediniz mi?
2. Üst ölçünün alveoler kretlerini incelediniz mi?
3. Alt ölçünün netliğini i incelediniz mi?
4. DiĢ formüllerini öğrendiniz mi?
5. Protezin tutucu bölgelerini incelediniz mi?
6. ĠĢ güvenliğini sağladınız mı?
7. Ölçüyü dezenfekte ederken uygun dezenfektan madde seçtiniz mi?
8. Ölçü dezenfeksiyonunu yaptınız mı?
9. Ölçüyü kurallara uygun kuruttunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
A
D
B
B
A
D
A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
C
D
A
C
D
A
C
C
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