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Ġmplant Üstü Protezler

MODÜLÜN TANIMI

Bu modülü çalıĢtığınızda elde edeceğiniz yeterliklerle
implant üstü yapıların nasıl yapıldığına dair bilgi, teknik,
iĢlem ve beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOġUL

Sabit protezler 1derslerini almıĢ olmak

YETERLĠK

Ġmplant Üstü Protez Yapmak
Genel Amaç
Bu modülü çalıĢıp gerekli ortam sağlandığında, tekniğine
uygun olarak implant üstü sabit ve hareketli protezleri
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Ġmplant Üstü sabit protez yapabileceksiniz.
2. Ġmplant Üstü hareketli protez yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım:Alçı,revetman bol,alçı kaĢığı,uygun metal,
modelaj,kazıma ve ateĢ spatülleri, mum,döküm fırını,
izolasyon maddesi, uygun porselen toz ve porselen
likiti,kalın ve ince aĢındırıcılar, glase,, mikromotor ve
uygun temizlik maddesi.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġmplant üstü protezler, diĢ kaybına uğramıĢ ön ve arka grup diĢlerin yerlerine suni kök
oluĢturup oluĢturulan köklerin üzerine yapılan protez Ģekilleridir. Ġmplant üstü protezler,
sabit ve hareketli protezler olarak yapılır.
Bu modülde implant üstü protezlerin avantaj ve dezavantajlarını, kullanıldığı yerleri,
çeĢitlerini ve implant üstü protezlerin yapımını öğreneceksiniz.
Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, sabit protezler ile ilgili yeterliği kazanmıĢ
olacaksınız. Daha önceden görmüĢ olduğunuz kuron modelajı, dökümü ve porselen iĢlemeyi
anımsayarak bilgi ve becerilerinizi pekiĢtireceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Gerekli ve yeterli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun implant üstü sabit
protez yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Ġnternet ve farklı kaynaklardan implant üstü protezler hakkında bilgi edininiz.
Çok amaçlı diĢ protez laboratuarına giderek implant üstü sabit protez yapımında
ölçü transferini, mum modelajı ve kanal bağlamayı gözlemleyiniz.
Çok amaçlı diĢ protez laboratuarına giderek implant üstü protezlerde döküm ve
porselen iĢleme aĢamalarını izleyiniz. Tüm izlemlerinizi not ederek sınıf
ortamında paylaĢınız.

1. ĠMPLANT ÜSTÜ SABĠT PROTEZLER
Ġmplant; kaybedilen organ ve dokuların yerine yerleĢtirilen, bu organ ve dokuların
görevini yapan yapay organ ve dokulardır. Ġmplant üstü protezler çeĢitli Ģekillerde yapılır.
Bunlar; sabit restorasyonlar, hareketli resrorasyonlar, tek diĢ implant uygulamaları, bar
bağlantılı restorasyonlar ve mıknatıslı restorasyonlardır.

1.1. Ġmplant Destekli Sabit Restorasyonlar
Ġmplant destekli sabit restorasyonların yapımında kron köprü yapımındaki kurallar
geçerlidir. Ġmplant üstü protezlerde kron marjinleri mutlaka abutmentler üzerindeki
basamakta sonlanmalıdır. Fabrikasyon basamaklı abutmentler olduğu gibi freze cihazı ile
Ģekillendirilenler de vardır. Fabrikasyon basamaklı abutmentler frezlerle Ģekillendirilenlere
tercih edilmesi uygundur.
Estetik problemin bulunmadığı bölgelerde kron kenarları diĢ etinin üzerinde
sonlandırılır. DiĢ eti oluĢturulması için fabrikasyon gingival mask kullanılır. Gingival mask
gövde ve takılıp çıkarılabilen tek kullanımlık uçtan oluĢur.
Ġmplant destekli sabit protezlerde baĢarılı bir protez elde etmek için eksik diĢ(ler)
bölgesinde, yerleĢtirilecek implantı destekleyecek iyi kalitede abutmentler kullanılır. Ġmplant
uygulamaları, abutmentlerin yerleĢtiği alanda yeterli miktarda kemik dokusu olduğunda
uygulanır. Ġmplant destekli sabit restorasyonlar, bir veya birden çok implant üzerine vida(lar)
veya yapıĢtırıcı (dental siman) aracılığıyla sabitlenen protezlerdir; tek diĢ eksikliklerinde
uygulanabileceği gibi, bölümlü diĢ eksikliklerinde ve tam diĢsizlik durumlarında da
uygulanabilir. Protez eğer vida ile sabitleniyorsa vidanın giriĢ deliği, hekim tarafından bir
kompozit rezin dolgu materyali (ıĢınla sertleĢen dolgu) ile kapatılır.
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Resim.11: Hasta ağzında yerleĢtirilmiĢ implant abutmentleri

Ġmplant üstü sabit protezler, diĢ hekimi tarafından yerleĢtirilen ve hasta tarafından
çıkarılmayan geleneksel sabit protezlere benzer. Bu protezler, durumuna göre metal bir
altyapı üzerine porselen veya akrilik rezin kaplamalar içerebileceği gibi, tamamen
porselenden yapılmıĢ protezler Ģeklinde de uygulanır.
Dental implantlar, ileri teknoloji ile titanyumdan hazırlanarak çene kemiğine diĢ
hekimi tarafından bir operasyon ile yerleĢtirilen suni diĢ kökleridir.

ġekil.1.1: Ġmplant üstü köprü protezi

1.2. Tek DiĢ Ġmplant Uygulamaları
Tek diĢ implant destekli restorasyonlarda önemli olan, hazırlanan kronun komĢu
diĢlere teması ve dönmeye karĢı alınan önlemlerdir. Tek diĢ implant üstü kronlarda
restorasyonun dönmesi ve gevĢemesine engel olmak için abutment lingual ve vestibül
yüzüne rehber düzlemler oluĢturulur. .Ġkinci önlem ise komĢu diĢlere kontak oluĢturmadır.
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Resim.1.2: Alt çeneye yerleĢtirilmiĢ
implant analoğu

Resim.1.3: Ġmplant üzerine yapılmıĢ sabit
kuron

1.2.1. Ġmplant Üstü Sabit Protezlerde Bar Bağlantılı Restorasyonlar
Bar bağlantılı restorasyonlarda bilinen yöntemlerle ölçüler alınıp implant analoğu ve
ölçü baĢlıkları vasıtası ile implantlar ölçüye nakledilip alçı model elde edilir. Model elde
edildikten sonra özel bar bağlantı üst yapıları modele takılıp bar parçaları modele edilir ya da
hazır barlar ve halkalar uygun uzunlukta kesilip lehimlenir. Bu tür restorasyonların iç ve dıĢ
yapıları döküm yoluyla elde edilir. Hekime, diĢli prova yapılmak için gönderilir. DiĢli
provadan gelen model, bar ve üst yapı yerine oturtulup muflalama iĢlemleri yapılır. Mufla
lama yapılırken bar bağlantı yuvasına akrilik girmemesi için barın kenarı silikon ölçü
maddesiyle doldurulur. Bundan sonraki iĢlemler, tam protezlerdeki bitim iĢlemleri gibidir

1.2.2. Ġmplant Üstü Sabit Protezlerde Kombine Sistemler
Kombine sistemler, ön bölge sabit, arka bölge hareketli restorasyon çeĢididir.
Kombine sistemlerde sabit restorasyon üzerinde rehber düzlemler ve tırnak yuvaları modelaj
sırasında hazırlanır. Sabit restorasyonlar hazırlandıktan sonra hareketli restorasyonlara
geçilir ve hareketli restorasyonlardaki bitim aĢamaları gibi bitirilip hekime teslim edilir

Resim 1.4: DiĢ- implant destekli köprü protezi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile implant üstü sabit protez yapınız.
GULAMA
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz.

 Tam Protez Dersi Ölçü Dezenfeksiyonu
Modülündeki
kazanımlarınızı
kullanabilirsiniz.
 Ölçüyü, dezenfektan sprey veya
dezenfektan maddesi ile dolu özel
hazırlanmıĢ
küvetler
içerisinde
dezenfekte edebilirsiniz.
 Ölçünün
netliğini
ve
transfer
parçalarının tam olup olmadığını
dikkatli incelemelisiniz.

 Ağızdan çıkan abutmentlerın doğru
yerleĢip yerleĢmediğini ve yer değiĢtirip
değiĢtirmediğini kontrol ediniz.
 Abutmentlerın üzerinde vidaların tam
olup olmadığına bakınız.

 Abutmentlerın yerini kontrol ediniz.
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 Ölçü transferi yapınız.

 Hekim tarafından ölçü abutmentleri
transfer edilmemiĢ ise siz transfer
ediniz.
 Ölçüyü transfer ederken replikaların
uyumuna dikkat ederek transfer ediniz.
 Abutmentleri sırası ile ilgili yerlerine
yerleĢtiriniz.

 Ölçü transferini kontrol ediniz.

 Abutmentlerin simetrisini, yönünü ve
yerini kontrol ediniz.,
 Alt ve üst model çalıĢmalarınızda her iki
modeli de kontrol ediniz.
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 Sadece gingiva yapılacak alanlara
izolasyon maddesi sürünüz.
 Gingiva için özel izolasyon maddesi
kullanınız.

 Gingiva yapılacak alanları izole ediniz.

 Gingival maskın ucunu takınız.
 Gingival maskın ucunu kullanım bitince
geri dönüĢüm kutusuna atınız.
 Gingival mask tek kullanımlıktır,
yeniden farklı bir iĢ için kullanmayınız.

 Gingiva noktalarını uygun madde ile
doldurunuz.
 Gingiva noktalarını gingiva plast ya da
mum ile doldurabilirsiniz.
 Gingiva
maddesini
abutmentlerin
yüksekliğinin birleĢme yerine kadar (11.5 mm yükseklikte) doldurunuz.
 Gingiva
noktalarının
tamamını
doldurunuz.
Gingiva
noktalarının
tamamını doldurmadığınızda kolenin
kırılacağını unutmayınız.
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 Gingivanın kurumasını sağlayınız.

 Kullandığınız silikon esaslı maddenin
donması için firmanızın önerilerine
uyunuz.
 Gingiva noktalarının silikon esaslı
madde ile doluĢunu kontrol ettikten
sonra
kendiliğinden
donmasını
bekleyiniz (Gingiva maddesinin oda
ısısında donma süresi 8-10 dakikadır
unutmayınız.)

 Gingiva fazlalıklarını kesiniz.

 Gingiva noktalarını ucu künt keski
maddesi ile kesiniz.

 Gingiva noktalarını ucu sivri spatül ile
ölçüden çıkarınız.

 Gingivayı ölçüden çıkarınız.

 Gingivayı kontrol ediniz.

 Gingivayı
çıkarırken
abutmentleri
çıkarmayınız.
 Ölçüyü bozmadan çıkarmaya dikkat
ediniz.
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 Gingivayı tesviye ediniz.

 Gingivayı canavar frez ile diĢ eti
formunu bozmadan tesviye ediniz.
 Kole düzeltmesi yapınız.
 Ġmplant analoglarının basamaklarının
çıkması için kole düzeltmesini tam
sınıra gelinceye kadar fazlalıkları alınız.

 Gingivayı ölçüye yerleĢtiriniz.

 Gingivanın ölçüye tam olarak (boĢluk
kalmadan) oturmasını sağlayınız.
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 Bu iĢlemleri, Sabit Protezlerde Model
Modülü ile edindiğiniz bilgi ve
becerileri kullanarak gerçekleĢtiriniz.
 Alçı model elde ediniz.

 Alçı modeli, abutmentlere zarar
vermeden çıkarınız.
 Alçı modelin netliğini kontrol ediniz.

 Alçı modelin kenarlarını abutmentlere
zarar vermeden alçı kesme motorunda
düzeltiniz.

 Alçı modelin kenarlarını düzeltiniz.
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 ÇalıĢma modelini artikülatöre alınız.

 ÇalıĢma modelini artikülatöre alma
kazanımlarınızı kullanarak yapınız.

 KapanıĢa bakınız.

 KapanıĢta, porselen için yeterli mesafe
olup olmadığına bakınız.

 Modelin paralelliğini sağlayınız.

 Modelllerin paraleliğini sağlamak için
freze cihazı ya da paralelometre
kullanabilirsiniz.
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 Siman boĢluğu oluĢturmak için die
spacer kullanınız.
 Siman
boĢluğunu,
koleleri
tam
kapatmayacak Ģekilde oluĢturunuz.

 Siman boĢluğu oluĢturunuz.

 Mum modelaj yapılacak alanı izole
ediniz.
 Mum modelaj yapılacak alanı izole
etmek için bebe yağı veya lak
kullanınız.

 Modelaj yapılacak alana mum atınız.

 Damlatma yöntemi ile sıcak spatül ile
mum atınız.

 Mum modelajı yapınız.

 Tüm yüzlerin modelajını yapınız. .
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 Abutmentlerin üzerinden mum kuronları
çıkarınız.
 Kole bölgesinden fazla mumları alınız.

 Köprü gövdesini yerleĢtiriniz.

 Yaptığınız diĢe uygun hazır köprü
gövdesi kullanınız.
 YerleĢtirdiğiniz köprü gövdesini destek
diĢler arasındaki simetriye ve orantıya
dikkat ediniz.
 Simetriye
dikkat
etmediğinizde,
porselen
uygulama
aĢamasında
porselende açıklık olur ve porselen
metal alt yapıdan atar, iĢleminizi
yeniden yapmanız gerekir.
 Köprü gövdesinin sabitlenme ve tüm
modelaj iĢlem basamaklarında kapanıĢ
kontrolü yapınız.

 Köprü gövdesini sabitleyiniz.
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 Döküm kanalı yerleĢtiriniz.

 Döküm kanalını, 90 derecelik açı ile
kuronun en geniĢ yerine yerleĢtiriniz.
 Döküm kanalı için 0.3 mm kalınlıkta
kanal mumu kullanınız.

 Döküm kanalını sabitleyiniz.

 Döküm kanalını sabitleyip 0.5 mm
uzunluktan fazla bırakmayınız.
 Ġki döküm kanalını da yerleĢtirip
sabitlemeyi unutmayınız.

 Rezervuar kanalı oluĢturunuz.

 Rezervuar kanalı oluĢturmak için kalın
kanal mumu kullanınız.

 Rezervuar kanalı üzerine kanal mumu
yerleĢtiriniz.

 Fazla
kanal
unutmayınız.
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mumunu

kesmeyi

 Köprü modelajı modelden çıkarınız.

 Modelaja zarar vermeden çıkarınız.

 Modeli manĢet tabanına mum ile
sabitlemeyi unutmayınız.
 Döküm için farklı iĢlerden modeller
yerleĢtirebilirsiniz.

 Modeli manĢet kalıbına alınız.

 Revetman hazırlayıp manĢet kalıbına
dökünüz.
 Revetmanı, manĢet doluncaya kadar
dökmeye devam ediniz.
 Mum
modelajın
revetman
ile
kapanmasını sağlayınız.
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 ManĢeti açınız.

 Revetmanın tam olarak
sağladıktan sonra açınız.

donmasını

 ManĢeti, ön ısıtma fırınına koyunuz

 ManĢeti, soğuk fırına koyunuz.

 Metali, döküm cihazına koyunuz.
 Döküm iĢlemini; santrifüj, indiksiyon ve
otomatik
döküm
cihazında
yapabilirsiniz. Bu öğrenme faaliyetinde
tam otomatik(vakumlu) döküm cihazı
ile döküm yapılmıĢtır.

 Döküm cihazının ısı ayarını kontrol
 Döküm cihazının ısı ayarını, üretici
ediniz.
firmanın kullanım talimatına ve cihaza
göre yapınız.
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 ManĢeti, potaya yerleĢtiriniz.

 ManĢeti, manĢet yuvası pota ağzına
gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Kapağını
yapınız.

kapatıp

döküm

iĢleminizi

 ManĢeti fırından alınız.

 ManĢeti fırından manĢet maĢası ile
alınız.

 Kumlama yapınız.
 Metal köprünün kumlama iĢlemini,
kalem kumlama cihazı ile revetman
kalıntıları gidinceye kadar yapınız.
 Döküm
kanallarını,
kumlama
iĢleminden sonra kesiniz.
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 AĢındırma
iĢlemlerini
kaba
aĢındırmadan baĢlayıp ince aĢındırıcılar
ile sıra ile gerçekleĢtiriniz.
 AĢındırma yapınız.

 AĢındırma iĢlemlerinde bir sonraki
aĢındırmanın bir önceki aĢındırıcı
izlerini gidermek amaçlı olduğunu
unutmayınız.
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 Metal köprü kalınlığını ölçünüz.

 Metal kalınlığı kumpas ile ölçünüz.
Kolelerdeki kalınlık 2-3 mikron
olmalıdır. Vestibül yüzey, oklüzal yüzey
ve
lingual/palatinal
yüzeylerdeki
kalınlıkların 3-4 mikron olmasını
sağlayınız.
 Varsa kalınlıkları, uygun aĢındırıcılar ile
gideriniz.

 AĢındırıcı izlerini gideriniz.

 Metal kalınlığı ölçme iĢlemi bitince,
ince grenli frezler ile aynı yönde hareket
ettirerek sephare izleri giderilir.
Unutmayınız.

 Metal iskeleti modele oturtunuz.

 Üç üyeli yada dört üyeli yapmıĢ
olduğunuz implant üstü porselenin alt
yapısını kontrol ediniz. Dört üyeli metal
alt yapı üzerine porselen iĢleyiniz.
 Model uyumunu kontrol iĢleminden
sonra metal prova için hekime
gönderiniz.
 Hekimden geldikten sonra gerekirse
ince tesviye yapınız.
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 Bonding ajan uygulayınız.

 Sabit protez I dersindeki kazanımlarınızı
kullanarak bonding uygulayınız.

 Porselen iĢlenecek alanları izole ediniz.

 Bebe yağı ya da lak
izolasyon yapabilirsiniz.

kullanarak

 Gövde altlarına dentin yığınız.
 Dentini,
kapanıĢa
uygun
olarak
iĢleyiniz.
 Dentin iĢleme sırasında, fırçanın fazla
suyunu almayı unutmayınız.
 Ġstenilen rengi kullanarak hazırlayınız.
 Yüksek ısı porseleni kullanınız.
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 Temiz kağıt mendil veya spanç ile
porselenin fazla suyunu alınız.
 Bukkal yüzlere dentin iĢleyiniz.

 KapanıĢa
iĢleyiniz.

ve

oklüzyona

uyumlu

 Lingual yüzlere dentin iĢleyiniz.

 Oklüzal yüzlere dentin iĢleyiniz.

 DiĢleri,
oklüzal
yüz
morfolojik
özelliğine uygun olarak iĢleyiniz.
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 Mine (Ģeffaf) iĢleyiniz.

 Mineyi,
diĢlerin
(orta
üçlünün)
yukarısına doğru iĢleyiniz.
 Bukkal yüzden baĢlayıp lingual yüze
doğru sıra ile iĢleyiniz.
 Oklüzyon uyumunu sağlayarak mine
iĢleyiniz.
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 KapanıĢı ve oklüzyon uyumuna bakınız.
 Eksiklikler varsa gideriniz.

 ĠĢlenmiĢ mineyi kontrol ediniz.

 Protezi, çalıĢma modelinden çıkarınız.

 Protezi,
dentin
porselene
vermeden çıkarınız.

zarar

 Gövde altı ve kole kenarında eksik olan
kısımlara (ilave porselen) dentin
iĢleyiniz.
 Gövde altı ve kole kenarında eksik olan
kısımlara ilave porselen uygulamada
komĢu diĢler ile kontak temas
sağlanmasına dikkat ediniz.

 Porseleni piĢiriniz.

 Kullandığınız
porseleni,
firma
uyarılarına uygun olarak piĢiriniz.
 Porseleni, fırına koyup piĢiriniz.
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 Porseleni aĢındırınız.

 AĢındırma iĢlemini,
kullanarak yapınız.

porselen

frez

 Kontakt noktalarını belirleyiniz.

 Kontakt noktaları, artikülasyon kağıdı
kullanarak belirleyiniz. Artikülasyon
kağıdında çıkan izlerin alınması gereken
fazlalıklar olduğunu unutmayınız.

 KapanıĢa getirerek yükseklik kontrolü  Artikülasyon kağıdının çıkardığı izleri
aĢındırınız.
yapınız.

 Yükseklikleri aĢındırınız.

 AĢındırma
iĢlemini,
yükseklik
kayboluncaya kadar yapmaya devam
ediniz.
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 EmbraĢürleri açınız.

 EmbraĢürleri, sonsuz sephare ile açınız.

 Kuron kalınlıklarını ölçünüz.

 Kuron kalınlığını ölçmek için kumpas
kullanınız.
 Porselen ve metal kalınlığın tamamının,
tüm yüzlerde 0.5 mm olmasını
sağlayınız.

 DiĢ aralarına (interdental aralığa) dentin
iĢleyiniz

 ĠĢlediğiniz dentin porselenin tamamının
diĢ aralarına girmesi için pens gövdesi
ile titreĢim yaptırınız.

 Gingivadaki silikonu alınız.

 Silikonu, yumuĢak bir malzeme
kullanarak abutmentlere zarar vermeden
çıkarınız.
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 Her üyenin bukkal yüzüne, anatomik
yapısına uygun olacak Ģekilde Ģeffaf
iĢleyiniz.

 Bukkal yüze Ģeffaf iĢleyiniz.

 Lingual ve oklüzal yüze Ģeffaf iĢleyiniz.

 Tüm üyeler bitinceye kadar iĢleme
devam ediniz.
 KapanıĢ kontrolü yaparak iĢleminizi
sürdürünüz.

27

 Modeli çıkarınız.

 Kazıma spatülü ile porselene zarar
vermeden çıkarınız.

 Kalan bölümlere, ilave Ģeffaf iĢleyiniz.

 Modeli çıkardıktan sonra eksik Ģeffaf
var ise ilave ediniz.

 ġeffaf piĢimini yapınız.

 TaĢıyıcıya koyup Ģeffaf
porselen fırınında yapınız.

piĢimini

 Kontakt noktalarını belirleyiniz.

 Artikülasyon kağıdı ile kontak noktaları
belirleyiniz.
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 AĢındırma yapınız.

 Canavar frez ile artikülasyon kağıdının
çıkardığı fazlalıkları alınız.

 Yüksekliği belirleyiniz.

 AĢındırma iĢlemini artikülasyon kağıdı
ile kontrollü bir Ģekilde sürdürünüz.

 AĢındırma yapınız.

 Bukkal ve lingual yüzlerin separe, ters
konik ve topuz baĢlı frez ile interdental
aralıkların ise fissür frezle aĢındırmasını
yapınız.
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 Oklüzal yüzün Ģekillendirmesini yapınız.

 Oklüzal yüzdeki anatomik oluĢumları
simetri kontrolü yaparak Ģekillendiriniz.

 Glaze uygulayınız.

 Hekimin istediği renge göre glaze
uygulayınız.

 Makyaj uygulayınız.

 Hekimin
isteğine
uygulayınız.
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göre

makyaj

 Glase uygulanmıĢ porseleni piĢiriniz.

 Firma önerilerine uyarak glase ve
makyajın piĢimini yapınız.

 Kontrol ettiğiniz implant üstü köprü
porseleni, paketleyip hekime gönderiniz.

 Köprü porselenini kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Çene kemiğinin içine veya üzerine yerleĢtirilen bir alt yapıdan dayanak ve
tutuculuğunu sağlayan protezlere,………………………..denir.

2.

Ġmlant
üstü
protezler;……………….,………………
………………ve …………………Ģeklinde yapılır.

3.

Ġmplant üstü protezlerde
basmakta son bulur.

4.

Ġmplant üstü sabit protezler eksik diĢ bölgesinde yerleĢtirilen implantı
destekleyecek………….. …………. …………..olduğu durumlarda uygulanır.

5.

Dental implantlar ……………….hazırlanmıĢlardır.

6.

Tek diĢ imlant destekli restorasyonlarda en önemli
…………………………….ve restorasyonun ……………dir.

kuron

,

………………,

marjinleri,………………………...

sorun

üzerindeki

kuronun

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 gerekli donanım sağlandığında, tekniğine uygun implant
destekli hareketli protez yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




DiĢ protez laboratuvarlarına giderek. implant destekli hareketli protez yapımı
uygulama basamaklarını gözleyiniz. Gözlem sonuçlarını sınıfta öğretmen ve
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Ġnternet ve çeĢitli dental dergi ve yayınlanmıĢ kitaplardan bar bağlantılı implant
protezlerin yapım aĢamalarını izleyip not ediniz.
DiĢsizlik durumunda kullanılan implant üstü protezler ve klasik total protezlerin
hasta açısından avantaj ve dezavantajlarını araĢtırınız.

2. ĠMPLANT DESTEKLĠ HAREKETLĠ
RESTORASYONLAR
Ġmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda yapılır
Bu protezlerde kaide malzemesi olarak akrilik resin kullanılır. Ayrıca metal kaideli bölümlü
protezler olarak da yapılır.
Hiç diĢi bulunmayan; ancak yeterli kemik seviyesine sahip olan kiĢilere implant
destekli hareketli protezler yapılır. Ġmplant destekli hareketli protez yapımında implantlar,
implant analoğu üzerine yerleĢtirilirken klasik protezler diĢeti üzerine yerleĢtirilir ve bu
nedenle ağızda sabit kalmaları daha kısıtlıdır.(Ġmplant destekli protezlerin implantlar üzerine
yerleĢtirilebilecekleri özel ataĢmanları bulunur. Bu ataĢmanlar sayesinde implant destekli
protezlerin takılıp çıkarılması da oldukça kolaylaĢır.)

2.1. Ġmplant Üstü Hareketli Protezlerde Bar Bağlantılı
Restorasyonlar
Bar bağlantılı hareketli restorasyonlar çok ciddi kemik kaybında tercih edilen
restorasyon seçeneklerindendir.
Bar bağlantılı hareketli restorasyon elde etmede soğuk akril ve sıcak akril olmak üzere
iki yöntem vardır; bu yöntemler aĢağıda açıklandığı gibidir.
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Resim 2.1: Barlı implant total protez alt yapı



BitmiĢ protezlerin implant bulunan kısımlarında akrilik kaide kaldırılıp bar
kısmı ve kapak kısmı ağza takılır. Barın boyun kısmına lastik rondel takılır ya
da özel kapak kullanılır. Soğuk akrilik hazırlanıp protezlerin içindeki boĢluğa
doldurulur. Protez ağza takılır, çeneler oklüzyona getirilip beklenir..Akril
sertleĢtikten sonra taĢan kısımlar temizlenir.



Bu iĢlem, doğrudan mufla aĢamasında yapılır. Mufla aĢamasında bar analoğu
takılıp boyun kısmına lastik rondel takılır, bar kapağı üzerine yerleĢtirilir.
Protez, bilinen yöntemlerle akril tepim muflalama tesviye ve cila iĢlemi yapılıp
hekime teslim edilir

Resim 2.2: Bölümlü protez için alınmıĢ alt ve üst ağız ölçüsü ve alçı modelde abutmentlerin
konumu

Resim 2.3: Ġskelet planlaması yapılmıĢ ve dublikatlı revetmanı hazırlanmıĢ modeller
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Resim 2.4: Mum modelasyonu yapılmıĢ alt ve üst model

Resim 2.5: Ġskeleti yapılmıĢ alt ve üst modeller

2.2. Kombine Sistemler
Kombine sistemler, ön bölge sabit, arka bölge hareketli restorasyon çeĢididir.
Kombine sistemlerde sabit restorasyon üzerinde rehber düzlem düzlemler ve tırnak yuvaları
modelaj sırasında hazırlanır. Sabit restorasyonlar hazırlandıktan sonra hareketli
restorasyonlara geçilip ve hareketli restorasyonlardaki bitim aĢamaları gibi bitirilip hekime
teslim edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek implant üstü hareketli protez yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz.

 Ölçü netliği yönünden kontrol edip
dezenfekte ediniz.
 YapılmamıĢ ise ölçü transferi yapınız.

 Alçı model elde ediniz.

 Alçı model elde edip kiĢisel ölçü kaĢığı
hazırlayınız.
 Bu iĢlemleri Tam Protezlerde Model
Modülündeki bilgi ve becerilerinizi
kullanarak gerçekleĢtiriniz.
 Alçı modeli, alçı kesme motorunda
düzeltmeyi unutmayınız.

 HazırlamıĢ olduğunuz ölçü kaĢığını
hekime gönderip gelen ölçüden ikinci
alçı model elde ediniz.
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 Protezin sınırlarını kalemle belirtmeyi
unutmayınız.

 Kaide plağı yapınız.

 Kaide plağı hazırlamayı Tam Protezler
Dersinde, Kaide Plağı Öğrenme
Faaliyetinde
kazanmıĢ
olduğunuz
beceriler doğrultusunda hazırlayınız.

 Kaide plağı fotoplaktan hazırlamıĢ ise
ıĢınlı fotoplak makinesinde polimerize
ediniz.
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 Mum duvar hazırlayınız.
 Mum duvar hazırlamayı Tam Protezler
Dersinde Mum Duvar Öğrenme
Faaliyetinde
kazanmıĢ
olduğunuz
beceriler doğrultusunda hazırlayınız.
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 Modeli,oklüzöre alınız.

 Oklüzöre alma iĢlemini Tam Protez
Dersinde Artikülötöre Alma Öğrenme
Faaliyetinde
kazanmıĢ
olduğunuz
beceriler doğrultusunda hazırlayınız.

 Santral diĢleri diziniz.

 Ön grup diĢlerin dizimini tamamlayınız.
 Ön grup diĢleri, Tam Protezler Dersinde
DiĢ Dizimi Modülü ile edindiğiniz bilgi
ve becerileri kullanarak gerçekleĢtiriniz.
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 DiĢlerin simetrisine ve anatomik yerine
uygun dizimi tamamlayınız.

 YerleĢtirdiğiniz diĢi, mumla sabitlemeyi
unutmayınız.
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 Arka grup diĢleri, Tam Protezler
Dersinde DiĢ Dizimi Modülü ile
edindiğiniz bilgi ve becerileri kullanarak
gerçekleĢtiriniz.
 Arka grup diĢleri diziniz.

 Her diĢi yerine yerleĢtirdikten sonra
kapanıĢ kontrolü yapmayı unutmayınız.
 Ġmplant analoğu olan diĢleri analog
üzerine; diğerlerini de diĢlerin anatomik
yerine yerleĢtiriniz.
 KapanıĢ kontrolü yapıp sorunlu alanı
diĢin altından mölledikten sonra
sabitleyiniz.
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 DiĢ eti modelajı yapınız.

 Muflaya alınız.

 Yaptığınız mum modelajı kontrol
ettikten sonra hekime diĢli prova
yapılmak üzere gönderiniz.

 Muflaya almadan önce modelin
kenarlarını alçı kesme motorunda
muflaya uyacak Ģekilde düzeltiniz.

 Muflayı presleyiniz.

 Uygun basınçla presleyiniz.
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 Muflayı brite alınız.

 Mufla
kapaklarının
britle
sıkıĢmasına dikkat ediniz.

tam

 Mum atımı yapınız.
 Kaide plağını bas plaktan yapılmıĢ ise 3
dakika, akrilikten yapılmıĢ ise 5–7
dakika kaynamakta olan suda bekletiniz.
(Sürenin kesinlikle aĢılmaması gerekir,
aksi halde bas plak eriyerek modele
yapıĢır.)

 Muflayı açınız.

 Akril tepiniz.

 Alçı bıçağı ile dikkatli bir Ģekilde açınız.
 Muflaların üzerine sıcak su dökerek
kalan mumları temizleyiniz. Bu iĢlem
sırasında yerinden oynayan diĢleri
yerine yerleĢtiriniz.

 Tam Protezler Dersi Akril Tepimi
Modülündeki kazanımlarınızı kullanınız.
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 Akril tepilmiĢ muflayı presleyiniz.

 Pres ile sıkıĢtırılmıĢ mufla kenarlarından
taĢan akrili temizlemeyi unutmayınız.

 Akril tepilmiĢ muflayı britleyiniz.

 Brit vidasını sıkıĢtırınız.

 Akrili polimerize ediniz.

 Muflayı soğuk suya koyunuz. Kaynatma
iĢlemini, 30-45 dakika süre ile yapınız.

 Polimerize edilmiĢ muflayı açınız.

 Alçı bıçağı ile muflayı birbirinden
ayırınız.
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 Alçı fazlalıklarını alınız.
 Mufladan çıkarttığınız protezin akril
kaidesini alçıdan ayırınız.
 Alçıları, alçı kalmayacak Ģekilde alçı
bıçağı ile temizleyiniz. Bu amaçla
keskin ve sivri uçlu spatül de
kullanabilirsiniz.
 Akril tesviyesi yapınız.

 Tesviye
iĢlemini,
daima
kalın
aĢındırmadan ince aĢındırmaya doğru
yapınız.
 Tesviye sırasında frenilumları açmayı
unutmayınız.
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 Çapak izlerinizi gideriniz.

 Protez kenarını aĢındırıcı ile belirleyerek
çapak izlerini gideriniz.

 Frez izlerini gideriniz.
 Frez izleri kayboluncaya kadar iĢleme
devam ediniz.
 Frez izlerini, yuvarlak veya sivri lastik
kullanarak giderebilirsiniz.

 Protezi temizleyiniz.

 Uygun temizlik maddeleri kullanarak
akan musluk suyu altında ya da sıcak su
ile temizleyiniz.

 Protezi parlatınız.

 Akrilik Kaideli Tam Protezlerde Bitim
Modülündeki kazanımlarınızı kullanarak
protezi parlatınız.
 Bu iĢlemde keçe, kıl ve pamuk fırçayı
sırası ile kullanınız.
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 Protezi kontrol ediniz.

 Polisajı bitmiĢ protezi
yönünden kontrol ediniz.

parlaklığı

 Protezi temizleyiniz.

 Protezi uygun temizlik maddeleri
kullanarak akan musluk suyu altında ya
da sıcak su ile temizleyiniz.
 Basınçlı buhar ile temizleyebilirsiniz.

 Protezi kontrol ediniz..

 Protez bitince, paketleme yaparak diĢ
istek formu ile birlikte dezenfekte edip
hekime teslim ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Kaide plağı ve mum duvar hazırlama sırasında implant analoglarının üzeri açılır.

2.

( ) Ġmplant üstü hareketli protezler, sabit protezlerin yapılmadığı durumlarda yapılır.

3.

( ) Ġmplant destekli hareketli protez, implantlar üzerine yerleĢtirilirken klasik, tam ve
bölümlü protezlerde diĢeti üzerine yerleĢtirilir.

4.

( ) mplant destekli hareketli protezleri takıp çıkarmak için özel ataĢmanlar kullanılır.

5.

( ) Ġmplant destekli bar bağlantılı restorasyonlarda iç ve dıĢ yapılar akrilden
hazırlanır.

6.

( ) Ġmplant destekli kombine sistemlerde ön bölge sabit, arka bölge hareketli protez
çeĢididir.

7.

( ) Ġmplant destekli kombine sistemlerde tırnak yuvaları, mum modelajı sırasında
hazırlanır.

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
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, tek diĢ implant restorasyonların yapımında en önemli
sorundur?
A) Protezin ağızdan çıkması.
B) Restorasyonun dönmesi.
C) Restorasyonun gevĢemesi.
D) Yalnız B ve C.
E) Hiçbiri.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, implant üstü protezlerde mum modelajından döküme kadar
olan doğru sıralamadır.?
A) ManĢete alma-döküm yapma-potaya koyma-manĢeti ısıtma.
B) ManĢeti potaya koyma –ön ısıtma yapma-döküm yapma.
C) ManĢete alma-manĢeti ön ısıtma fırınına koyma-döküm yapma.
D) ManĢeti döküm fırınına koyma-manĢeti potaya koyma-döküm yapma-manĢeti
ısıtma.
E) Hiçbiri.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
3.

Ġmplant üstü protezlerde, kuron marjinleri,……….sonlanmalıdır.

4.

Ġmplant üstü hareketli protezlerde, protez,……………..alana yerleĢtirilir.

5.

Ġmplant üstü hareketli protezlerde, ………ve ………….hazırlama sırasında implant
analogları açık tutulur.

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

Ġmplant üstü protezler
Basamakta abutmentler
üzerindeki
Miktarda kemik olduğunda
Titanyum
KomĢu diĢlere sarkması,
restorasyonun dönmesidir.

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

D
D
D
D
Y
D
D

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
Abutmentler üzerindeki
basamakta sonlanır.
Ġmplant üzerine
Kaide plağı ve mum duvar
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