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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

724DC0025

ALAN

Diş Protez

DAL/MESLEK

Diş Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Akrilik Kaideli Bölümlü Protezlerin Bitimi
Akrilik kaideli bölümlü protezlerde modelaj, bitim kontrolü
işlem basamakları ve laboratuvar uygulamalarını gösteren
öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

40/24

ÖNKOŞUL
YETERLİK

Akril kaideli bölümlü protezde bitim yapmak
Genel Amaç
Diş protez laboratuvarında gerekli araç, gereç sağlandığında
akrilik kaideli bölümlü protezin bitimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Diş protez laboratuvarında gerekli araç, gereç
sağlandığında morfolojiye uygun olarak akrilik kaideli
bölümlü protezin modelajını yapabileceksiniz.
2. Diş protez laboratuvarında gerekli araç, gereç
sağlandığında işlem sırasına göre akrilik kaideli bölümlü
protezin bitimini yapabileceksiniz
3. Diş protez laboratuvarında gerekli araç, gereç
sağlandığında.Enjeksiyon sistemi ile bölümlü protez
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Beyaz alçı, bol, bol kaşığı, vibratör, modelaj
mumu, alçı kesme motoru, spatül çeşitleri, frez çeşitleri, bek,
mufla, lak, brit, pres, mufla kaynatma cihazı, akril, likit,
pomza, polisaj patı, tesviye ve polisaj fırçaları, cila motoru,
enjeksiyon makinesi, enjeksiyon materyali, aluminyum
mufla, ölçü maddesi (aljinat), alyan
Ortam: Diş protez laboratuvarı

ii

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Akrilik kaideli bölümlü protez, metal iskelet üzerine yapılmayıp akril plak ve ona
tutturulan kroşeler, tırnaklar ve yapay dişlerden oluşan bir bölümlü protezdir.
Gerçekte daha çok geçici amaçlarla kullanılması uygun olan akril kaideli (klasik)
protezler daha ucuz olmaları, daha kolay ve çabuk yapılmaları nedenleriyle bazen metal
iskeletli protezlere tercih edilir.
Akril kaideli protezin diğer bir avantajı da, kolaylıkla tamir edilebilmesi veya eksilen
doğal bir dişin yerine yapayının eklenebilmesidir. Metal iskeletli protezlerde genellikle tamir
ve diş eklemesi güç hatta olanaksızdır. Akril kaideli protezler sayesinde tamir ve diş
eklemesi yapılabilmektedir.
Sizler bu modülle akril kaideli bölümlü protez yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında akrilik kaideli bölümlü protezin modelajı konusunda gerekli bilgi ve
beceriye sahip olacak, modelaj konusunda dikkat edilecek noktaları bilip tekniğine uygun alt
ve üst modelajı protez üzerinde yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Akrilik kaideli bölümlü protez nedir, akrilik kaideli bölümlü protezlerde
laboratuvar çalışması nasıl gerçekleştirilir, araştırıp gözlemleyiniz.
Akrilik kaideli bölümlü protezlerle metal kaideli bölümlü protezlerin
karşılaştırmasını yapıp tercih sıklığını araştırınız.
Akrilik kaideli bölümlü protezlerin hasta açısından olumlu ve olumsuz yönlerini
sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
Akrilik kaideli bölümlü protezlerin modelajı konusunda dikkat edilecek
noktaları ve modelaj hatalarını maddeler hâlinde yazınız.

1. MODELAJ
Laboratuvarda diş dizimi tamamlandıktan sonra, protez taslağının normal diş eti
dokusunu taklit edecek şekilde mumla şekillendirme işlemine, modelaj denir.

1.1. Modelaj Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar






Modelajda çok fazla mum kullanılarak protez kalınlaştırılmamalı, üst çenede
akrilik kaide plağının damak kısmına gelen yere mum ilave edilmemelidir.
Damak kesiminde akrilik plağı kaide olarak gözükmelidir. Çünkü sonradan
bitmiş protezin inceltilmesi gerekir ki; bu da çok zaman ve araç gereç kaybına
sebep olur.
Modelajda kök kabartıları aşırı yapılmamalıdır; çünkü doğada bu kadar abartı
yoktur. Protez sahibi, kendi dişlerine baktığı zaman, abartılmış bir görünüm ile
karşılaşmamalıdır.
Modelajda dişler arasında derin oluklar yapılmamalıdır; çünkü buralara yemek
dolarak koku yapabilir. İyi bakılmayan protezlerde koku oluşmasına engel
olmak gerekir.
Modelajda dişler üzerine taşan mumlar 45 derecelik bir açı yapacak şekilde
tutulan keskin bir spatülle kaldırılmalıdır; çünkü bitmiş protezlerde buraları
akrilik olur ve dişlerin üzerinden akriliğin kazınması daha güçtür. Aynı
zamanda bu durum dişleri zedeler.
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Mum soğuduktan sonra koleler açılır. Kolelerin aynı hizada olmasına ve dişlerin
kolelerinin hizalarının birbirini izlemesine dikkat edilir. Koleler oyulmamalıdır.
Kolelerde mum oyulursa bu oyuklara, muflada alçı takılır. Papil bölgesindeki
mumlar oyulmayacağı için doğal dişe benzer şekilde çok hafif dışbükey
yapılmalıdır.
Dile bakan yüzeyler; dili sıkıştırmayacak, dile yer bırakacak şekilde
yapılmalıdır. Yanağa bakan yüzeyler ise yanağa destek olacak ve lokmaların
yanağın kenarına kaçmasına engel olacak şekilde yapılmalıdır.
Modelaj yapılan mum yüzeyleri ince bir alevden hızla geçirilmeli, yumuşak bir
havlu veya naylon kadın çorabı ile parlatılmalıdır. Parlatma işleminde benzin
kullanılmamalıdır. Benzin kötü bir koku bırakır ve parlayarak kazalara sebep
olabilir.
Modelajı bitirilmiş protezler, özellikle sıcak bir ortamda uzun süre
bırakılmamalıdır. Mumlar yumuşayabilir ve bu durumda karşılıklı diş ilişkileri
bozulur.
Modelaj sırasında gerekli spatülleri seçip (ateş veya modelaj) yerine ve
zamanına göre kullanmak gerekir.
Doğal dişleri olan genç ve yaşlı insanların, serbest dişetleri ve mukoza dokusu
gözlenmelidir. Gençlere yapılan protezle yaşlılara yapılan protezin diş eti
dokusu yönünden aynı olamayacağı düşünülmelidir. Gençlere protez yaparken
diş eti kıvrımlarının ve diş eti papelinin biraz daha belirgin, buna karşın yaşlı
insanlarda bu kesimlerin biraz daha çökük olduğu unutulmamalıdır.
Yapılacak protezin, protezi kullanacak kişinin hem genel görünümünü hem de
fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyeceği unutulmamalıdır.

Resim 1.1: Ateş ve modelaj spatülü

1.2. Üst ve Alt Parsiyel Protezlerin Modelajı
Parsiyel (bölümlü) protezlerde modelaj konusu, doğal diş sayısına bağlı bir olaydır.
Doğal diş sayısının çok olduğu vakalarda modelaj, daha kolay ve basittir. Fakat doğal diş
sayısının az olduğu vakalarda, aynen total protezlerdeki modelaj kuralları işlerlik kazanır.
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1.2.1. Üst Protez Modelajı






Üst protezin damak bölgesi, kaide plağı üzerine mum ekleyerek
kalınlaştırılmamalıdır. Buradaki kalınlık, kaide plağındaki kalınlığı
geçmemelidir.
Sonları serbest parsiyellerde, üst bukkal bölgede protez fazla
kalınlaştırılmamalıdır; çünkü koronomaksillar boşluk olarak adlandırılan bu
kesimde fonksiyon esnasında kasılan buccinator kası protezi dokulardan
uzaklaştıran bir etki yapabilir.
Üst labial bölgede doğal dişlerin olmadığı vakalarda da protezin bu kısmı
kalınlaştırılmamalı ve dudağın kabarmamasına özen gösterilmelidir.
Son olarak da koronoid çıkıntıya engel olmamak için üst çenede sonları serbest
vakalarda distobukkal bölgeyi fazla kalınlaştırmamak gerekir.

1.2.2. Alt Protez Modelajı







Alt parsiyel protezin ön bölgesinde doğal dişler yoksa aynen total protezler gibi
bu bölgenin de kalınlaştırılmaması gerekir. Kalınlık, alt dudağın fonksiyonunu
çok olumsuz etkiler ve hastayı rahatsız eder.
Sonları serbest biten vakalarda, alt bukkal bölgede akrilik parça biraz kabarık ve
genişçe yapılabilir. Bu durumda buccinator kası, protezi dokulara doğru iten bir
kuvvet uygular. Arkaya doğru da masseter kasının etkisi düşünülerek kaide
plağı retromolar kabartıya doğru daraltılır.
Sonları serbest vakalarda bukkolingual bölgede fazla bir sorun yoktur. Sadece
bu bölgenin kabarık (dış bükey) olmamasına dikkat etmek gerekir. Düz ve belki
de biraz içbükey yapılması dilin kenarlarının protezi dokulara doğru tutmasına
sebep olur. Bu da istenilen bir şeydir.
Retromilohioid bölgede de kalınlıktan kaçınmak ve protezi, retromilohioid
fossaya doğru kıvrık yaparak biraz inceltmek gerekir.

1.3. Akrilik Kaideli Bölümlü (Parsiyel)) Protez
Akrilik parsiyel protezler, üç parçadan oluşan yapısal bir bütünlüktür. Bu protezlerin
yapısal elemanları şunlardır:




Akrilik kaide plağı
Bükme kroşeler
Yapay dişler

Akrilik parsiyel protezler, eskiden iskelet protezler bilinmeden önce rutin olarak
kullanılan bir protez türüydü. Fakat 1960’lı yıllarda iskelet protezlerin ülkemizde de yavaş
yavaş başlaması ve yayılması sonucu eskisi kadar kullanılmaz olmuştur. Bugün “parsiyel
protez” denildiği zaman, aklımıza gelen protez türü iskelet protezlerdir.
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Günümüzde akrilik protezler, çoğunlukla geçici olarak kullanılan, belirli bazı amaçlar
doğrultusunda hizmet veren protezlerdir. Yani bunların geçici olmaları ve bir amaca hizmet
etmeleri, en belirgin özellikleridir. Akrilik parsiyel protezlerin en büyük dezavantajı uzun
süre kullanıldıkları takdirde dokulara gömülmeleri ve doğal dişlerin lingual tarafında
dişetlerinin çekilmesine yol açmalarıdır. Bu nedenle akrilik parsiyel protezlere, “diş eti
sıyırıcılar” (gum stripper) diye isimler de verilir.
Akrilik parsiyel protezlerde kullanılan akrilik plağın, metal kadar rijit olmamasından
dolayı daha kalın yapılma zorunluluğu vardır. Akrilik plağın bu kalınlıkta olması ise dilin
hareketlerini kısıtlama, konuşmayı etkileme ve hastanın alışma güçlüğü gibi sorunları
doğurabilir.
Gerçekte daha çok geçici amaçlarla kullanılması uygun olan akrilik kaideli protezler,
daha ucuz olmaları, daha kolay ve daha çabuk yapılmaları nedenleriyle bazen metal iskeletli
protezlere tercih edilmektedir.
Akrilik kaideli protezlerin; kırıldığında kolaylıkla tamir edilebilmesi, eksilen bir doğal
dişin yerine yapayının eklenebilmesi gibi üstünlükleri de vardır.

1.3.1. Laboratuvarda Akrilik Parsiyel Protezlerin Yapım Aşamaları















Modellerin andırkat bölgelerinin doldurulması,
Kaide plaklarının yapılması,
Kroşelerin bükülmesi,
Mum duvarların hazırlanması,
Modellerin artikülatöre bağlanması,
Kroşelerin yerine konulması,
Diş dizimi,
Modelaj,
Modellerin artikülatörden çıkartılması,
Muflaya alma,
Muflanın açılıp mumların eliminasyonu,
Akrilik tepilmesi ve polimerizasyon,
Protezin mufladan çıkartılması,
Tesviye ve cila.

1.3.2. Akrilik Parsiyel Protezlerin Kaide Plağı Genişliği





Doğal dişlerin az olduğu vakalarda daha geniş bir kaide plağı, doğal dişlerin çok
olduğu vakalarda ise daha dar bir kaide plağı düşünülür. Çünkü az diş olan
vakalarda doku desteği daha da önem kazanır.
Destek dişler sağlam değilse doku desteğine gereksinim duyulacağı için kaide
plağı yine geniş olarak hazırlanır.
Sonları dişsiz biten vakalarda bukkal ve lingual (palatinal ) taraflarda kaide
plağının sınırları, aynen total protezlerdeki gibidir.
Sonlarında doğal diş bulunan vakalarda, bukkal taraflarda kaide plağının
sınırlarını sulcuslara kadar indirme gereği yoktur.
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Gerçekte kaide plağının genişliği, sadece var olan dişlerin sayısına bağlı
değildir. Bunun yanında, destek dişlerin sağlamlığı da çok önemlidir. Çünkü
kısa bir süre içinde çekilme olasılığı bulunan veya kemik desteği zayıflamış
dişlerin var olduğu vakalarda yine doku desteğine güvenmek ve dolayısıyla
kaide plağını geniş yapmak gerekir.
Destek dişlerin lokalizasyonları da kaide plağının darlığı veya genişliğini
etkiler.
Diş eti mukoza sınırına kadar ulaşan kaide plağının kenarları, çevre dokularının
serbest hareketlerini kısıtlamayacak kadar uzun, kesitleri damla biçiminde ve
içeri hava girmemesi için dokuları biraz bastıracak şekilde olmalıdır. Kaide
plağı, yanak ve dil frenilumları dışarıda kalacak şekilde çentikli olarak
hazırlanmalıdır.
Kaide plağının üst çenede arka tarafta post-dam bölgesine kadar uzandığı
durumlarda kaide plağı, dokuları biraz bastıracak ve arkadan altına hava
girmeyecek şekilde düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Akrilik kaideli bölümlü protezde mum
modelajı yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Spatülü ısıtınız.

 Spatülün, ateşin tam üzerine gelmesini
ve iyice ısınmasını sağlayınız.

 Mumu eritiniz.

 Dişleri yerinden oynatmamaya dikkat
ediniz.

 Diş kolelerine mum yığınız.

 Dişlerin
yüzeylerine
damlatmayınız.
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mum

 Sulcus tabanına mum yığınız.

 Dikkatli bir şekilde modelaj mumunu
sulkus tabanına yığınız.

 Modelaj spatülü ile diş koleleri açınız.
 Diş koleleri açınız.

 Kolelerin aynı seviyede olmasına dikkat
ediniz.
 Diş kolelerinin hizalarının birbirini
izlemesine özen gösteriniz.
 Protezin sınırlarını belirleyiniz.

 Çok uzun ya da kısa olmamasına özen
gösteriniz.
 Belirlenen sınırların anatomik sınırlara
uymasına dikkat ediniz.
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 Diş eti formu veriniz.

 Modelaj mumu ile diş eti formu veriniz.
 İki diş arasındaki papile, diş eti formu
veriniz.

 Mumları temizleyiniz.
 Dizilmiş
dişler
üzerinde
mum
kalmayacak
şekilde
mumları
temizleyiniz.
 Dişleri
oynatmadan
mumları
temizleyiniz.
 Tam
temizlenip
temizlenmediğini
kontrol ediniz.

 Mum modelajı yapılmış akril kaideli
protezi dişli provaya gönderiniz.

 Protezi oklüzörden çıkarıp doku
yüzeylerinde mum kalıp kalmadığını
kontrol ediniz.
 Tekrar oklüzöre yerleştirip poşetleyiniz
ya da kutulayarak gönderiniz.
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 Dişli provadan gelen oklüzörün kapanış
kontrolünü yapınız.

 Protezi oklüzörde kapanışa getirmek.

 Alt ve üst dişlerin kapanış sırasında tam
tüberkül teması olmasına dikkat ediniz.
 Modelajı
sabitleyiniz.

tamamlanmış

modeli

 Modeli
kenarlarından
oklüzörde
sabitleyiniz.
 Modelaj mumunu dikkatli kullanınız.
 Sabitleme işlemi sırasında yaptığınız
modelajı bozmayınız.

 Protezin kenar sınırlarını belirleyiniz.

 Kenar sınırları mum ile uzatınız ya da
kısaltınız.
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 Protezdeki mumu kazıyınız.

 Dişleri yerinden oynatmadan dikkatli bir
şekilde kazıyınız.
 Kolelerdeki mumları fazla oymayınız.
Fazla oyulmasının hasta ağzında bu
bölgelerin besin retansiyonuna neden
olup sorun yaratacağını unutmayınız.
 Protezi oklüzörden çıkarınız.

 Protezi, alçı modeli zarar görmeden
oklüzörden çıkarınız.
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 Alçı modeli düzeltiniz..

 Alçı kesme motorunda modelin altını
kesiniz.
 Modeli boş olarak muflaya koyup
boyutlarını kontrol ediniz.
 Modelin üzerindeki
kısımlarını oyunuz.

alçı

dişlerin

iç

 Muflalama sırasında kroşenin karşıda
kalması için alçı dişlerin iç kısmını
oymanız gerektiğini unutmayınız.

 Mufla kalıpları hazırlayınız.

 Muflanın temizliğine dikkat ediniz.
 Alt ve üst mufla kalıbının dengeli ve
tam oturup oturmadığını kontrol
ediniz.
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 Alçı hazırlayınız.

 Su ve alçı oranını iyi ayarlayınız.
 Alçıyı
tek
yönde
karıştırınız.
Karıştırırken bolü, avuç içinde iyice
kavrayıp alçı köşelerde kalmayacak
şekilde karıştırınız.

 Mufla kalıbının içine alçı dökünüz.

 Muflanın alt parçasına alçı dökünüz.
 Alçının muflayı tamamen kaplamasını
sağlayınız.

 Modeli kalıbın içine oturtunuz.

 Modeli, dengeli bir şekilde fazla
gömmeden oturtunuz.
 Modeli, muflanın tam orta yerine
yerleştiriniz.
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 Alçının donmasını bekleyiniz.
 Alçı
yüzeyi
ıslak
parmaklarla
sıvayarak düzleştiriniz.
 Alçı donmaya yakınken muflanın
kenarlarındaki
alçıyı
tümüyle
temizleyiniz.
 Oymuş olduğunuz alçı dişin bulunduğu
bölgeyi boşta bırakınız.
 O bölgeye kesinlikle alçı getirmeyiniz.
 Hiçbir tutucu alanı alçı bölgesinde
bırakmayınız.

 Diş eti modelajı yapılan mum kısımlara,
termoplastik madde sarınız.

 Termoplastik madde olarak Optosili
dikkatli bir şekilde sarınız.
 Optosilin, diş aralarına alçı girmesini
engellediği için tercih edildiğini
biliniz.
 Modeli izole ediniz.

 Modeli laklayarak mufladaki alçının
birbirine yapışmasını önleyiniz.
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 Muflanın ikinci parçasını kapatınız.

 Muflanın kapağının tam
oturmadığını kontrol ediniz.

oturup

 Alçı hazırlayınız.

 Su ve alçı oranını iyi ayarlayınız.
 Bolün içinde aynı yönde karıştırınız.

 Muflayı vibratör üzerine koyunuz..

 Vibratörün olmadığı yerlerde bu
titreşimi kendiniz yaparak alçıyı
dökünüz.
 Titreşim yaparken aşırı vurarak dişleri
oynatmayınız.
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 Muflaya vibratör üzerinde alçı dökünüz.

 Muflaya vibratör üzerinde alçı
dökünüz.
 Alçının muflanın her tarafına dengeli
bir şekilde akmasını sağlayınız.
 Alçıyı muflaya yavaş yavaş dökünüz.

 Muflanın üst kapağını kapatınız.

 Muflanın iyi bir şekilde kapanmasını
sağlayınız.
 Arada alçı kalmamasına dikkat ediniz.

 Muflanın içindeki
bekleyiniz.

alçının

donmasını

 Muflanın metal kısımlarının temasına
bakınız.
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 Muflayı brite alıp sıkıştırınız.

 Britin tam sıkıştığından emin olunuz.
 Mufladan
taşan
alçıları
temizlemeyiniz.
 Alçının sertleşmesi için 30 dk. kadar
bekletiniz.

 Muflayı kaynar su içine atınız.

 Muflayı kaynar suyun içinde 3-5 dk.
kadar tutunuz.

 Muflayı kaynatınız.
 Soğuk muflayı modele kaynamakta
olan kaba attığınızda kaynama durur
kaynama başladıktan sonra 3-5 dakika
kaynatınız.
 Fazla bekletirseniz bas plağın dişlere
yapışacağını, az bekletildiğinde ise
mumların erimeyeceğini unutmayınız.
 Süre bitiminde muflayı kaynar sudan
çıkarınız.
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 Sıcak muflayı britten çıkarınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Muflayı açınız.

 Sıcak muflayı, koruyucu eldiven veya
bez yardımıyla açınız.
 Alçı bıçağı kullanınız.
 Muflanın dişli bölümlerine vurmayınız.
 Muflayı, oldukça yavaş ve dikkatli
hareketlerle açınız.
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 Model üzerine sıcak su dökünüz.
 Düşebilecek dişlere çok dikkat ediniz.
 İş kazalarından korunmak için gerekli
önlemleri alınız.
 Buharlı makine kullanınız.
 Buharlı makine yoksa kaynar su
dökünüz.
 Mum erinceye kadar işleme devam
ediniz.

 Modelin soğumasını bekleyiniz.

 Modeli güvenli bir şekilde soğumaya
bırakınız.
 Kroşenin
oynayıp
oynamadığını
kontrol ediniz.

 Modeli izole ediniz.
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 Muflanın alt ve üst parçasını
laklayınız.
 Dişlerin üzerine lak gelmemesini
sağlayınız.
 Lak
dişlere
değdiğinde
akrile
tutuculuğu
engelleyeceğini
unutmayınız.
 ‘Ahh hattı’ açınız.

 Yumuşak damakla sert damağın
birleştiği noktada ‘Ahh hattı’ açınız.
 Ahh hattını dikkatli açınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, akrilik kaideli bölümlü protezlerin avantajlarından değildir?
A) Akrilik kaideli protezler daha ucuzdur.
B) Akrilik kaideli protezler daha kolay ve çabuk yapılır.
C) Akrilik kaideli protezler, tamiri daha mümkün olan protezlerdir.
D) Akrilik kaideli protezlerde tutuculuk ve desteklik daha iyidir.
E) Akrilik kaideli protezler, diş eklemesi daha mümkün olan protezlerdir.

2.

Modelaja ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal diş sayısının çok olduğu vakalarda modelaj daha zordur.
B) Modelajda dişler arasına derin oluklar yapılmamalıdır.
C) Modelajda çok fazla mum kullanılarak protez kalınlaştırılmamalıdır.
D) Modelajda kök kabartıları aşırı abartılmamalıdır.
E) Modelaj yapılan mum yüzeyleri, ince bir alevden hızla geçirilmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi akrilik kaideli bölümlü protezlerin yapısal elemanları
arasında yer almaz?
A) Akrilik kaide plağı.
B) Bükme kroşeler.
C) Yapay dişler.
D) Doğal dişler.
E) Metal kaide plağı.

4.

Akrilik kaideli parsiyel protezlerin modelajdan sonraki yapım aşamalarının sıralanışı,
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I.
Muflaya alma.
II.
Akrilik tepilmesi ve polimerizasyon.
III.
Protezin mufladan çıkartılması.
IV.
Mumların eliminasyonu.
V.
Tesviye ve polisaj.
A) I- IV- II -III -IV
B) IV-I-II-III-V
C) II-I-IV-III-V
D) I-II-III-IV-V
E) III-I-II-IV-V
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5.

Dişli provadan gelen akril kaideli bölümlü proteze işlem sırasına göre aşağıdakilerden
hangisi ilk önce yapılır?
A) Modeli alçı dolu mufla kalıbının içine oturtmak.
B) Protezi oklüzörden çıkarmak.
C) Modelin üzerindeki alçı dişlerin iç kısımlarını oymak.
D) Mufla kalıpları hazırlamak.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, akrilik kaideli bölümlü protezlerde bitim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Akrilik kaideli bölümlü protezlerde laboratuvardaki işlem basamaklarını
gözlemleyiniz.
Akrilik kaideli bölümlü protezde işlem sırasında çıkabilecek işlem hatalarını ve
nedenlerini öğreniniz.
Teknisyenden kaynaklanabilecek işlem hatalarını maddelendiriniz.
Kullanılan araç gereç ve malzemeden kaynaklanabilecek hataları
maddelendiriniz.
Bütün hatalara yönelik alınabilecek önlemleri ve dikkat edilmesi gereken
noktaları bir rapor hâline getiriniz.

2. AKRİLİK KAİDELİ BÖLÜMLÜ
PROTEZLERDE BİTİM
Laboratuvarda protez taslağının modelajı tamamlanıp mum atımı yapıldıktan sonra
akril tepimi, akril polimerizasyonu tesviye ve polisaj işlemleri yapılarak protez bitirilir.

2.1. İşlem Hataları
Akrilik kaideli bölümlü protezlerin hazırlanışı sırasında yapılan işlemlere bağlı bazı
hatalarla karşılaşılmaktadır. Her meslekte olduğu gibi diş protez teknisyenliğinde de başarı
teknolojik gelişmelerin ışığında iyi bir iş planı yapmaya, laboratuvarda kullanılan
materyalleri, aletleri, araç ve gereçleri yerinde, zamanında kullanmaya bağlıdır. Yapılan
planı, uygulama ve değerlendirme teknisyenin başarısını ortaya koyar.
İşte bu alanda da yapılan bazı işlem hataları vardır. Bu işlem hataları, nedenleri ve
önlenmesi için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

2.1.1. Akrilik Hazırlama Hataları


Monomer-polimer oranı: Akrildeki likit yani monomer oranı arttıkça akriliğin
hamurlaşma hızı artar. Yine monomer oranı arttıkça mufladaki akril hamurunun
sıcaklığı da artar. İşlenebilen hamur eldesi için likidin tozu çözmesi gerekir.
Likit ve tozun belli oranda karıştırılması ile büzülmeler önlenir. Polimerizasyon
büzülmesini en aza indirmek için toz likit oranını çok iyi bilmemiz gerekir.
Genelde 1 likit kapağı ölçü alınır; 3 likit kapağı toz, 1 likit kapağı likite eklenir.
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Çalışma süresi: Hamurlaşma evresi akril işlemi sırasındaki çalışma süresini
tanımlar. Bu evrede kalıp boşluğun içine akril hamuru yerleştirilerek
şekillendirilmesi yapılır. Hamurlaşma süresi çalışma süresine eşit olmalıdır. Bir
muflaya akril tepilmesi en az 5 dakikadır. Mufla sayısı fazla ise çözünme
reaksiyonunu yavaşlatarak çalışma süresini uzatmalıyız. Reaksiyon ne kadar
hızlanırsa kalite o kadar düşer.
Muflalama: Kullanılacak muflanın ısı iletkenliği yüksek olmalıdır. Bu nedenle
pirinç muflalar kullanılır. Muflalar darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Mufla
kaynatıldıktan sonra açılması sırasında muflanın dişli bölümlerine vurulmaması
gerekir.
Polimerizasyon büzülmesi: Dağınık olan bağların bir araya gelerek daralması
büzülmeye neden olur. Protez vurukları, protez kullanılmaya başladıktan sonra
görülür. Sebebi, polimerizasyon büzülmesidir. Polimerizasyon büzülmesinde
monomerin yoğunluğunda azalma olur, hacimsel büzülme gerçekleşir. Önlem
alınmazsa büzülme % 21 oranında olur. Dolayısıyla normal protezlerden % 21
oranında daha küçük bir protez elde edilir. Önlemek için;





Toz- likit oranı iyi ayarlanmalıdır.
Polimerizasyon basamakları son derece titiz ve dikkatli yapılmalıdır.

Pörozite: Akrilik kaide maddesinin içinde kabarcık şeklinde oluşan
boşluklardır. Bunlar, akriliğin direncini düşürür, hijyenik özelliğini yok eder.
Hem de estetiğini bozar. Rengi ve cilası hastanın dikkatini çekecek ölçüde
bozuk olabilir. Pöroziteler üç şekilde görülür.


İç pörozite (gaz pörozitesi): Kaynamaya bağlı meydana gelir. Birleşip
akrilik monomerin kaynama noktası 100,8 derecedir. Aktive eden ısı ile
polimerizasyonun oluşturduğu ısı birleşip bu dereceyi geçerse monomer
akrilik likit) buharlaşır ve buharlar gaz kabarcıkları oluşturur.

Nedenleri;

o
o
o
o
o

Protezin kalın işlenmesi,
Likit oranının fazla olması,
Kalitesiz akril kullanılması,
Muflanın iyi preslenmemesi,
Akrilin aniden ısıtılmasıdır.

Bu tip pörozite, protezin kalın yerlerinde ve iç kısımlarında oluşur; çünkü meydana
gelen ısı, yüzey kesimlerinde kolayca çevreye dağılır ve kaynamayı önler.


Granüler pörozite: Boşluklar daha büyüktür ve protezin her yerinde
rastlanılabilir. Akril şeffaflığını kaybetmiş donuklaşmıştır. Polimer (toz)
tanecikleri birbirine yapışmış ama kaynaşmamıştır.
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Nedenleri;

o
o

Hamurun homojen olmaması,
Hamur hâline gelmeden kullanılmasıdır.

Akriliğin en homojen olduğu zaman, hamur hâlidir. Hamur hâline gelmeden önce
kabın bir ara temiz bir spatülle karıştırılması gerekir; çünkü kabın kenar ve yüzey
kısımlarındaki monomerler (likit) azalmıştır ve karıştırılmadığı taktirde homojen yapıyı
bozacaktır. Akriliğin kabın kenarından kolaylıkla ayrılabildiği ve ele yapışmadığı döneminde
hamur kıvamı ve homojen yapısı oluşmuş demektir.


Kontraksiyon pörozitesi: Boşluklar küresel değildir ve kaidenin her
yanına dağılmıştır, proteze beyazımsı bir görünüm verir.

Nedenleri;

o
o
o

Polimer (toz) monomer (likit) oranının iyi ayarlanmamış olması,
Kalıp içine akriliğin gereğinden az konması,
Polimerizasyon sırasında basıncın yeterli olmamasıdır.

Akril tepme sırasında prova yapılması, hamurun az gelmesi hâlinde hemen ilave
edilmesi gerekir. Polimer/ monomer oranının tarifeye uygun hazırlanması önemlidir. Bunun
yanı sıra basıncın iyi ayarlanması, basıncın sürekliliğini zedeleyecek bozuk britler
kullanılmaması ve britten önce pres altında muflanın yeteri kadar bekletilmesi kontraksiyon
pörozitesini önler.

2.1.2. Akril Tepme Hataları









Akril tepen kişinin elinin ıslak olmaması. (Eldeki ıslaklık, pöroziteye neden
olur.)
Muflaların içindeki mum artıkların tamamen temizlenmemiş olması ve dişlerin
arasında kesinlikle mum artıkları kalması.
Alçı kitlesi soğumuş, en azından elde tutulabilecek kadar ılımış olması.
Muflada alçı kısımlar izole edilirken dişlere lak değdirilmesi.
Akril tepiminde muflanın tam kapanmasına dikkat edilmemesi.( Akril
tepiminde mufla tam kapanmazsa dişler, kroşeler ve tırnaklar yükseklik yapar.)
Akrilin erken tepilmesi. Bu durumda polietilen yapışır ve akril hamurunu
kaldırır. Derin sulcusların olduğu noktalarda polietilen delinip akril modelin
olduğu kısma geçer.
Hazırlanan mufla hamurunun ikiye ayrılıp yarısının üst parçaya, yarısının da alt
parçaya yerleştirilmesine dikkat etmeme. (Bu duruma dikkat edilmezse protezde
yükseklik meydana gelir. Bu yüzden kontrollü akril tepimi yapılmalıdır.)
Akrilik hamuru tam tepilecek kıvamda olmaması. ( Özellikle kalitesiz, iyi
hamurlaşmayan, erken veya geç tepilmiş akrillerde de akril tepme hataları
görülür.)
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Resim 2.1: Modele akril tepilmesi

2.1.3. Presleme Hataları






Protez yapımı sırasında, akril tepme işleminden sonra muflalar kapatılarak pres
arasında sıkıştırılır, presleme sırasında akrilde yükseklik ya da kalınlık olması,
Presleme az yapılırsa protez kalın kalır ve kapanış yükselir. Pöroz oranı artar.
Mufla preslenirken fazla basınca gerek yoktur. Basınç birdenbire değil yavaş
yavaş uygulanmalıdır. Presleme fazla basınçla yapılırsa mufla patlar ve diş
yerlerinde değişiklik olur.
Muflaların metal kısımları birbirine değinceye kadar pres sıkılmalıdır.
Sıkılmayan muflalar pörozite nedenidir.
Muflaların brite alınmadan önce 15 dakika kadar bekletilmesi idealdir.

Resim 2.2: Preslenmiş mufla

2.1.4. Britleme Hataları



Britteki akril 1/2 ile birkaç saat arasında bekletilmelidir. Akrilin iyice
elastikleşmesi için bu son derece önemlidir. Bekletilmeden kaynatmaya atılan
muflalarda akril elastikiyetini kaybeder.
Britleme sayesinde mufla tamamen sabitlenir. Burada esas olan şey kaynama
komplikasyonlarına karşı muflayı korumaktır. İyi britlenmemiş bir muflada
kaynatma sırasında muflanın açılması görülebilir.
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Resim 2.3: Britlenmiş mufla

2.1.5. Kaynatma Hataları
Akrilik kaideli bölümlü protezlerde; mum atımı yapılırken ve akrili kaynatırken
kaynatma hataları olabilir. Bu işlemler sırasında dikkatsiz davranıldığı takdirde proteze
yansıyan olumsuzluklar ortaya çıkar.


Mum atımı yapılırken oluşan kaynatma hataları

Muflayı, kaynamış su içinde yeterli derecede kaynatmak gerekir.

Muflayı az ya da çok kaynatmak içindeki proteze zarar verir.

Mum atımı sırasında muflayı fazla kaynattığımızda baz plak dişlere ve
alçı modele yapışır.

Az kaynatırsak mum erimez, dişleri model üzerine bırakmaz, modeldeki
mumlar temizlenmeye çalışılırsa dişler yerinden oynar.



Akriliği kaynatırken oluşan hatalar

Muflalar tümüyle soğuk suya gömülmelidir. Birden sıcak suya atılacak
olursa pöroziteye yol açacağı unutulmamalıdır.

Ocakta ya da mufla kaynatma cihazında en az 1/2 saatte suyun kaynama
derecesine gelmesi ve kaynar hâlde de en az 1/2 saat kalması
sağlanmalıdır.

Az kaynatma yapıldığında, akrilik pişmez ve yumuşak kalır.

Fazla kaynatıldığında, akrilik çok sertleşir, kırılganlık artar ve protez
kırılabilir.

Akril hamuru pişerken ısı üretilir yani egzotermik bir olay söz konusudur.
Akril sıcaklığı yükselir, hamur az gelirse veya mufla aniden ısıtılırsa
pöröz çıkar.

Kaynatmadan çıkmış muflanın, acele soğutmak için musluğun altına
konulması, ani ısı değişimi nedeni ile kitlenin bozulmasına neden
olabilir.

2.1.6. Tesviye Hataları




Sınırları kısa olursa tutuculuk azalır.
Protez kenarlarının, destek dişe temas eden kısımları, destek dişi aşacak şekilde
bırakılmamalıdır. Bu kenarlar, hem kroşenin vestibül kolunu serbest bırakacak
tarzda hem de hafifçe yuvarlak olarak şekillendirilmelidir.
Tesviyede akrilin, kontak noktalara ve dişlerin lingualine değdiği yerleri
düzeltirken akril yanlışlıkla fazla alınırsa aralık olur ve araya yiyecek girer.
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Tesviye sırasında frenulum yerlerine dikkat edilmelidir. Protez, vuruklara sebep
olmayacak şekilde frenilum açılmalıdır. Dudak ve yanak frenilumlarına dikkat
edilmezse protez sahibi vuruktan şikayet eder.
Tesviye sırasında ahh hattına dikkat edilmelidir. Üst protez kaide plağının arka
kenarı, giderek incelmek suretiyle Ahh hattına ulaştırılmalıdır. Alt protezde
kenarlar, hafifçe yuvarlak olmalıdır.
Daima kaba aşındırıcılardan ince aşındırıcılara doğru gidilerek tesviye
bitirilmelidir. Bu işlemin her aşamasında daha ince aşındırıcılar kullanarak bir
önceki aşındırıcının oluşturduğu çizikleri yok etmek gerekir. Bu çizgiler yok
edilmezse iyi bir polisaja da geçilemez.

Resim 2.4: Tesviyede kullanılan aşındırıcılar

2.1.7. Polisaj Hataları








Polisaj sırasında protezin kenarlarına dikkat etmek gerekir. Protez kenarlarının
keskin kalmamasına özen gösterilmelidir. Keskin kalan protezler vuruk
şikâyetine neden olur.
Dikkatsiz çalışan bir teknisyenin cilalamanın her aşamasında protezi kontrol
etmemesi de hatalara sebep olur. Protezin bazı yerleri cilalanmadan kalabilir.
Polisaj sırasında diş aralarına iyi bir şekilde girilmelidir. Diş aralarına girilirken
de uygun araç gerecin seçilmemesi dişlerin aşındırılmasına neden olur.
Akril veya metal protez yüzeylerinin cilasız olması, hasta ağız hijyenine dikkat
etse bile besin retansiyonuna yol açar.
Hep aynı yere polisaj yapılmamalıdır. Uzun süre aynı bölge aşındırıcılarla
temas ettirilecek olursa akrilik yanar.
Polisaj bitiminde protezin her yeri tam parlama sağlanıp sağlanmadığı konusun
da gözden geçirilmelidir. Bu işlem sırasında eksiklerin görülüp tamamlanması
polisaj hatalarını en aza indirger.
En iyi yüzey parlaklığını sağlamak için polisajdaki araç gereçlerin sıra ile
kullanılması ve hiçbirinin atlanmaması şartı önemlidir. Teknisyen işlem
basamaklarında araç gereçlerde seçim hatası yaparsa iyi bir polisajdan söz
edilemez. Aşındırıcı taşlarla işe başlamak, pomza ve keçe ile devam etmek,
yumşak fırçalarla işlemi bitirmek en idealidir. Bu duruma dikkat edilmezse
protez değdiği noktaları tahriş eder.

Resim 2.5: Polisajda kullanılan keçe, kıl fırça ve pamuk fırça
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UYGULAMA FAALİYETİ
aaAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Akrilik kaideli bölümlü protezde bitim kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları
 Akril hazırlayınız.

Öneriler
 Likit ve toz oranını iyi ayarlayınız.
 Akriliğin ağzını kapatarak belirli bir
kıvama gelmesini bekleyiniz.

 Akril tepiniz.
 Akrili, tepilecek kıvama gelmesine dikkat
ediniz.
 Parmaklarınıza yapışmaz hâle gelince, üst
çene için top şeklinde, alt çene için çubuk
şeklinde avucunuzda yuvarladığınız akrili
mufladaki boşluklara tepiniz.
 Yükseklik olmaması için kontrollü akril
tepimi yapınız.
 Her iki modele de akril tepiniz.

 Akriliği, kalıp boşluğunu
dolduracak şekilde tepiniz.
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tamamen

 Muflayı kapatınız.

 Muflanın metal kısımlarının birbirine
düzgün temas etmesine özen gösteriniz.

 Muflayı presleyiniz.
 Muflaların metal kısımları birbirine
değinceye kadar presleyiniz.
 Preslerken fazla basınç uygulamayınız.
 Akrilik tepilmiş muflanın uzun süre,
örneğin bir gece boyunca pres altında
tutulmasında herhangi bir sakınca
olmadığını biliniz.
 Preslerken dışarı taşan akrilin tepimin
yeterli olduğunu göstereceğini biliniz.

 Muflayı britleyiniz.

 Muflayı, britin içine düzgün bir şekilde
koyup briti sıkınız.
 Britlemenin akriliğin pişirilme sırasında
genleşip muflanın açılmasını önleyeceğini
unutmayınız.
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 Akrilin polimerisazyonunu yapmak.
 Briti soğuk suyun içine koyup su
kaynadıktan sonra üretici firmaların
tavsiyelerine (akril için) uygun süre
kaynatınız.
 Muflayı su kaynamaya başlayınca 15-20
dakika kadar kaynatınız.
 Süre tamamlandıktan sonra sıcak sudan
çıkarıp kendi hâlinde soğumaya bırakınız.
 Tam protezlerdeki akril tepimi öğrenme
faaliyetindeki işlemleri hatırlayınız.

 Muflayı çıkarınız.

 Muflayı dikkatli bir şekilde çıkarınız.
 Yanık ve iş kazalarına karşı önleminizi
alınız.

 Soğumuş muflayı britten çıkarınız.

 Muflayı güvenli bir şekilde çıkarınız.
 Mufla soğuduktan sonra briti açınız.
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 Muflayı açınız.
 Protezin yerine oturması için muflanın
kendiliğinden soğumasını bekleyiniz.
 Acele edip sıcak muflaları soğuk suya
kesinlikle atmayınız. Bu durumun
protezlerin bozulmasına neden olacağını
unutmayınız.
 Muflayı ,alçı bıçağı ile açınız.
 Protezi, kalıbın içinden dikkatli bir
şekilde çıkarınız.

 Protezi mufladan çıkarınız.

 Kroşeleri yamultmayınız.
 Dişleri kırmamaya dikkat ediniz.
 Mufladan çıkmış protezi kontrol
ediniz.

 Yapay dişleri ve kroşeleri kontrol ediniz.
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 Kaba aşındırıcı ile protezin tesviyesini
yapınız.

 Protezin uygun frezlerle tesviyesini
yapınız.
 Tesviye yaparken protezin sınırlarına
dikkat ediniz.
 Frezleri dişlere ve kroşelere kesinlikle
değdirmeyiniz.

 İnce aşındırıcılarla tesviye yapınız.

 İnce frezlerle diş aralarına kadar girip
temizleyiniz.
 Dişlere dokunmayınız.
 Protez kroşeli olduğu için kullandığınız
araç
gereçlerin
kroşelere
takılıp
fırlamasını önleyiniz.

 Frenilum açınız.
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İnce aşındırıcılarla frenilum açınız.
Frenilumları, anatomik yerine göre açınız.
Kesinlikle hassas çalışınız.
Koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

 Kaba ve ince aşındırıcıların bıraktığı
izleri yok ediniz.

 Kaba ve ince aşındırıcıların bıraktığı izleri
lastikle yok ediniz.
 Bu aşamaya kadar oluşan aşındırma
izlerini yok ediniz.

 Akril yüzeylere pomza sürünüz.
 Pomzayı keçe ile uygulayınız.
 Protezin, pomza uygulama sırasında zarar
görmesini engelleyiniz.
 Dikkatli çalışınız.
 Elinizdeki protezin kroşeli bir protez
olduğunu unutmayınız.
 Kullandığınız araç gereçlerin kroşe
kırılmalarına neden olacağını biliniz.

 Keçe izlerini gideriniz..
 Keçenin bıraktığı izleri kıl fırça ile pomza
uygulayarak gideriniz.
 Kıl fırça ile pomza vurma işlemine devam
ediniz.
 Kıl fırça ile pomzayı hep aynı yere
uygulamanın akril yanmasına neden
olacağını unutmayınız.
 Sık sık protezi kontrol ediniz.
 Protezin elinizden fırlamamasına dikkat
ediniz.
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 Pamuk fırçayla
yapınız.

polisaj

işlemini

 Pamuk fırçayla protezi parlatınız.
 Pamuk fırçanın protezin her yerine temas
etmesini sağlayınız.

 Protezi parlatınız.

 Cila pastasıyla protezin her yerini
parlatınız.
 Cila pastasını protezin her tarafına temas
edecek şekilde sürünüz.

 Protezi yıkayınız.

 Basınçlı buhar ile protezi yıkayınız.
 Mümkünse su tabancası kullanınız.
 Basınçlı buharı proteze eşit bir şekilde
uygulayınız.
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 Protezi kurumaya bırakınız.

 Protezi, hijyenik bir şekilde kurumaya
bırakınız.
 Bitmiş protezi, temiz bir zemin üzerinde
kurumaya bırakınız.

 Protezi kutusuna yerleştiriniz.

 Protezi, muhafazalı kutusuna düzgün bir
şekilde yerleştiriniz.

 Protezi hekime gönderiniz.

 Protezi, güvenli bir şekilde gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, iç pörozite nedenlerinden değildir?
A) Akriliğin aniden ısıtılması.
B) Protezin kalın işlenmesi .
C) Likit oranının fazla olması.
D) Muflanın iyi preslenmemesi.
E) Hepsi.

2.

Akril tepme hatalarına, aşağıdakilerden hangisi bir neden olamaz?
A) Akril tepiminde muflanın tam kapanmaması.
B) Akrilin erken tepilmesi .
C) Hazırlanan mufla hamurunun ikiye ayrılması.
D) Akril tepen kişinin elinin ıslak olması.
E) Mufla kalıplarına dengeli bir şekilde akrilin tepilmemesi.

3.

İyi bir preslemede aşağıda verilenlerden hangilerine dikkat edilmelidir?
I.
Presleme sırasında akrilde yükseklik ya da kalınlık olmamalıdır.
II.
Muflaların metal kısımları birbirine değinceye kadar pres sıkılmalıdır.
III.
Mufla preslenirken fazla basınç uygulanmamalıdır.
IV.
Mufla preslenirken basınç yavaş yavaş uygulanmalıdır.
A) I-II-III-IV
B) Yalnız II
C) II-III
D) I-IV
E) II-III-IV

4.

Bir muflanın iyi britlenmesinin esas nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muflanın sabitlenmesi.
B) Muflanın açılmasını önlemek.
C) Akriliğin elastikiyetini kaybetmesini engellemek.
D) Kaynama komplikasyonlarına karşı muflayı korumak .
E) Muflayı uzun süre bekletebilmek .

5.

Aşağıdakilerden hangisi, mum atımı yapılırken oluşan kaynatma hatalarındandır?
A) Muflayı kaynamış su içinde yeterli derecede kaynatmamak.
B) Mum atımı sırasında muflayı fazla kaynatmak.
C) Mum atımı sırasında muflayı az kaynatmak .
D) Muflayı soğuk su içine atmamak.
E) Hepsi .

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun enjeksiyon sistemi ile bölümlü protez
yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA


Enjeksiyon sistemini araştırıp tanımlayınız. Enjeksiyon sistemini oluşturan
unsurları öğreniniz.



Enjeksiyon sistemi ile yapılan çalışmaları araştırınız.



Diş protez laboratuarında enjeksiyon sistemi ile bölümlü protez yapımını
gözlemleyiniz. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

3. ENJEKSİYON SİSTEMİ İLE BÖLÜMLÜ
PROTEZ YAPIMI
Enjeksiyon sistemi; yüksek tesirli poliamid adı verilen ve termo-enjeksiyon yöntemi
ile tatbik edilen yarı sert özellikte bir materyalden (enjeksiyon materyali) yapılmış hareketli
protez sistemidir. Bu sistem, enjeksiyon materyalin fiziksel-kimyasal üstünlükleri ve
enjeksiyon makinesinin teknik hassasiyeti sayesinde mükemmel estetik ve fonksiyonel
özelliklere sahip protetik çözümler sunar. Tutucu kroşeler protez kaidesi ile aynı
materyalden yapılabildiği için yüksek estetiğin hedeflendiği vakalarda akrilik, asetal ve
metal destekli planlamalara karşı ideal alternatif olarak kabul edilir.

Resim 3.1: Enjekte edilmiş protez
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Resim 3.2: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş bölümlü protezler

3.1. Enjeksiyon Sistem Elemanları
Enjeksiyon sistemi; enjeksiyon makinesi, enjeksiyon materyali (kartuş), özel
aliminyum mufla ve silikon kalıp ayırıcı ısı izolasyon materyalinden oluşur.


Enjeksiyon makinesi: Üretici firmalara göre farklı donanımlara sahip olmakla
birlikte enjeksiyon makinesi genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.










Tam otomatik,
Programlanabilir ısı ve enjeksiyon zamanı,
Digital kumanda paneli,
Fonksiyon gösterge alarmı,
Pnömatik enjeksiyon silindiri,
Entegre basınç regülatörü ve manometre,
Entegre ısıtma fırını,
Pratik mufla kapatıcı
Kompakt tasarım
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Resim 3.3: Enjeksiyon makinesi

Resim 3.4: Otomatik panel

Resim 3.5: Kartuş yerleşim yeri
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Resim 3.6: Mufla yerleşim yeri

Resim 3.7: Mufla kilit yeri



Enjeksiyon (kartuş) materyali: Teknik adı yüksek tesirli poliamid’tir Polimer
dizisine ait ve termo-enjeksiyon yöntemi ile uygulanabilen bir rezindir.
Elastisite modülü yüksek, sıvı emilimi düşük, boyutsal stabilitesi yüksek, renk
stabilitesi düşüktür. Monomer içermez. Karakteristik özellikleri;








Yüksek düzeyde şeffaftır.
Mükemmel dinamik dirence sahiptir.
Çok yüksek kimyasal dirence sahiptir.
Gerilim ile ortaya çıkan çatlamalara karşı yüksek dirence sahiptir.
Bükülmeye karşı çok yüksek dirence sahiptir.
Çok düşük yoğunluktadır.
Özgül ağırlığı düşüktür.

Enjeksiyon materyali şeffaf, pembe ve yoğun pembe şeklinde renklere sahiptir.


Pembe renk: Klasik rengidir. Protezin ağız içi dokular ile mükemmel
biçimde uyum sağladığı doğal bir şeffaflık ve hafif bir renklenmeye sahip
olduğu içini, vakaların çoğunda endikedir.
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Yoğun pembe renk: İnce kaidede şeffaflığı korurken, kalın kaidelerde
gölge oluşumuna engel olur. (Bazı total protez vakalarında veya vestibül
dolgulu protezlerde endikedir).
Şeffaf: Koruyucu plaklar ve estetik retinalar için kullanılır

Enjeksiyon materyali ticari olarak üç farklı ebatta, 22 mm çapındaki aluminyum
kartuşlar (tüpler) içerisinde sunulmaktadır. Kartuşlar nemi alınmış, vakumlu
özel paketler içerisinde ve nem absorbe edici bir materyal ile birlikte sunulur ve
enjeksiyona hazırdır.




Büyük kartuş 120 mm boyutunda total veya büyük bölümlü protezler için
kullanılır.
Standart kartuş 85 mm boyutunda bölümlü veya küçük total protezler için
kullanılır.
Küçük kartuş 55 mm boyutunda ilave tamirler için kullanılır.

A

B

C

Resim 3.8: Büyük kartuş (A), standart kartuş (B), küçük kartuş (C)



Özel aluminyum mufla: İki parçadan oluşur. Parçalar vidalarla birleştirilir.
Vidalar aylan ile sıkıştırılır.

Resim 3.9: Özel aluminyum mufla
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Silikon kalıp ayırıcı ısı izolasyon materyali: Kartuş izolasyonunda kullanılır.

A

B

Resim 3.10: İzolasyon maddesi (A), kartuş izolasyonu (B)

3.2. Enjeksiyon Sistemin Endikasyonları
Sistemin temel kullanım alanları; hareketli bölümlü protezler, tam protezler, implant
öncesi protezler, koruyucu plaklar ve metal alaşım kombine protezlerdir. Materyalin yarı
esneyebilir özelliğinden dolayı, doğru planlama ve tasarım ile uzun dişsiz boşluklarda veya
dişsiz sonlanmalı vakalarda dahi güvenle kullanılabilir. Oklüzal tırnaklar aynı materyalden
hazırlanabilir, böylece protezin dokuya gömülmesine engel olur. Isısal enjeksiyon sayesinde
modele mükemmel uyum sağlar ve protez vuruğuna yol açmaz. Kolay cilalanır, kırılmaz ve
ağız içi sıvılardan etkilenmez.


Hareketli bölümlü protezler: Enjeksiyon sistemi ile geleneksel çözümlerden
daha estetik, konforlu ve tutuculuğu yüksek bir bölümlü protez elde edilir.

Resim 3.11: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş bölümlü protezler
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Tam protezler: Enjeksiyon sistemi ile elde edilen tam protez, akrilik protezlere
göre çok daha hafif, konforlu ve dayanıklıdır. Hasta gıdaların sıcaklığını
algılayabilir.

Resim 3.12: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş tam protezler



Geçici protezler

Resim 3.13: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş implant için geçici protez

45

Resim 3.14: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş geçici immediyat protez




Koruyucu plaklar
Enjeksiyon materyali/Cr-Co alaşım kombine protezler: Enjeksiyon materyalinin
mükemmel estetik kalitesini metal alt yapının bilinen üstünlükleri ile
birleştirmek mümkündür. Metal altyapı metal kroşeler ile birlikte geleneksel
biçimde hazırlanarak ağızda prova edilir. Prova sonrası metal kroşeler kesilerek
uzaklaştırılır ve diş dizimi geleneksel biçimde tamamlanır. Dublikat model
üzerinde oklüzyon kontrol edildikten sonra model üzerinde mum modelaj
yapılır, kroşeler mumdan hazırlanır.
Protez muflaya alınarak metal altyapı alçı ile örtülür. Böylece metal altyapı
muflanın alt kısmı ile sabitlenir, mum modelaj ve dişler serbest bırakılır
(muflanın üst kısmına bağlanacaktır). Sonrasında her bölgeye bir enjeksiyon tiji
yerleştirilir ve enjeksiyon materyali enjekte edilir. Termoplastik materyal metal
altyapıya bağlanmış olur.

Resim 3.15: Muflada metal altyapının alçı ile örtülmesi

Protezin bitirme ve cila işlemi yapılır, böylece fonksiyon ve estetiğin ideal
bileşim elde edilir.
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Resim 3.16: Enjeksiyon sistemi–metal altyapı kombine protezler

A

B

Resim3.17: Ağız içi metal kroşeler (A), ağız içi şeffaf kroşeler (B)



Serbest sonlu vakalarda,

Resim 3.18: Enjeksiyon sistemi ile elde edilmiş serbest sonlu protez





Köprü mesafesinin çok uzun olduğu vakalarda,
Sabit protez kullanılamadığı vakalarda,
Hasta isteği.
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3.3. Enjeksiyon Sistemin Kontrendikasyonları
Aşağıda verilen durumlarda enjeksiyon sistemi kullanılmak istenilmez.







Yakın zamanda yapılan birden fazla çekime bağlı stabil olmayan kretlere sahip
klinik olarak çözüme kavuşmamış vakalar,
Çoklu immediyat protezler
Uygun olmayan alt çene total protezler,
Yetersiz tükürük salgısı veya patolojiye sahip vakalar,
Küçük, rezorbe veya keskin kretlerin bulunduğu vakalar,
Daha önce başarısızlık yaşanan vakalar.

3.4. Enjeksiyon Sistemi İle Elde Edilen Protezlerin Avantajları
Enjeksiyon sistemi ile elde edilen protezlerin sağladığı avantajlar aşağıda verilmiştir.


Estetik: Materyalin mükemmel yarı şeffaf özelliği, altındaki doku renginin
gözlenebilmesine olanak verir. Böylece, enjeksiyon sistemi ile yapılan kroşeler
dental ve gingival dokular ile uyum sağlayarak metal kroşelerde yaşanan
olumsuz görüntüye engel olur.

Resim 3.19: Metal kroşe görüntüsü

Resim 3.20: Enjeksiyon sistemi ile elde edilen kroşe görüntüleri



Konforlu ve hafif: Enjeksiyon sistemi ile elde edilen protez hafiftir. Çünkü çok
ince hazırlanabilir ve poliamid materyalinin özgül ağırlığı çok düşüktür.
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Materyalin düşük pörozitesi sayesinde dişetleri ve damağa maksimum yapışma
özelliğine sahiptir. Konuşmanın korunabilmesine olanak verir.
Dirençli: Elastik olma özelliği sayesinde normal kullanım koşulları altında
düşme ve çarpmalara karşı dirençlidir, mikro çatlak meydana gelmez.
Hijyenik: Düşük pörozite sayesinde ağız sıvılarını absorbe etmez. Plak
birikmesine yol açmaz ve koku yapmaz. Renk değişikliği göstermez.
Akrilik benzeri tesviye ve cilalama: Protez geleneksel ekipman ve
yöntemlerle kolaylıkla tesviye edilip cilalanabilir.
Biyouyumluk: Akrilik (metakrilat) içermediğinden irritasyon veya alerji
yapmaz. Metal içermediğinden galvanik akıma veya alerjiye sebep olmaz.
Fonksiyonel: Protez yarı esneyebilir. Enjeksiyon materyali esneklik ve sertlik
arasında ideal bir denge sunar.
Esneklik sayesinde;

Gerilim oluşumu engellenir, diş üzerinde meydana gelen kaldıraç hareketi
azaltılır.

Konfor ve adaptasyon sağlanır.

Yeterli retansiyon elde edilir.
Sertlik sayesinde;

Yük paylaşılır, doku hasarı veya çekilmesi engellenir.

Oklüzal destek (tırnak) hazırlanabilir ve protezin dokuya gömülmesi
engellenir. Oklüzal destekler aynı materyalden hazırlanabilir. Böylece,
gelen tüm yüklerin alveoler krete iletilmesi ve mukoza destekli
protezlerin sebep olabileceği zararlı etkiler engellenerek protezin destek,
sabitleme ve stabilite (dikey) fonksiyonel birimlerini karşılayabilmesi
sağlanır.

Resim 3.21: Oklüzal destek
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile enjeksiyon sistemi ile bölümlü protez yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Ölçü dezenfeksiyonu yapınız.

 Hekimden gelen ölçüden alçı model
elde ediniz.

 Kişisel
ölçü
kaşığı
hazırlamada
öğrendiğiniz kazanımları kullanınız.
 Kişisel ölçü kaşığından hekim ikinci
ölçüyü alır.
 Artikülatörde kapanış kontrolü yapınız.

 Kişisel ölçü kaşığı hazırlayınız.
 Kişisel ölçü kaşığını hekime gönderiniz.

 Hekimden gelen ikinci ölçüden alçı
model elde ediniz.
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 Blouck-out yapınız.

 Alçı modelde andırkatlı bölgeler varsa
bouck-out yapınız.
 Mum fazlalıklarını alınız.

 Alçı modelin dublikasyon (kopya)
işlemine geçiniz. Alçı modeli suya
koyunuz.
 Enjeksiyondan sonra alçı model
kullanılamayacağından
dolayı
üzerinde çalışmak üzere modelin
dublikatı
(kopyası)
yapılır,
unutmayınız.
 Modelin dublikasyonu (kopyasını)
esnasında
pörozite
oluşumunu
engellemek için modeli beş dakika
suya doyurunuz.
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 Bol içine önce su sonra ölçü maddesini
koyunuz
ve
dairesel
hareketle
 Dublikasyon için ölçü maddesi (aljinat)
karıştırınız.
hazırlayınız.

 Aljinatı alçı model üzerine dökünüz.

 Ölçü maddesinin alçı modeli tamamen
kaplamasına dikkat ediniz.

 Aljinatı kişisel ölçü kaşığına dökünüz.
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 Ölçü kaşığını
yerleştiriniz.

alçı

model

üzerine  Ölçünün tam çıkması için yerleştirmeyi
tam yapınız.
 Ölçü maddesinin fazlalıklarını alınız.

 Ölçü maddesinin (aljinat) donmasını
bekleyiniz.

 Oda ısısında donmayı bekleyiniz.

 Ölçüyü alçı modelden ayırınız.

 Ölçüye
ediniz.
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zarar

vermemeye

dikkat

 Elde edilen ölçüyü kontrol ediniz.
 Alçı model ile aljinattan elde edilen
ölçüyü kontrol ediniz.

 Çalışma modeli (dublikat model) elde
etmek için alçı karışımı hazırlayınız.

 Bole önce su sonra alçı tozu koyunuz
ve dairesel hareketle karıştırınız.
 Kullanılan
ısı
ve
basınca
dayanabilmesi için çalışma modelini
tercihen tip IV alçı ile hazırlayınız.

 Ölçüye alçı karışımı dökünüz.

 Alçı
karışımının
ölçüyü
doldurmasına dikkat ediniz.
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tam

 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Alçının oda ısısında kendi halinde
donmasını bekleyiniz

 Çalışma modelini ölçüden ayırınız.



 Çalışma modelin aljinat fazlalıklarını
alınız.
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 Çalışma modeli kontrol ediniz.
 Çalışma (dublikat) model ile alçı modeli
kontrol ediniz.

 Kaide plağı hazırlayınız.
 Kapanış kontrolü için hekime provaya
gönderiniz.

 Hekime provaya gönderiniz.
 Hekimden gelen modeli artikülatöre
alınız.
 Diş takımlarını hazırlayınız.

 Hekimin renk skalasından belirlediği
şekilde diş seçimi yapınız.

 Dişlerin alt kısmını inceltiniz..

 Enjeksiyon materyali şeffaf olduğundan,
estetik olarak istenilen kuron yüksekliği
bırakılacak şekilde dişlerin alt kısmını
inceltebilirsiniz.
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 Dişlerin protez kaidesine daha iyi
tutunabilmesi için diş üzerine ana ve
lateral (mesialden distale ) boşluklar
açınız.
 Dişler içerisinde mekanik tutucu
(retansiyon) boşluklar hazırlayınız.

 Dişte tavsiye edilen değer olarak 2.3mm
çapında ana boşluk oluşturunuz.

 Dişte tavsiye edilen değer olarak 1mm
çapında lateral boşluk oluşturunuz.
 Lateral retansiyonları simetrik olarak
hazırlayınız.
 Lateral retansiyonları ana boşluğa
açılacak şekilde oluşturunuz.

 Retansiyonları düz frez ile açınız.
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 Enjeksiyon esnasında materyalin dişler
ve
model
arasındaki
boşluktan
geçebilmesi için, dişlerin alt kısmı ve
model arasında en az 1-1,5mm mum
kalınlığı bırakınız.
 Diş dizimini artikülatörde yapınız.
 Diş dizimi yapınız.

 Dizimi hekime provaya gönderiniz.
 Ana bağlayıcı modelajı yapınız.

 Estetik, renk ve oklüzyon kontrolü için
hekime provaya gönderiniz.
 Ana bağlayıcı modelajını kontrol ediniz.
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 Diş eti ve direkt tutucu (kroşe)  Mum fazlalıklarını alınız.
modelajı yapınız.
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60

 İndirekt tutucu modelajı yapınız.
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 Modelajı yapılmış protezi kontrol  Dişeti ile direkt ve indirekt tutucuları
kontrol ediniz.
ediniz.

 Protezi artikülatörde kontrol ediniz.
 Muflayı açınız.
 Önce muflanın vidalarını gevşetiniz,
sonra alyanla vidaları çıkarınız.

 Mufla parçalarını izole ediniz.

 İzolasyonu vazelinle yapabilirsiniz.
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 Alçı karışımı hazırlayınız.

 Muflaya alçı dökünüz.

 Modeli muflaya yerleştiriniz.

 Alçı dökmeden önce modeli muflaya
yerleştirerek boyut olarak kontrol
ediniz. Fazlalık varsa alçı kesme
motorunda uygun boyuta getiriniz.

 Modeli muflanın giriş kısmına mümkün
olduğunca yakın yerleştiriniz.
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 Mufla kenarlarını düzeltiniz.

 Alçı fazlalıklarını temizleyiniz.

 Fazlalıkları
temizleyiniz.
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akan

su

altında

 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Ana
enjeksiyon
oluşturunuz.

kanalını

(tij)

 Yan enjeksiyon kanallarını oluşturunuz.

 Tijleri yuvarlak veya yarım yuvarlak
kesitli hazırlayınız. Materyalin akışı için
yeterli boşluk elde edilemeyeceğinden
tijleri yassı hazırlamayınız.

 Yan tijleri molar/premolar bölgeye
doğru ‘V’ şeklinde yönlendiriniz.
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 Yan tijleri çok dar açılandırmayınız.

 Yan tijleri ana
yerleştirmeyiniz.

tije

dik

açı

ile

 Tijleri sabitlemeyi unutmayınız.
 Alçı izolasyonu yapınız.

 İzolasyom
maddesi
olarak
lak
kullanınız.
 İzolasyon maddesini tüm alçı yüzeye
uygulayınız.
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 Mufla vidalarını takınız.

 Muflayı kapatınız.

 Vidaları alyanla sıkıştırınız.

 Muflaya alçı dökünüz.
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 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Mum eliminasyonu (atımı) yapınız.

 Mum atımını geleneksel yöntemle
yapınız.
 Artan ısı ile metalin genleşip vidaların
sıkışmaması için eritme öncesinde
vidaları hafifçe gevşetiniz.

 Muflayı soğutunuz.

 Muflayı kaynar sudan çıkarırken dikkatli
olunuz.
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 Önce vidaları gevşetiniz ve alyanla
vidaları çıkarınız.

 Muflayı açınız.

 Kaideyi çıkarınız.
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 Muflayı temizleyiniz.

 Kaynar su ile tüm alçı ve mum
artıklarını uzaklaştırınız
 Enjeksiyon sırasında alçı parçalarının
koparak protez içerisinde kalmasını
engellemek
için
tüm
tijleri
temizleyiniz.

 Dişleri temizleyiniz.

 Enjeksiyon
materyalin
dişler
içerisinde açılmış olan kanallardan
(mekanik retansiyon) geçebilmesi ve
gerekli tutuculuğun sağlanabilmesi
için tüm kanalların boş ve temiz
olduğundan emin olunuz.

 Alçı izolasyonu yapınız.

 İzolasyonu lak ile yapınız.
 Lak uygulamadan önce muflanın
soğumasını bekleyiniz.
 Kullanılan lak cinsine göre iki veya üç
tabaka halinde uygulayınız.
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 Muflanın herhangi bir bölgesinde lakı
gereğinden fazla kalın sürmeyiniz.
 Lakı her zaman aynı doğrultuda
yayınız.

 İzolasyon maddesinin
bekleyiniz.

kurumasını

 Nem
materyalin
özelliklerini
etkileyeceğinden, enjeksiyondan önce
lakın iyice kurumasını bekleyiniz.

 Muflayı kapatınız.

 Mufla kapağını kapatınız.
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 Vidaları takınız.

 Alyanla vidaları sıkıştırınız.

 Muflanın enjeksiyon deliği içerisinde
mum
veya
alçı
artığı
bulunmadığından emin olunuz.
 İzolasyonu silikon kalıp ayırıcı ısı
 Enjeksiyon materyalini (kartuş) izole
izolasyon materyali ile yapınız.
ediniz.

72

 Enjeksiyon
makinesinde
yerleşim yerini izole ediniz.

kartuş

 Kartuşu yuvasına yerleştiriniz.

 Muflayı yerleştiriniz.

73

 Kilitleme yapınız.

 Enjeksiyonu çalıştırınız.

 280 santigrat derecede, 6 bar basınçta
15 dakikada enjeksiyon işlemi
gerçekleşir.
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 Kilidi açınız.

 Muflayı çıkarınız.

 Muflanın soğumasını bekleyiniz.

 Vidaları alyanla çıkarınız.

 Muflayı açınız.

 Çekiç
darbeleri
ile
açılmasını sağlayınız.

75

muflanın

 Alçı kalıbı mufladan çıkarınız.
 Protezi çıkarınız.

 Çekiç
darbeleri
uzaklaştırınız.
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ile

alçıyı

 Protezi kaynar suya koyunuz.

 Protezi yaklaşık on dakika kaynatınız.

 Protezi çıkarınız.
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 Tijleri kesiniz.
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 Protezi tesviye ediniz.
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 Protezi modele yerleştiriniz.

 Protezin uyum kontrolünü yapınız.
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 Fazlalık alanları belirleyiniz.

 Fazlalık alanları belirlemek için
model üzerine renkli materyal
sürünüz.

 Fazlalık alanları artikülasyon kağıdı
ile de belirleyebilirsiniz.
 Protezi modele oturtunuz.
 Protezin
ediniz.
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tam

oturmasına

dikkat

 Protezdeki fazlalıkları alınız.

 Protez üzerine çıkan renkli kısımların
protezin modele uyumunu engelleyen
fazlalıklar olduğunu unutmayınız.

 Protezi kontrol ediniz.

 Protezin modele tam oturmasına
dikkat ediniz.
 Protez üzerinde hala renkli kısımlar
varsa buraları tesviye ediniz.
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 Frez izlerini gideriniz.

 Frez izlerini lastik frezle gideriniz.

 Protezi kontrol ediniz.

 Protezi zımparalayınız.
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 Proteze pomza karışımı sürünüz.

 Pomza karışımını sulu kıvamda
hazırlayınız.
 Pomza karışımını siyah kıl fırça ile
uygulayınız.

 Protezi temizleyiniz.

 Protezi akan suda yıkayınız.

 Protezin polisajını yapınız.

 Polisaj işleminde
kullanınız.
 Polisaj
işleminde
sürebilirsiniz.
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pamuk

fırça

proteze

cila

 Polisaj işleminde fırçaya cila patı
sürebilirsiniz.

 Protezi temizleyiniz.

 Protezi öncesinde akan su altında
temizleyiniz.

 Protezi modele yerleştiriniz.
 Protezi model üzerinde kontrol ediniz.

 Protezi hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Enjeksiyon Yöntemi ile Bölümlü Protez Yapımı öğrenme faaliyeti kapsamında
aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1. Yarı-sert özellikteki enjeksiyon materyali …………………………… yöntemi ile
uygulanır.
2. İlave tamirler için ……………boyutta kartuş kullanılır.
3. İzolasyon materyali ………….. izolasyonunda kullanılır.
4. Enjeksiyon materyalinin esnekliği sayesinde …….. oluşumu, sertliği sayesinde protezin
…………… gömülmesi engellenir.
5. Çoklu immediyat protezlerde enjeksiyon sistemi ……………’dir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Akrilik kaideli bölümlü protezlerde, eksilen dişin yerine yapayının eklenmesi,
protezin avantajıdır.

2.

( ) Üst protez modelajı yapılırken damak bölgesi, kaide plağı üzerine mum eklenerek
kalınlaştırılmalıdır.

3.

( ) Akrilik parsiyel protezlerde kullanılan akrilik plağın, metal kadar rijit olmasından
dolayı kalın yapılma zorunluluğu yoktur.

4.

( ) Modelajı bitirilmiş protezler sıcak ortamda bırakılmamalıdır.

5.

( ) Doğal dişlerin az olduğu vakalarda daha dar bir kaide plağı düşünülür.

6.

( ) Klinikte akrilik parsiyel protezlerin yapım aşamalarında protez mufladan
çıkartıldıktan sonra tesviye ve cila işlemine geçilir.

7.

( ) Akril hamuru hazırlarken akrildeki likit oranı arttıkça akriliğin hamurlaşma hızı
azalır.

8.

( ) Akrilik parsiyel protezler; akrilik kaide plağı, bükme kroşeler ve yapay dişlerden
oluşan bir bütünlüktür.

9.

( ) Akriliği kaynatırken muflalar, birden sıcak suya atılmalıdır.

10.

( ) Enjeksiyon materyali monomer içermez.

11.

( ) Enjeksiyon sistemi ile elde edilen tam protezlerde hasta gıdaların sıcaklığını
algılayabilir.

12.

( ) Keskin kretlerin bulunduğu vakalarda enjeksiyon sistemi endikedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
LENDİRME

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
E
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
C
A
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Termo-enjeksiyon
Küçük
Kartuş
Gerilim
Dokuya
Kontrendike

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D
D
Y
D
Y
D
Y
D
Y
D
D
Y
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