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ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Akrilik Kaideli Tam Protezlerde Bitim

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, akrilik kaideli tam protezlerde bitim modülüne
ait tanım ve kavram bilgileri ile beceri araç gereçlerinin
tanıtıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL

Morfoloji ve Maniplasyon modüllerini almıĢ olmak

YETERLĠK

Akrilik kaideli tam protezin bitimini yapmak
Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuarı ve okul
laboratuarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe
uygun diĢ eti modelajı yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuarında tekniğe
uygun tesviye yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında tekniğe
uygun polisaj yapabileceksiniz.
Donanım: Kaba ve ince aĢındırıcılar, mikro motor,
yuvarlak ve silindir lastik aĢındırıcılar, cila motoru,

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

siyah kıl fırça, beyaz pamuk fırça, pomza tozu ve likiti,
cila pastası, buhar makinesi, uygun temizleyiciler,
dezenfektan madde, protez torbası.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuvarı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
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,
Akrilik kaideli tam protezlerin son bölümünü oluĢturan tesviye ve polisaj,
restorasyonda düzgün ve parlak yüzey elde edilmesi iĢlemidir. Bir protetik apareyin devamlı
olarak ağza uygulanmasında önce yüzeyinin düzgün ve pürüzsüz bir hale getirilmesi gerekir.
Akrilik restorasyon yüzeylerinin düzgün olarak aĢındırılması ve parlatılması, ağız
tarafından daha kolaylıkla kabul edilebilmesini, temas ettiği yumuĢak çevre dokularının
tahriĢ olmamasını ve iyi bir estetik görünümün ortaya çıkmasını sağlar. Ek olarak düzgün ve
parlak protez yüzeyleri üzerinde besin artıkları kolaylıkla tutunamaz ve bu sayede bunların
ayrıĢarak koku yapmaları da önlenmiĢ olur.
Tesviye ve cilanın esaslarını, kullanılan alet ve malzemeleri bilmek ve tanımak bir
bütün olarak protetik tedavinin baĢarısını arttırır. Son derece dikkat ve itina ile yapılmıĢ bir
protetik apareyin yüzeyinde bile gözle görülemeyecek derecede küçük pürüzler olabilir.
Protezlerin yapımında bunlardan tam anlamı ile kaçınabilmek olanağı yoktur onun için
tesviye ve cila Ģarttır.
Sizler bu modül ile tesviye ve polisaj iĢleminde kullanılan baĢlıca araç-gereçleri
öğrenecek ve tekniğine uygun bir Ģekilde bu iĢlemleri yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun tesviye yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA






DiĢ protez laboratuarında tesviyede kullanılan araç-gereçleri araĢtırınız.
Tesviyede kullanılan kaba ve ince aĢındırıcıları gruplandırıp iĢlem sırasının
önemini kavrayınız.
AĢındırıcı maddelerde aranan özellikleri öğreniniz.
Tam protezlerde tesviye yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
nelerdir, öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. TESVĠYE
Tesviye iĢlemi, bir düzleĢtirme iĢlemidir. Protezlerin pürüzlü yüzeylerinin
düzleĢtirilmesi için de bir aĢındırma (abrazyon) iĢlemi gerekir. Kelime anlamı olarak
aĢındırma bir yüzeyin pürüzlerini diğer bir yüzey üzerinde sürtmek suretiyle gidermek
demektir. Bu iĢ için kullanılan maddelere, aĢındırıcı (abrasive ) denir. Gerçek anlamda
aĢındırıcı maddelerin görevi, kesmektir. Tesviye iĢleminde önce kaba fazlalıklar, polisaj
motorunun zımpara taĢına iki el desteğinde tutularak temizlenir. Tesviye iĢleminin arzulanan
Ģekilde olabilmesi için çeĢitli malzemelerin geliĢi güzel değil birbirini takip eden bir sıra
halinde kullanılması gerekir.
AĢındırma iĢleminde, çok az madde kaybı söz konusudur. Akrilik kaide plaklarının
aĢındırılmasında sürtünme sonucu yüzey stresleri meydana gelebilir. Bunlar, akriliklerde
Ģekil değiĢimine sebep olabilir. AĢındırma sırasında oluĢan ısı sonucu bu streslerin bir kısmı
açığa çıkar. Isı çok fazla ise protezin ağza uygulanabilme imkânı ortadan kalkacak derecede
Ģekil bozukluğu olabilir ve hatta akrilik kaide plağının yüzeyi eriyebilir. Bu nedenle
uygulamada dikkatli davranmak gerekir.
AĢındırma iĢlemi esnasında möller ıslak tutulmalıdır AĢındırma sırasında açığa çıkan
ısı akrilik maddesi üzerinde birleĢtirici olarak vazife gören maddenin erimesine ve böylece
mölün aĢındırıcı özelliğinin azalmasına neden olur. AĢındırma iĢleminin tam protezin
anatomi sınırlarına uygun yapılması ve bu sınırların hiçbir Ģekilde bozulmaması protezin
baĢarısını arttırır.
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1.1. Tesviyede Kullanılan AĢındırıcılar
Tesviyede kullanılan klasik seride sırasıyla möl ve giderek incelen zımpara diskler
önem taĢır. Fazlalıkların alınması ve protez kaide plağının temizlenmesi için genellikle
grenleri giderek incelen çeĢitli boyutlarda frez (disk) kullanılır.
Protez mufladan çıkartıldıktan sonra, kenarlardaki çıkıntılı kısımların ve fazla akrilik
kütlesinin aĢındırıcı disk ile düzeltilmesi iĢlemi yapılır. Mikromotorun ucuna kalın grenli
aĢındırıcı takılarak üst ve alt protezin kaba tesviyesi yapılır. Protezin akril yüzeyi
düzleĢtirilir; keskin kenar ve köĢe bırakmayacak Ģekilde iĢleme devam edilir.
AĢındırma sırasında diĢ protetik tedavisinde birçok otorite tarafından kabul edilen
kural, kaba bir aĢındırıcıdan sonra giderek incelen aĢındırıcılara geçilmesidir. Aksi halde
mevcut derin izlerin tam olarak giderilemeyeceği; üstelik böyle bir iĢlemin hem çok fazla
zaman alacağı hem de aĢırı malzeme tüketimi nedeniyle ekonomik olmadığı bilinir. Nitekim
araĢtırmalar, möl gibi kaba bir aĢındırıcıdan sonra hemen çok ince bir aĢındırıcının
uygulandığı yüzeylerde, sonraki polisaj fazlarının uygulanmasına rağmen fazla sayıda iz ve
sıyrıklar olduğunu göstermiĢtir. Buna rağmen kaba aĢındırıcıdan sonra kalın ve nispeten orta
derecedeki zımpara uygulanmıĢ olan örneklerde ise genellikle daha düzgün yüzeyler
gözlenmiĢtir.
Tesviye sırasında bırakılan keskin kenar ve köĢelerin ileride protez vuruklarına neden
olacağı unutulmadan iĢaret parmağı ile akril yüzeyi, protez kenar ve köĢeleri kontrol edilerek
tesviyeye devam edilir. Tesviyede kullanılan baĢlıca aĢındırıcı maddeler Ģunlardır:










Zımpara taĢı: Türkçede korendon adı da verilen içerisinde doğal alüminyun
oksit ihtiva eden aĢındırıcı maddedir. Akrilik mölleri, zımpara kağıdı ve
zımpara bezi yapımında en çok kullanılan aĢındırıcı türü budur. Elmastan sonra
en sert olan maddedir.
Silikon karbid: Silikon karbidden yapılan möller, serttir; fakat nispeten çabuk
kırılır. Daha çok akrilik mölleri bu maddeden yapılır.
Boron karbid: Çok etkili bir aĢıdırıcıdır. Separe ve möllerin yapımına kullanılır.
Cam: Cam toz halinde zımpara kâğıtlarının yapımında kullanılır. Cam toz
haline getirildikten sonra, zamk sürülmüĢ kâğıtlar üzerine düzgün bir Ģekilde
serpilir ve bu yolla bilinen zımpara kağıtları yapılır.
Grena taĢı: (lal taĢı: Separelerde kullanılan aĢındırıcı maddedir; ayrıca bez veya
kağıt halinde zımpara olarak da kullanılır.
Kum: Kum, küçük tanecikler halinde, büyüklükleri hemen hemen birbirine eĢit
kuvartzlı kayaların parçalanmasından meydana gelmiĢ olan aĢındırıcı bir
maddedir. Daha çok, iskelet protezlerin dökümden sonra temizliğinde ve altın
alaĢımlarından yapılmıĢ protetik apareylerde kullanılır.
Möl ve möletler: Frezlere benzer uçlardır; ancak aĢındırıcı özellikleri frezlerden
azdır. Yapımında, metal yerine çeĢitli taĢlardan yararlanılır.

4



Frezler: Tur motoru, mikromotor gibi araçlarla döndürülen, çok çeĢitli
Ģekillerdeki aĢındırıcı, kesici uç yapıları ile aĢındırma, kesme iĢlemi yapan
küçük aletlerdir. En çok çelik frezler tercih edilir. AĢağıda,, aĢındırmada
kullanılan çelik frezlere örnekler verilmiĢtir.

Resim 1.1: Hard (canavar frez)

Resim 1.2: Grenleri kaba ve ince hard (canavar) frezler

Resim 1.3: Fissür frez

Resim 1.4: Rond frez
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Resim 1.5: Ters konik frez

Resim 1.6: Elmas frez

Resim 1.7: ÇeĢitli büyüklükteki frezler

1.2. AĢındırıcılarda Aranan Özellikler
AĢındırma iĢleminin baĢarısı, iĢlem sırasında kullanılan maddelerin baĢarısına
bağlıdır. Bu yüzden aĢındırma iĢleminde kullanılan maddelerde birtakım özellikler aranır.
Bunlar sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢtir.


AĢındırıcı maddelerde aranılan birinci özellik, parçacıklarının düzgün olmaması
ve kenarlarının keskin olmasıdır. Bu nedenle sahillerde bulunan ve doğal
etkenler karĢısında kenarları yuvarlaklaĢmıĢ, düzgünleĢmiĢ olan kum tanecikleri
zayıf bir aĢındırıcı olarak kabul edilir.
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AĢındırıcı maddelerde aranan ikinci özellik, aĢındıracakları maddeye göre daha
sert olmalarıdır.
AĢındırıcı maddelerde aranan üçüncü özellik bünyelerinin kuvvetli olmasıdır.
Örneğin, bir separe bir metale karĢı tutulduğu zaman, esas aĢındırıcı parçacıklar
metalle karĢılaĢtıkları an dağılıp saçılırsa bu madde, etkisiz sayılır. Aksine hiç
kırılmayıp dağılmazlarsa bu defada keskin uçları körlenir ve aĢındırıcı etkileri
azalır. Ġdeal olarak aĢındırıcı maddeler körlenmeyip kırılmamalıdır. Bu yüzden
uçlarının daima keskin olmaları gerekir. Elmas, her maddeyi aĢındırabilmesine
rağmen parçacıkları kırılmaz. Daha çok uç kesimlerindeki maddeyi kaybeder.
Bu nedenle yumuĢak metallerin elmasla aĢındırılması iĢleminde o kaybolan
madde aĢındırılacak yüzey üzerinde tıkanmalara sebep olur. Elmas, genellikle
sert ve kırılgan bir doku olan minenin aĢındırılmasında son derece etkilidir.
AĢındırıcı maddelerde aranan dördüncü özellik, aĢınmalara karĢı gösterdikleri
dayanıklılıktır. AĢınmaya örnek olarak yazı yazan bir tebeĢir veya kâğıda yazan
bir kalem gösterilebilir. AĢındırıcı madde, bazı hallerde kimyasal bir iĢlem
sonucu erir veya yüzey o maddeyi tutar; baĢka bir deyiĢle yüzey o madde ile
dolar.

1.3. AĢındırma Miktarını Etkileyen Faktörler
Protezlerin kullanımında düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek, aĢındırma miktarı
ve aĢındırmanın yapılıĢıyla yakından ilgilidir. Tesviye iĢleminde kullanılan aĢındırıcıların
aĢındırma miktarını etkileyen faktörler, sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢtir.





AĢındırıcı parçacıkların büyüklükler, bu konuda en etkili faktördür. Parçacıklar
büyüdükçe yüzey üzerine daha derin izler bırakır ve yüzey kolayca aĢınır.
Ġkinci faktör de aĢındırma iĢlemi esnasında yapılacak basınçla ilgilidir. ġayet
möl, aĢındırılacak maddeye hafifçe değdirilirse izlerin derinliği daha az olur;
fakat aĢındırma hızlanır. Aksine, aĢındırıcı aĢındırılacak yüzey üzerine fazla
bastırılırsa daha derin izler bırakır ve aĢındırıcı parçacıklar daha çok kırılır. Bu
durum, aĢındırma iĢleminin etkinliğini büyük oranda azaltır ve aĢındırıcı yavaĢ
yavaĢ küçülür.
Üçüncü ve en önemli faktör kullanılan motorun süratidir. AĢındırıcı ne kadar
hızlı dönerse aĢındırıcı parçacıklar o kadar hızlı bir zaman birimi içinde yüzey
ile temas haline geçer. AĢındırma miktarını arttırmanın en doğru yolu, motorun
hızını arttırmaktır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile tesviye yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Alçı modelden protezi ayırınız.

 Her iki muflayı da ayırınız.
 Hafif çekiç darbeleriyle alçı modeli
kırabilirsiniz.
 Alçı bıçağı ya da sivri bir uçla protezi alçı
modelden ayırabilirsiniz.

 Protez üzerindeki
temizleyiniz.

 Alçı bıçağı ile protez üzerindeki
fazlalıkları temizleyiniz.
 Üst ve alt proteze aynı iĢlemi yapınız.

alçı

parçalarını
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 Basınçlı buhar makinesinde üzerindeki
alçı kalıntıları temizleninceye kadar
yıkayınız.

 Protezi yıkayınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Mufladan çıkan protezde diĢlerin yerinde
olup olmadığını değerlendiriniz.
 KapanıĢın tam olmasına dikkat ediniz.

 Üst
protezin
düzeltiniz.

kenar

sınırlarını  Mufladan çıkan protezin kaba kenarlarını
alınız.
 Kaba grenli hard (canavar) frez kullanınız.

 Alt
protezin
düzeltiniz.

kenar

sınırlarını

 Mufladan çıkan protezin kaba kenarlarını
alınız.
 En kalın grenli hard (canavar) frez
kullanınız.
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 Mikromotorun ucuna
aĢındırıcı takınız.

kalın

grenli  Mikromotorun ucuna kalın grenli (hard
frez) aĢındırıcı takınız.

 Protezin kaba tesviyesini yapınız.

 Üst
protezin
düzleĢtiriniz.

akril

 AĢındırma sırasında iĢ güvenliğinize
dikkat ediniz.
 Tesviye sırasında çıkan akril tozuna karĢı
maske ve koruyucu sperlik takınız.

yüzeyini  Kalın grenli aĢındırıcı ile düzleĢtiriniz.
 Protezin akril kalınlığını 1.5mm olacak
Ģekilde (baz plak kalınlığını geçmeyecek
Ģekilde) tesviye ediniz.
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 Protezin doku yüzeyini yoklayıp damağa
zarar vermeyecek Ģekilde tesviye ediniz.

 Üst protezin sınırlarını belirleyiniz.

 Keskin kenar ve köĢe bırakmayınız.
Tesviye sırasında bırakılan keskin kenar
ve köĢelerin ileride protez vuruklarına
neden olabileceğini unutmayınız.
 Protez sınırlarını iĢaret parmağının ucu ile
yoklayınız.

 Sivrilik keskinlik ve
gideriniz.
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nodüller

varsa

 Mikromotorun ucuna alev uçlu frez
takınız.

 Frez takınız.

 Üst protezin
belirleyiniz.

yanak

 Anatomik yerine uygun bir Ģekilde açınız.
 Akrilde çıkan kas hareketlerinin bıraktığı
izlere göre frenilumları açınız.
frenilumlarını
 Alev uçlu frezle açınız.
 Sol ve sağ yanak frenilumlarını
belirleyiniz.

 Üst protezin orta hat frenilumunu
belirleyiniz

 Anatomik yerine uygun bir Ģekilde açınız.
 Akrilde çıkan kas hareketlerinin bıraktığı
izlere göre frenilumları açınız.
 Alev uçlu frezle açınız.
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 Frenilumları kontrol ediniz.

 Elinizle kontrol ediniz. Keskin kenar ve
köĢe bırakmayınız.

 Mikromotorun
değiĢtiriniz.

ucundaki

frezinizi

 Bu frezle frenilumlardaki keskin kenar ve
köĢeleri
daha
rahat
çalıĢırsınız,
unutmayınız.
 Orta boy canavar frez takınız.

 Üst protezdeki frenilumlara son Ģeklini
veriniz.

 Orta boy bir frezle çalıĢınız.
 Bu frezle frenilumlardaki keskin kenar ve
köĢeleri
daha
rahat
çalıĢırsınız,
unutmayınız.

 Mikromotorun
değiĢtiriniz.

ucundaki

frezinizi

 Alev uçlu frez takınız.
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 Üst protezdeki interdental aralıkları
 Alev uçlu frezle diĢ aralarına daha rahat
temizleyiniz.
girebileceğinizi unutmayınız.

 Üst
protezdeki
temizleyiniz.

diĢ

çevresini

 Alev uçlu frezle temizleyiniz.

 AĢındırıcı takınız.

 Jumbo lastikle frez izlerini gideriniz.
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 Üst protezdeki
gideriniz.

aĢındırıcı

izlerini

 AĢındırıcı
izlerini
jumbo
lastikle
düzleĢtiriniz.
 Akril yüzeyi düzleĢtiriniz.
 Akril yüzeyinin protezin doku yüzeyi
olduğunu bilerek düzleĢtirme iĢlemini
sürdürünüz.

 Protezin yan kenarındaki aĢındırıcı izlerini
gideriniz.
 Protezin sınırlarındaki aĢındırıcı izlerini
gideriniz.
 Protez sınırlarını kontrollü bir Ģekilde
düzleĢtirmeye dikkat ediniz.
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 Alt
protezin
düzleĢtiriniz.

akril

yüzeyini

 Akril yüzeyi, pürüzsüz hale gelinceye
kadar temizleyiniz.

 Damağa zarar vermeyecek Ģekilde tesviye
ediniz.
 Alt protezin sınırlarını belirleyiniz.

 Keskin kenar ve köĢe bırakmayınız. (Alt
protezde
kenarlar
hafif
yuvarlak
olmalıdır.)
 Tesviye sırasında bırakılan keskin kenar
ve köĢelerin, ileride protez vuruklarına
neden olabileceğini unutmayınız.
 Alt protezin dudak frenilumunu açınız.

 Anatomik yerine uygun bir Ģekilde açınız.
 Akrilde çıkan kas hareketlerinin bıraktığı
izlere göre frenilumları açınız.
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 Alt protezin
belirleyiniz.

yanak

frenilumunu

 Anatomik yerine uygun bir Ģekilde açınız.
 Akrilde çıkan kas hareketlerinin bıraktığı
izlere göre frenilumları açınız.
 Alev uçlu frezle açınız.

 Alt protezdeki frenilumlara son Ģeklini
veriniz.
 Orta boy bir frezle çalıĢınız.
 Bu frezle frenilumlardaki keskin kenar ve
köĢeleri
daha
rahat
çalıĢacağınızı
unutmayınız.

 Alt protezdeki interdental aralıkları
temizleyiniz.

 Alev uçlu frezle diĢ aralarına daha rahat
girebileceğinizi unutmayınız.

 AĢındırıcı takınız.

 Jumbo lastikle frez izlerini gideriniz.
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 AĢındırıcı
izlerini
jumbo
düzleĢtiriniz.
 Akril yüzeyi düzleĢtiriniz.
 Alt protezdeki
gideriniz.

aĢındırıcı

lastikle

izlerini

 Protezin yan kenarındaki aĢındırıcı izlerini
gideriniz.

 Protezin sınırlarındaki aĢındırıcı izlerini
gideriniz.
 Tesviyesi bitmiĢ protezi kontrol ediniz.

 Ġyi bir tesviye iyi bir polisaja zemin
hazırlar, unutmayınız.
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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.

( ) AĢındırma, bir yüzeyin pürüzlerini diğer bir yüzey üzerinde sürtmek suretiyle
gidermek demektir. Bu iĢ için kullanılan maddelere, aĢındırıcı (abrasive ) denir.

2.

(

) Frezler; tur motoru, mikromotor gibi araçlarla döndürülen, çok çeĢitli Ģekillerdeki

aĢındırıcı, kesici uç yapıları ile aĢındırma, kesme iĢlemi yapan küçük aletlerdir.
3.

(

) Kaba bir aĢındırıcıdan sonra kalın ve nispeten orta derecede zımpara uygulanmıĢ

olan modellerde derin izler ve pürüzlü yüzeyler görülür.
4.

(

) Möl ve möletler, frezlere benzer uçlardır. Ancak aĢındırıcı özellikleri frezlerden

azdır. Yapımında metal yerine çeĢitli taĢlardan yararlanılır.
5.

(

) Akrilik kaide plaklarının aĢındırılmasında, sürtünme sonucu yüzey stresleri

meydana gelebilir ve bunlar akriliklerde Ģekil değiĢimine sebep olabilir.
6.

(

) AĢındırıcı parçacıkları küçüldükçe yüzey üzerine daha derin izler bırakır ve yüzey

kolayca aĢınır.
7.

(

) Protez, mufladan çıkartıldıktan sonra, kenarlardaki çıkıntılı kısımların ve fazla

akrilik kütlesinin aĢındırıcı disk ile düzeltilmesi iĢlemi kaba taĢ motorunda yapılır
8.

(

) Tesviye sırasında bırakılan keskin kenar ve köĢelerin ileride protez vuruklarına

neden olacağı unutulmadan iĢaret parmağı ile akril yüzeyi, protez kenar ve köĢeleri
kontrol edilerek tesviyeye devam edilir.
9.

(

) Möl gibi kaba bir aĢındırıcıdan sonra hemen çok ince bir aĢındırıcının

uygulandığı yüzeylerde, sonraki polisaj fazlarının da uygulanmasından sonra çok az
sayıda iz ve sıyrıklar görülür.
10.

(

) AĢındırma miktarını arttırmanın en doğru yolu, motorun hızını azaltmaktır.

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 verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun polisaj yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA






DiĢ protez laboratuarında polisajda kullanılan araç-gereçleri araĢtırınız.
Polisajda kullanılan araç-gereçlerin iĢlem sırasını öğreniniz.
Parlatıcılarda aranan özellikleri öğreniniz.
Tam protezlerde polisaj yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
nelerdir, öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. POLĠSAJ
Tam protezlerin son bölümünü oluĢturan polisaj, restorasyonda düzgün ve parlak
yüzey elde edilmesi iĢlemidir. Protezde akrilik restorasyon yüzeylerinin düzgün olarak
parlatılması, ağız tarafından daha kolaylıkla kabul edilebilmesini sağlar. Bunun yanı sıra
temas ettiği yumuĢak çevre dokuları tahriĢ olmaz ve iyi bir estetik görünüm ortaya çıkar.
Polisajın bir diğer faydası da düzgün ve parlak protez yüzeyleri üzerinde besin
artıkları kolaylıkla tutunamaz ve bu sayede bunların koku yapmaları da önlenmiĢ olur. Akril
protezler için olmasa da cilasız bir metal restorasyon yüzeyi daha çabuk kararır ve hızla
korozyona uğrar. Polisaj sayesinde metal restorasyonlar da kararmaz. Akril veya metal
protez yüzeylerinin cilasız olması, hasta, ağız hijyenine dikkat etse bile besin retansiyonuna
yol açar; ancak polisaj sayesinde bu durum da ortadan kalkar.

2.1 Polisaj ĠĢleminde Kullanılan Araç Gereçler
Polisaj iĢleminde en iyi yüzey parlaklığı aĢağıdaki araç ve gereçlerin sırası ile
kullanılması ve hiçbirinin atlanmaması ile mümkün olur.




AĢındırıcı taĢlarla iĢe baĢlanır.
Kalın grenli aĢındırıcılardan baĢlamak üzere orta ve ince diskler (zımparalar)
kullanılır.
Keçe ve kıl fırça ile pomza-su karıĢımı, yumuĢak kıl ve pamuk fırça ile
sulandırılmıĢ tebeĢir tozu son aĢamada yer alır.
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Pomza; (potasyum silikat ve alüminyum silikat) pomza içinde silis miktarı bir
hayli fazla olan ve kimyasal olarak potasyum alüminyum silikat denilen
volkanik orijinal bir maddedir. Volkanlardan fıĢkıran maddelerin ince tozlar
halinde etrafa saçılması ve arazi üzerinde soğuması sonucu oluĢmuĢtur. Pomza,
akrilik protezlerin tesviye ve cila iĢleminde aĢındırma ile parlatma arasında bir
maddedir. Pomza protezler üzerinde frez, eğe ve möllerin meydana getirdikleri
izleri yok etmek için kullanılan aĢındırma ile parlatma arasında bir ara cila
maddesi olarak kabul edilir.

2.1.1. Parlatıcılar





Tripoli: (silis hidrat) BirleĢtirici olarak yağ ve reçine kullanılır ve kek Ģekline
sokulur piyasaya sürülür. Pamuk ipliğinden yapılmıĢ pamuk fırçaya önce cila
pastası sürülür ve akrilik protez cilalanır. (Bu iĢlemde su kullanılmaz.)
TebeĢir: (ispanya beyazı) Kalsiyum karbonattan presipitasyon yöntemi ile elde
edilir. Özellikle akrilik protezlerin parlatılmasında kullanılır. DiĢ macunlarının
bileĢiminde de vardır. Su ve alkolle karıĢtırılarak pomzadan sonra parlatma
iĢleminde kullanılır.
Alçı: Parlatıcı bir toz olarak kullanılan laboratuar alçısı, (Paris alçısı) tabiatta
bulunan alçı taĢından elde edilir. Alçı tozları gayet küçük ve yuvarlak
grenlerden oluĢur. Alkol ile karıĢtırılıp sulu bir kıvama getirilirse akrilik
yüzeylerin parlatılması iĢleminde kullanabilir.

2.1.2. Cila Motoru
Yüksek devirle çalıĢan bir elektrik motorudur, sarsıntısız döner. Motorun mili dıĢarıya
doğrudur ve üzeri diĢlidir. Tek ya da çift uçlu olabilir. Giderek daralan konik bir vida
Ģeklinde olan miller vardır. Vidanın yönü, motor dönerken fırçanın sıkıĢacağı biçimdedir.
Motorun gücü 300-500 wattır. Dakikada 1500-3000 devir yapar. Ġki kademesi bulunur.
Motorun etrafında davlumbaz hatta aspiratör olması uygundur. Motor uçlarına polisaj
(cilalama) iĢlemi için keçe kıl fırça ve pamuk fırça takılarak kullanılır.

Resim 2.1: Cila motoru
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Resim 2.2:Vakumlu cila motoru

2.1.3. Cila Fırçaları
Polisaj iĢleminde uygulanan kural, malzemelerin en sertten en yumuĢağa doğru
kullanılmasıdır. Buna göre sırasıyla keçe, kıl fırça ince diĢ arası kıl fırça ile pomza uygulanır.
Cilalama iĢlemi keçe ve fırçalara bazı toz ve sıvılar katarak yapılır. Bu, akrilik kaideli tam
protezlerin bitiminde pomzadır. Daha sonra pamuk fırçayla cila pastası uygulanır ve protez
yıkanıp dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Polisajda, keçe, kıl ve pamuk fırça
kullanılır.




Keçe; yün ve kıldan özel bir Ģekilde sıkıĢtırılarak hazırlanmıĢ aĢındırma özelliği
zayıf, parlatmaya yönelik bir alettir.
Kıl fırça; tahta bir eksen çevresine tutturulmuĢ kıllardan oluĢur. Siyah renkli
olan sert kıldan yapıldığı için beyaz fırçadan daha aĢındırıcıdır.
Pamuk fırça; pamuk iplerinin merkezde sert bir maddeyle tutturulmasından
oluĢur. Pamuk ipleri yerine pamuklu bezden yapılmıĢ ikinci bir türü daha vardır.

Resim 2.4: Polisajı yapılmıĢ alt ve üst tam protezler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile polisaj yapınız.

Öneriler

ĠĢlem Basamakları

 ĠĢ güvenlik önlemlerinizi alınız.

 Pomza hazırlayınız.

 Polisaj sırasında kullanılan araçgereçlerin fırlama riskine karĢı koruyucu
siperlik takınız.
 Polisajın yapıldığı odalarda protetik
apareylerin kontamine pomza ile
cilalanması
sırasında
yüksek
konsantrasyonda
kontamine
edici
mikroorganizma
içeren
aerosollar
oluĢturduğundan
aspire
edici,
havalandırıcı sistemler kullanınız.

 Pomza karıĢımını hazırlamak için temiz
su veya tercihen uygun bir dezenfektan
kullanınız. Pomza küvetlerini muntazam
olarak dezenfekte ediniz.
 Tercihen
uygun
bir
dezenfektan
kullanmanın
da
pomza
kontaminasyonuna bağlı oluĢabilecek
enfeksiyonları
önleyeceğini
unutmayınız.
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 Cila motoruna keçe takınız.

 ĠĢlem sırasında fırlayabileceği için
keçenin, kıl fırçanın, pamuk fırçanın vb.
sıkı takılmasına dikkat ediniz.

 Cila motorunu çalıĢtırınız.

 Akril yüzeylere pomza sürünüz.
 Özellikle kretlere yumuĢaması için
pomza uygulayınız.
(Pomza , protezler üzerinde frez, eğe ve
möllerin meydana getirdikleri izleri yok
etmek için kullanılan ve aĢındırma ile
parlatma arasında bir cila maddesi olarak
kabul edilir.)
 Eldiven takınız.
 Akril yüzeylere pomza uygulayınız..

 Akril yüzeylere gelecek Ģekilde keçe ile
pomza uygulayınız.
 Protezin her yerine çevirerek pomza
uygulayınız.
 Aynı yere yapılan keçe ile pomza
uygulamasının, akrilde yanmaya sebep
olacağını unutmayınız.
 Keçenin diĢleri aĢındırmamasına özen
gösteriniz.
 Plastik
eldiveni
cila
motoruna
sıkıĢtırmayınız.
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 Cila motoruna kıl fırça takınız.

 Fırça iĢlem sırasında fırlayabileceği için
sıkı takılmasına dikkat ediniz.

 Üst proteze kıl fırça uygulayınız.

 Protezi dikkatlice tutunuz.
 Kretlere kıl fırça uygulayınız.
 Akril yüzeylere kıl fırça uygulayınız.

 DiĢlere gelmeyecek Ģekilde pomza
uygulayınız.
 Protezin sınırlarına da kıl fırça
uygulamayı unutmayınız.
 Artan pomzayı günlük dezenfekte edip
sonraki kullanmaya hazır hale getiriniz.
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 Alt proteze kıl fırça uygulayınız.

 Protezin iç ve dıĢ kısmına çevirerek kıl
fırça ile pomza uygulayınız.
 Kıl fırça ile pomzayı hep aynı yere
uygulamayınız.
 Bu iĢlemin, diĢleri aĢındıracağını ve akril
yanmasına neden olacağını unutmayınız.
 Kıl fırça ile pomza uygulamasını yeterli
ıĢık altında yapınız.

 Cila motoruna ince siyah kıl fırça
takınız.
 DiĢ araları için ince siyah kıl fırça
takınız.
 Fırçanın fırlamaması için iyice takılıp
takılmadığından emin olunuz.

 Üst proteze siyah kıl fırça uygulayınız.

 Proteze pomza uygulayıp ince kıl fırça
ile interdental aralıklara giriniz.
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 Alt proteze kıl fırça uygulayınız.

 Elinizde protezi çevirerek uygulayınız

 Protezi yıkayınız.

 Musluk altında fırçalayarak yıkayınız.
 Pomza artıklarından temizleyiniz.

 Cila motoruna pamuk fırça takınız.

 Fırçanın tam takıldığını kontrol ediniz.
 Yüzey düzgünlüğü, belli bir sıra takip
edilerek takılan (keçe, kıl fırça, ince diĢ
arası kıl fırça pamuk fırça) polisaj araçgereçlerine bağlıdır, unutmayınız.
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 Üst proteze cila pastası sürünüz.

 Cila pastasını, elinizle protezin her
yerine sürünüz.

 Alt proteze cila pastası sürünüz.

 Cila pastasını elinizle protezin her
yerine sürünüz.

 Üst proteze pamuk fırça uygulayınız.

 Pamuk fırçayla protezi parlatınız.
 Akril yüzeyleri pamuk fırçaya tutunuz.
 Pamuk fırçanın, protezin her yerine
temas etmesini sağlayınız.
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 Alt proteze pamuk fırça uygulayınız.
 Protezin eĢit Ģekilde her tarafına pamuk
fırça uygulayınız.

 DiĢlere de pamuk fırçayla cila pastası
uygulayınız.

 Protezi kontrol ediniz.

 Üst ve alt protezi polisaj yönünden
kontrol
ediniz,
tam
parlama
sağlanıncaya
kadar
iĢleminizi
sürdürünüz.

 Protezi yıkayınız.

 BulaĢık deterjanı
yıkayınız.

ile

fırçalayarak

 Basınçlı buhar makinesinde yıkayınız.
 Su tabancası kullanınız.
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 Protezi dezenfekte ediniz.

 Uygun dezenfektan madde kullanarak
dezenfekte edip hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri
yazınız.
1.

Polisaj iĢleminde uygulanan kural, malzemelerin en …………en…………. doğru
kullanılmasıdır.

2.

Akril veya metal protez yüzeylerinin …………… olması, hasta ağız hijyenine dikkat
etse bile besin …………………….. yol açar; ancak polisaj sayesinde bu durum
ortadan kalkar.

3.

………………; tahta bir eksen çevresine tutturulmuĢ kıllardan oluĢur. Siyah renkli
olan sert kıldan yapıldığı için ………………. daha aĢındırıcıdır.

4.

…………………………,akrilik protezlerin tesviye ve cila iĢleminde aĢındırma ile
parlatma arasında bir maddedir

5.

Protezin ince kıl fırça ile……………………….aralıkları temizlenir.

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 değerlendirmeye geçiniz.

31

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Pomza karıĢımını hazırlamak için temiz su veya tercihen uygun bir dezenfektan
kullanılır. Pomza küvetleri muntazam olarak dezenfekte edilir.
B) Pamuk ipliğinden yapılmıĢ pamuk fırçaya önce cila pastası sürülür ve akrilik protez
cilalanır. Bu iĢlemde su kullanılmaz.
C) TebeĢir, su ve alkolle karıĢtırılarak pomzadan sonra parlatma iĢleminde kullanılır.
D) Polisaj iĢleminde kıl fırça-keçe –pamuk fırça ve cila pastası sıralamasıyla iĢlem
tamamlanır.
E) Akrilde çıkan kas hareketlerinin bıraktığı izlere göre frenilumlar açılır.

2.

AĢağıdaki tesviye araçlarının hangisi ile tesviyenin son aĢamasında frez izleri
giderilir?
A) Jumbo lastik
B) Kıl fırça
C) Keçe
D) Pamuk fırça
E) Alev uçlu frez

3.

AĢağıdakilerden hangisi, tesviyede kullanılan aĢındırıcı maddeler içinde yer almaz?
A) Möl ve möletler
B) Kum
C) Cam
D) Zımpara taĢı
E) Pamuk fırça

4.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi cila motoru için söylenemez?
A) Yüksek devirle çalıĢan bir elektrik motorudur
B) Tek uçlu olduğundan tek kiĢi çalıĢır.
C) Motorun mili dıĢarıya doğrudur ve üzeri diĢlidir
D) Vidanın yönü, motor dönerken fırçanın sıkıĢacağı biçimdedir.
E) Motorun gücü 300-500 wattır. (Dakikada 1500-3000 devir yapar.)

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

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

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

sertten-yumuĢağa
cilasız
retansiyonuna
kıl fırçabeyaz fırça
pomza
interdental

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
A
E
B
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