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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0061 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Alt Çene Defekt Protezleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, alt çene devamlılığının bozulmadığı ve alt çene 

devamlılığının bozulduğu olgularda mandibular defekt 

protezlerine ait tanım ve kavram bilgileri ile yapımlarına ait 

teknik iĢlem ve becerileri, kullanılan araç gereçleri içeren 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Alt çene defekt protezleri yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile diĢ protez laboratuvarlarında gerekli araç 

gereçler sağlandığında, modele uygun alt çene defekt 

protezleri yapabileceksiniz.  

 

Amaçlar  

1. Alt çene devamlılığının bozulmadığı olgularda 

mandibular defekt protezi yapabileceksiniz. 

2. Alt çene devamlılığının bozulduğu olgularda mandibular 

defekt protezi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Alçı tozu, koping, akrilik rezin, hazır silikon 

manĢet, suni diĢ takımı, modelaj mumu, spatül, hassas 

bağlantı, galvano, freze, döküm fırını, tesviye ve polisaj 

malzemeleri, metal, kompozit ya da estetik materyal. 

 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülde 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, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Alt çene defektleri çoğunlukla ateĢli silah yaralanmaları, hayvan ısırmalarına ve 

tepmelerine bağlı ve patolojik lezyonların cerrahi eksizyonu sonucu oluĢur. Bu defektlere 

bağlı konuĢma ve yutkunma zorlukları görülür. Aynı zamanda mandibula hareketlerinde 

kısıtlamalar, tükrük sekresyonunda bozukluklar ve estetik sorunlar meydana gelir.  

 

Günümüzün geliĢmiĢ plastik ve rekonstrüktif cerrahi yöntemleri ile bu tip defektlerin 

çok baĢarılı bir Ģekilde rekonstrüksiyonu mümkündür. Rekonstrüksiyon amacı ile kullanılan 

inorganik ve organik materyaller sayesinde alt çene bütünlüğü korunur.  

 

Bu modül sayesinde kazandığınız yeterlikler ile alt çene defekt protezlerini 

ilgilendiren, teknik bilgiyi ve beceriyi kullanarak alt çene defekt protezleri yapabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğe uygun alt çene devamlılığının bozulmadığı olgularda 

mandibular defekt protezi yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Mandibula defektlerinde protetik rehabilitasyon nedir araĢtırınız. 

 Mandibulada ortaya çıkan baĢlıca patolojiler nelerdir ve hangi hallerde 

mandibula defekt protezleri yapılır araĢtırınız. 

 DiĢ protez laboratuarında, mandibula defekt protezleri yapımında kullanılan 

araç gereçler ve özellikleri hakkında bilgi edininiz. 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek mandibula defekt protezleri yapım 

iĢlemlerini gözlemleyiniz. Sınıfta arkadaĢlarınızla bilgi paylaĢımı ve 

karĢılaĢtırması yapınız. 

 

1. ALT ÇENE DEVAMLILIĞININ 

BOZULMADIĞI OLGULARDA 

MANDĠBULAR DEFEKT PROTEZĠ 
 

Mandibula defektlerinde çok değiĢik patolojiler ortaya çıkabilir. Bunlar arasında 

osteomyelitis ve çeĢitli neoplaziler öncelikli bir yere sahiptir. Bu tip patolojilerin cerrahi 

tedavisi, mandibulada çeĢitli düzeylerde defektlerin oluĢmasına neden olur. Mandibula 

rezeksiyonları üç düzeyde yapılabilmektedir.  

 

 Total mandibulektomi 

 Subtotal ve hemimandibulektomi 

 Parsiyel mandibulektomi 

 

Total mandibulektomi, tüm alt çenenin çıkarılması, subtotal mandibulektomi, bir 

segmenti dıĢında tüm alt çenenin çıkarılması, hemimandibulektomi, alt çenenin semfiz 

bölgesinden itibaren çıkarılmasıdır. Parsiyel mandibulektomi ise mandibula devamlılığı 

bozulmaksızın sadece pars alveolarisin çıkarılmasıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1. Mandibula Rezeksiyonlarının Sınıflandırılması 
 

Keskin ve Özdemir, mandibula rezeksiyonlarını topografik olarak sınıflandırmaktadır. 

Buna göre mandibula rezeksiyonları, geniĢ alveolektomi, ön rezeksiyon ve yan rezeksiyon 

olarak üç sınıfa ayrılır: 

 

 GeniĢ alveolektomi; alt çenenin önemli bir bölümünü, varsa diĢleri ve komĢu 

yumuĢak dokuları kapsar. Alt çene bütünlüğü korunmuĢtur. Protetik 

rehabilitasyonu en baĢarılı olan rezeksiyon tipidir. 

  Ön rezeksiyon; alt çenenin ve dilin ön bölümü ile ağız tabanının bir kısmını 

kapsayan bir blok rezeksiyondur.  

 Yan rezeksiyon; en sık görülen, en ciddi fonksiyonel komplikasyonları 

oluĢturan ve protetik rehabilitasyonu en zor olan mandibula rezeksiyonu tipidir.  

 

1.2. Defektin Tipine Göre Alt Çene Rezeksiyon Olguları 
 

Defektin tipi göz önünde bulundurularak, alt çene rezeksiyon olguları iki ana baĢlık 

altında değerlendirilir. 

 
 Alt çene devamlılığının bozulmadığı olgular 

 Alt çene devamlılığının bozulduğu olgular 

 

1.2.1. Alt Çene Devamlılığının Bozulmadığı Olgular 
 

Alt çene devamlılığının bozulmadığı olgular, pars alveolaristen geniĢ bir bölüm ve bu 

bölümle ilgili çok sayıda diĢin çevre dokuları ile birlikte çıkarıldığı olgulardır. Protetik 

tedavisi en kolay olanıdır. En önemli sorunlar, defekte komĢu diĢlerin çeĢitli yönlere doğru 

eğilerek kapanıĢı bozması ve erken temas alanları oluĢturmasıdır. Bu tip diĢ eğilmeleri yalnız 

komĢu diĢlerde değil, uzak diĢlerde de görülebilir. Bu durum „thielemann‟ın Diagonal 

Kanunu olarak bilinmektedir. 

 

DiĢlerin bulunmaması, protezin retansiyon ve stabilitesini olumsuz etkiler ve 

konforunu düĢürür. BaĢarıyı etkileyen diğer faktörler ise yanak, dudak ya da dilin bir 

bölümünün kaybı, dil hareketlerinin kısıtlanması ve lokalize parestezidir.  

 

Defekt alanı doğal alveol kreti anatomisini yitirmiĢtir. Alan genellikle çiğneyici 

özelliğe sahip olmayan ağız tabanı ya da yanak gibi çevre dokulardan orjin alan örtücü 

özellikteki mukoza ile kaplıdır. Bu bölgede normal olmayan doku Ģekillenmeleri olabilir ve 

kemik desteği de yeterli değildir. YapıĢık diĢ etinin olmayıĢı ve vestibül oluğun sığ olması 

vestibüloplasti ve deri grefti uygulamasını gerektirebilir. Ağız tabanı, dil ve dudak dokuları, 

yara çizgisi boyunca düzensiz bir Ģekilde çaprazlanır. Bu bölge kolayca biçim 

değiĢtirebildiğinden desteksiz olduğundan mastikatör özellik gösteren yapıĢık diĢ etine sahip 

olmadığından kolayca irrite olur ve fiziksel travmalara dayanıksızdır.  



 

 5 

Alt çene devamlılığının bozulmadığı olgularda protezin planlama özelliklerinin, 

defektin tipine bağlı olduğu belirtilmiĢ, ön ve yan defektler için planlama prensipleri 

tanımlanmıĢtır. Defektin ön bölgelerde olduğu olgularda çene hareketleri ve arka bölgede 

kalmıĢ bulunan diĢlerin kapanıĢ iliĢkisi nadiren değiĢir. Planlamada oklüzal tırnaklar, defekte 

komĢu diĢlerin uzak fossalarına yerleĢtirilmelidir. Bunlardan daha distaldeki diĢlere 

konumlandırılacak indirekt tutucular ise protezin stabilitesini geliĢtirecektir. Bu tip protezler; 

estetiği arttırır, alt dudak ve yanağa destek sağlar, konuĢmayı düzeltir ve tükrük kontrolünü 

sağlar.  

 

Defektin yan bölgede olduğu olgularda ise konforlu bir protez kullanımı sağlamak çok 

daha güçtür. Unilateral defekt, yukarıda sayılan sebeplerden dolayı yeterli doku desteği 

sağlayamadığından protezin pratik olarak diĢ destekli olduğu söylenebilir. Bu durum, uzun 

bir serbest sonlanan protezi taĢıyan destek diĢler üzerinde olumsuz bir momentum oluĢturur. 

Bu moment, fonksiyonel kuvvetler altında protezin aĢırı hareketine neden olur. Bu tip 

olgular için, devrilme eksenine paralel „çizgisel oklüzal tırnak‟ tavsiye edilir. Defekt 

sınırındaki diĢ ile en uzakta bulunan diĢ ise en elveriĢli kroĢe pozisyonlarıdır. Bununla 

birlikte bu tip olgularda elveriĢli diĢler bulunuyor ise kroĢe sayısının arttırılmasından 

kaçınılmamalıdır. 

 

DiĢ üstü protezler, devamlılığı bozulmamıĢ ve özellikle rekonstrüksiyon görmüĢ alt 

çene rezeksiyonlarında yapılır. Bunlar, protezin stabilitesini sağlamak, retansiyonunu 

arttırmak gibi önemli özelliklerinin yanında daha estetik bir görünüm elde edilmesi 

bakımından da önemli bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca daha stabil ve retantif bir protez elde 

etmenin, hastanın konforunu ve güvenini de arttırıp, psikolojik iyileĢmesinde de yardımcı 

olması gibi avantajları vardır. Özellikle ağır cerrahi tedaviler geçirmiĢ çenelerde, zayıflamıĢ 

ve mobil diĢlerin splintlenerek güçlendirilmesine, ömrünün uzatılmasına olanak tanıması 

bakımından da bu tip protezlerin önemi büyüktür.  

 

Resim 1.1: Hastanın tedavi öncesi ağız durumu 
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Resim 1.2: DiĢ üstü protezlerde teleskopik primer alt yapı için diĢlerin hazırlanması 

 

Resim 1.3: DiĢ üstü protezlerin alt yapı teleskopik primerlerin metal provası 

 

 

Resim 1.4: Alt çene diĢüstü protezin ağza uyumlandırılması 
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Resim 1.5: Alt çene diĢ üstü protezin okluzyondaki bitimi (önden görünümü) 

 

Resim 1.6: Alt çene diĢüstü protezin okluzyondaki bitimi (Sağdan görünümü) 

 

Resim 1.7: Alt çene diĢüstü protezin okluzyondaki bitimi (Soldan görünümü) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile alt çene devamlılığının bozulmadığı olgularda 

mandibular defekt protezi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz. 
 Ölçüyü netliği yönünden kontrol 

ediniz. 

 Alçı model elde ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ölçünün tüm özelliklerini 

gösterecek Ģekilde model elde 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tanı modeli çıkartınız. 

 

 
 

 DiĢ dizip hasta ağzında provaya 

gönderiniz. 

 Hazırlanan tanı modelden silikon 

çıkarıp alt yapıda karĢılanacak 

sorunları gideriniz. 

 Döküm implantlarını takınız. 

 

 

 Hastadan alınan ölçüye göre 

implantları yerleĢtiriniz. 

 Ġmplant üstü protezlerdeki gibi 

model elde ediniz. 

 Hekim ölçü transferi yapmamıĢ ise 

ölçü transferini yapıp silikon esaslı 

maddeden gingiva oluĢturunuz. 

 Ġmplantları birleĢtiriniz. 

 

 
 

 Döküm implantları (koping )akrilik 

rezinle birleĢtiriniz. 
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 Alt modelde implantı birleĢtiriniz. 

 
 

 Akrilik rezinle birleĢtiriniz. 

 Üst modelde implantı birleĢtiriniz  

 
 

 Akrilik rezinle birleĢtiriniz. 

 Barlı sistem uygulayınız. 

 
 

 Her bir modelin, (alt-üst) freze 

cihazında kendi paralelliğinde 

olacak Ģekilde barlı sistem 

hazırlayınız. 

 Ġmplant boyunları resimde 

görüldüğü gibi 4-5mm diĢ etinin 

altında olduğu için sabit bir protez 

yapılamaz. Seçilen, hareketli 

protezdir. 
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 Üst ve alt modelleri kontrol ediniz. 

 

 

 Freze sırasında kontrol ediniz. 

 Barlı sistemi frezeden çıkarınız. 

 

 Barlı bağlantıları kontrol ettikten 

sonra frezeden çıkarınız. 

 Modeli artikülatöre alınız. 

 

 KapanıĢ kontrolü yapınız. 
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 Döküm yolu oluĢturunuz. 
 Alt ve üst modellere tij bağlayarak 

döküm yolu oluĢturunuz. 

 Modelleri manĢete alınız.  Hazır silikon manĢet kullanınız. 

 Döküm yapınız. 

 Döküm kurallarına uygun Ģekilde 

döküm yapınız. 

 Barlı bağlantılara uygun metal 

seçiniz. 

 Metal bar oluĢturunuz. 

 

 
 

 Yaptığınız metal barın tesviye ve 

gerekirse metal polisajını yapınız.. 

 Kontak teması kontrol ediniz. Metal barın 

bağlandığı aparat arasındaki kontak teması 

kontrol ediniz. ( cihazın ıĢığının yanmaması 

kontak temasın olmadığını gösterir) 

 

 Galvano cihazı ile kontakların 

durumunu kontrol ediniz.  
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 Elektrolize ediniz. 

 
 

 Altın barlar oluĢturabilmek için 

elektrolize ediniz. 

 Hassas bağlantıları hazır hale getiriniz. 

 
 

 Elektrolize edilen altın suyu ile 

hassas bağlantıları galvano cihazı ile 

oluĢturunuz. 

 Metal alt yapıyı kontrol ediniz. 

 
 

 Tanı modeli için alt yapıda silikon 

esaslı madde ile gerekli boĢlukları 

veriniz. 

 Metal alt yapı için çalıĢma modeli elde 

ediniz. 

 

 Laboratuar silikonu ile çalıĢma 

modeli elde ediniz. 
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 Ġskelet için modeli manĢete alınız. 

 
 

 YapıĢkanlı Ģeffaf hazır manĢet 

kullanınız. 

 Silikon model oluĢturunuz. 

 
 

 Laboratuar silikonu kullanınız. 

 Ġskelet için silikon oluĢturunuz. 

 Ana model, silikon model ve döküm 

modelini oluĢturunuz. 

 
 

 Ana modeli sert alçı, silikon modeli 

laboratuar silikonu ile döküm 

modelini de revetmanla oluĢturunuz. 

 Revetman model elde ediniz. 

 
 

 Tüm modellerin ana modelden elde 

edildiğini unutmayınız. 

 Modelaj yapınız. 

 

 Revetman modele döküm için 

modelaj yapınız. 
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 Döküm yapınız. 
 Santrifüjlü ya da indiksiyonlu 

döküm cihazında döküm yapınız. 

 Modellerde dökümü kontrol ediniz. 

 
 

 Dökümün eksiksiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Metal alt yapının tesviyesini yapınız. 
 Kaba aĢındırıcılardan ince 

aĢındırıcılara doğru tesviye yapınız. 

 Alt ve üst modelleri tesviyeden sonra 

kontrol ediniz. 

 
 

 Model üzerinde modele oturtarak 

kontrol ediniz. 

 Opak uygulayınız. 

 
 

 Metal alt yapı ile porselenin 

kaynaĢması için opak uygulayınız.  
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 DiĢleri hazırlayınız. 

 
 

 Kompozit esaslı estetik materyalden 

hazırlayınız. 

 Alt ve üst çene defekt protezi hazır hale 

getiriniz. 

 
 

 Tam protezlerde diĢ dizimi ve bitim 

iĢlemlerindeki becerilerinizi 

kullanarak defekt protezi 

tamamlayınız. 

 Alt ve üst protezi dıĢtan ve içten kontrol 

ederek hekime gönderiniz. 

 

 

 

 Protezi dezenfekte ederek hekime 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Alt çene devamlılığının bozulmadığı olgularda protezin planlaması,………. tipine 

göre yapılmalıdır. 

2. Ana modelden silikon model, silikon modelden de döküm için…......model elde 

edilmesi metal alt yapının oluĢturulmasında önemli laboratuar aĢamalarıdır. 

3. Mandibular defekt protezinde alt modelde implantlar …………….. birleĢtirilir. 

4. DiĢ üstü protezler devamlılığı bozulmamıĢ ve özellikle……………….. görmüĢ alt 

çene rezeksiyonlarında, protezin stabilitesi ve retansiyonu arttırmak ve daha estetik bir 

görünüm elde etmek için önemli bir tedavi seçeneğidir. 

5. Mandibular defekt protezi yapılırken, defekt sınırındaki diĢ ile en uzakta bulunan diĢ, 

en elveriĢli ……………………pozisyonlarıdır. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun alt çene devamlılığının bozulduğu olgularda 

mandibular defekt protezi yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Alt çene devamlılığının bozulduğu olgular nelerdir araĢtırınız. 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek alt çene devamlılığının bozulduğu 

olgularda yapılan defekt protezleri yapım iĢlemlerini gözlemleyiniz. Sınıfta 

arkadaĢlarınızla bilgi paylaĢımı ve karĢılaĢtırması yapınız. 

 

2. ALT ÇENE DEVAMLILIĞININ 

BOZULDUĞU OLGULAR 
 

Alt çene devamlılığının bozulmuĢ olması, alt çene hareketlerini, çeneler arası iliĢkileri 

ve oklüzyonu değiĢtirir. Mandibula kitlesel olarak mediale doğru deplase olur. Açma 

kapatma hareketi; net bir baĢlangıç ya da bitiĢ noktası bulunmayan, sagital düzleme paralel 

olmayan, diagonal ve düzensiz bir harekete dönüĢür ve çizgisel özelliğini yitirir. Hasta 

genellikle operasyon öncesi oklüzyonunu tekrarlayamaz.  

 

DiĢli hastalarda, cerrahi müdahaleden hemen sonra uygulanan erken dönem protezleri 

sayesinde deviasyon kontrol altında tutulabilir ve varolan oklüzyon kısmen de olsa 

korunabilir. Bununla birlikte diĢsiz hastalar, rehabilitasyonu en zor olan bölümü oluĢturur. 

Bu gibi olgularda, dil ve yanaklar protezin cilalı yüzleri ile uyumlu ise stabiliteye olumlu 

etkide bulunur Alt çenenin rezeksiyonu ile değiĢen miktarlarda yumuĢak doku da 

çıkarılmıĢtır. Ağız tabanı defektlerinin kapatılmasında dil ve yanağın geri kalan parçalarının 

kullanılması, dil ve yanak kalıntılarının protez ile fonksiyonel iliĢkilerini de değiĢtirir. Ek 

olarak operasyon alanına komĢu bölgelerde hisssizlik görülebilir.  

  

2.1. Alt Çene Rezeksiyonu Geçiren Hastaların Protetik 

Rehabilitasyonunu Etkileyen Faktörler 
 

Alt çene rezeksiyonu geçiren hastaların protetik rehabilitasyonunu etkileyen faktörler 

Ģöyle sıralanabilir: 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Hastanın genel durumu ve sağlığı, 

 Psikolojik etkiler, 

 Operasyon öncesi tam protez kullanma baĢarısı, 

 Hastanın protez kullanma gayreti, 

 Rezeksiyonun tipi ve geriye kalan alt çene miktarı, 

 Protezi taĢıyan alanın durumu, 

 Çeneler arası iliĢkinin durumu, 

 Deviasyon miktarı, 

 Duyusal ve motor performans, 

 Hastanın radyoterapi görüp görmediği. 

 

Resim 2.1: Alt çene defektli hastanın ağız içi görüntüsü 

 

 

Resim 2.2: Ġmplantların ağız içi görüntüsü 
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Resim 2.3: Protezin bitmiĢ hali (önden görünüm) 

 

 

Resim 2.4: Protezin bitmiĢ hali (yandan görünüm) 

 

2.2. Rekonstrüksiyon Amacıyla Kullanılan Materyaller 
 

Günümüzün geliĢkin plastik ve rekonstrüktif cerrahi yöntemleri ile alt çene defektlerin 

çok baĢarılı bir Ģekilde rekontrüksiyonu mümkündür. Rekontrüksiyon amacıyla kullanılan 

materyaller, inorganik ve organik olmak üzere iki gurupta toplanır. Ġnorganik materyaller; 

titanyum ya da vitalyum meshler, vidalar ya da plaklar ile kalsiyum tuzları, hidroksil apatitve 

biyocoraldir. Organik materyaller ise crista ilyaka, costa, scapula, fibula, ya da II. metatars 

greftleridir. Bunlar arasında en çok kullanılmakta olan iliak greftlerden; kansellöz, serbest, 

mikrovasküler teknikler kullanılarak yararlanılmaktadır. 

 

Cerrahi rekontrüksiyonun uygulanıp uygulanmadığına bağlı olmaksızın, diĢ ve çevre 

doku kayıplarının telafisi ve yitirilen fonksiyonların iadesi için bu tip olguların tamamında 

protetik rehabilitasyon yöntemlerinden yararlanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile alt çene devamlılığının bozulduğu olgularda 

mandibular defekt protezi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz. 
 Ölçünün tam çıkıp çıkmadığını 

kontrol ediniz. 

 DiĢ eti maskesi uygulayınız. 

 

 

 

 

 Alçı model elde etmeden ölçü 

tabancası ile gingiva (diĢ eti 

maskesi) uygulayınız. 

 Ġmplantın gingivadan sonraki boyun 

kısmını görmek için maske 

uygulayınız. 

 

 
 

 Hekim tarafından ölçü transferi 

yapılmamıĢ ise ölçü transferi 

yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ölçüden alçı model elde ediniz. 

 
 

 Model elde ederken Ġmplantların 

yerinden oynamamasına dikkat 

ediniz. 

 Ġmplantları paralel hale getiriniz. 

 
 

 Freze makinesinde uygun uçlar 

değiĢtirerek implantları parelel hale 

getiriniz. 

 Yapılacak sabit köprünün ağza tam 

oturması için implantları 

paralelleĢtiriniz. 

 Modelajını yapınız. 

 

 

 Metal alt yapının sağlam olması için 

akrilik rezin içeren madde ile 

modelajın altını besleyiniz. 

 Akrilik rezin üzerine modelaj mumu 

ile diĢ formuna uygun modelajı 

yapınız. 

 Döküm yolu oluĢturunuz. 

 
 

 Ara bağlantılarda kullanılan tijlerin 

çapı 2,5mm, üzerine konulan bar 

bağlantısını oluĢturacak tijin çapı 4-

5mm olacak Ģekilde döküm yolu 

oluĢturunuz. 

 Sabit protezi döküme hazır hale 

getiriniz. 

 Dökümün eksiksiz çıkması için 

protez alt yapıya metal akıĢkanlığını 

sağlayacak Ģekilde tij bağlayınız ve 

ana döküm yolu oluĢturunuz. 
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 Döküm yapınız. 

 
 

 ManĢetlenmiĢ alt yapının döküm 

kurallarına uygun bir Ģekilde 

santrifüj ya-da indiksiyonlu döküm 

cihazında dökümünü yapınız. 

 Dökümden çıkarınız. 

 
 

 Metal alt yapısı dökülmüĢ sabit 

protezi dökümden çıkarınız. 

 Metal alt yapının tesviyesini yapınız. 

 

 
 

 ManĢeti kırıp içindeki metal alt 

yapıyı asma motoru ve uygun uç 

kullanarak revetman artıklarından 

temizleyiniz. 
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 Metal alt yapıyı kumlayınız. 

 

 
 

 Kumlama cihazında ince grenli kum 

(metale uygun) kullanınız. 

 Metal alt yapıya opak sürünüz. 

 Metale porselenin tam tutunması için 

porselen iĢlenecek kısımlara opak 

uygulayınız. 

 Metal alt yapı köprüye porselen iĢleyiniz. 
 Sabit protez porselen iĢleme 

kazanımlarınızı kullanınız. 

 DiĢli prova için hekime gönderiniz. 

 
 

 

 Hekimden gelen sabit porselen köprüye 

glaze uygulayınız. 
 Porselen fırınında piĢiriniz. 

 TamamlanmıĢ protezi hekime gönderiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Günümüzün geliĢkin plastik ve rekonstrüktif cerrahi yöntemleri ile alt çene 

devamlılığının bozulmasına neden olan defektlerin çok baĢarılı bir Ģekilde 

…………………………… mümkündür. 

2. Alt çene devamlılığının bozulmuĢ olması, alt çene hareketlerini, çeneler arası iliĢkileri 

ve ………………………. değiĢtirir. 

3. Rezeksiyonun tipi ve geriye kalan alt çene miktarı, alt çene rezeksiyonu geçiren 

hastaların……………………………………..etkiler. 

4. Mandibular defekt protezinde metal alt yapının sağlam olması için akrilik rezin içeren 

madde ile ……………………………………. beslenir. 

5. Alçı model elde etmeden önce ölçü tabancası ile………………… uygulanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda sizden istenen uygulamaları yapınız. 

 

1. Okul ve çok amaçlı diĢ protez laboratuarlarında gerekli araç gereçleri kullanarak, 

mandibular defekt protezi için hekimden gelen ölçüye göre, ölçünün tüm özelliklerini 

gösterecek Ģekilde ölçü transferi yapıp model elde ediniz. 

2. Okul ve çok amaçlı diĢ protez laboratuarlarında gerekli araç gereçleri kullanarak 

implantın diĢ etinden sonraki boyunu görmek için diĢ eti maskesi uygulayınız. 

 

Not: ÇalıĢmalarınız öğretmeniniz tarafından kontrol edilecektir. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DEFEKTĠN TĠPĠNE 

2 REVETMAN 

3 AKRĠLĠK REZĠNLE 

4 REKONSTRÜKSĠYON 

5 KROġE 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 REKONTRÜKSĠYONU 

2 OKLÜZYONU 

3 PROTETĠK 

REHABĠLĠTASYONUNU 

4 MODELAJIN ALTI 

5 DĠġ ETĠ MASKESĠ 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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