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DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Bölümlü Protezlerde Tamir

MODÜLÜN TANIMI

Bölümlü protezlerde; pörozite ve kırık tamiri, diĢ ilavesi ve
kroĢe ilavesi(döküm ve büküm kroĢe) iĢlem basamakları ve
laboratuvar uygulamalarını gösteren bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOġUL
YETERLĠK

Bölümlü protezlerin tamirini yapmak.
Genel Amaç
Gerekli araç gereçler sağlandığında,laboratuvar ortamında
bölümlü protezlerde tamir yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Bölümlü protezlerde pörozite ve kırık tamiri
yapabileceksiniz.
2. Bölümlü protezlerde diĢ ilavesi yapabileceksiniz.
3. Bölümlü protezlerde döküm ve büküm kroĢe ilavesi
yapabileceksiniz.
Donanım: Spatül, sıcak akril, lak, eldiven, tamiri yapılacak
protez, basınçlı buhar makinesi, kaba ve ince aĢındırıcılar,
cila motoru, pomza, kıl fırça, pamuk fırça, hazır diĢ, sıcaksoğuk akril polisaj patı, tesviye ve polisaj fırçaları, kroĢe
kırıklarının tamiri için tel .(bükme kroĢe ilavesi)
Ortam: DiĢ protez laboratuarı.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

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, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bölümlü protezlerde (bölümlü) tamir,çeĢitli durumlarda baĢvurulan bir yöntemdir.
Sağlıksız bir ağız ve diĢ yapısı; kiĢinin hem genel görünümünü hem de fiziksel ve ruhsal
sağlığını etkiler. Bu durum daha ileri aĢamalarda iletiĢim sorunlarının yanı sıra beslenme
bozukluklarına kadar gidebilecek önemli sorunlara da yol açar.
Bozulan ağız diĢ sağlığının düzeltilmesi için çeĢitli materyallerin, araç gereçlerin
kullanılarak uygun koĢullarda yapıldığı protezler vardır. Bölümlü protezler de bunlardan
birisidir. Dökümün eksik çıkması, revetman temizlenmesi, muflalama iĢleminde tesviye ve
cila iĢlemleri ile hastaya takıldıktan sonra kullanım esnasında çeĢitli nedenlerle parsiyel
protezlerde kırık ve çatlaklar oluĢabilmektedir. Bu sorunlar; kırık tamiri, diĢ ya da kroĢe
ilavesi Ģeklinde giderilebilmektedir. Metal destekli olan kırık ve çatlaklar lehimleme
iĢlemiyle tamir edilirken, akrilik kısımdaki çatlaklar sıcak ya da soğuk akril kullanılarak
tamir edilebilmektedir. Yine bölümlü protez sonrasında kaybedilen diĢler proteze eklenebilir.
Çekim sonrası boĢta kalan kroĢeler, protez kaidesine giriĢ noktasından kesilir. Ağızda
protezle birlikte bu Ģekilde alınan ölçüden sonra protezin doku yüzeyi yağlanarak model elde
edilir. Protezi modelden çıkardıktan sonra bilinen yöntemlerle yeni diĢ ilavesi yapılır. DiĢ
ilavesi birden fazlaysa artikülatöre alınması tercih edilir. Bazen metal yorulması, bazen de
hatalı maniplasyon sonucu kroĢeler kırılabilir. Bu sebeplere pöröz ve yabancı maddeler de
yardım edebilir. KırılmıĢ parçanın çıkarılması ve yeni bükme ve döküm parçanın eyeri
oluĢturan akrile gömülerek tutturulması ile onarım tamamlanır.
Sizler parsiyel protezlerde tamir modülü sayesinde; bu alanda yapılan tamirleri
uygulanan yöntem ve teknikleri öğrenip, yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, parsiyel(bölümlü) protezlerde pörozite ve kırık tamiri konusunda
gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak, tekniğine uygun pörozite ve kırık tamiri
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Bölümlü protezlerde, pörozite ve kırık tamiri nedir araĢtırınız.
Bölümlü protezlerde, baĢlıca pörozite ve kırık sebeplerini araĢtırınız.
Kendinize en yakın laboratuvarlara gidip burada yapılan tamirleri
gözlemleyiniz.
Gözlemlerinizi sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Günümüz dental teknolojisi ıĢığında pörozite ve kırık tamirinde nelerin
yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığını bir CD sunusu hazırlayıp
arkadaĢlarınıza izletiniz.

1. BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE PÖROZĠTE
VE KIRIK TAMĠRĠ
Bölümlü protezlerde yapıma bağlı pörözite, kullanıma bağlı olarak da kırıklar görülür.

1.1. Pörozite
Akrilik kaideli bölümlü protezlerde, akrilik kaide maddesinin içinde kabarcık Ģeklinde
oluĢan boĢluklardır. Bunlar akriliğin direncini düĢürür, hijyenik özelliğini yok eder, hem de
estetiğini bozar. Rengi ve cilası hastanın dikkatini çekecek Ģekilde bozuk olabilir.
Metal kaideli bölümlü protezlerde döküm sıcaklığı çok yüksek ve düĢük olursa
pörozite oluĢur.

1.1.1. Pörozite Nedenleri


Akril kaideli bölümlü protezlerde pörozite nedenleri:
Protezin kalın iĢlenmesi
Likid oranının fazla olması
Kalitesiz akril kullanılması
Muflanın iyi preslenmemesi
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Akril hamurunun homojen olmaması
Akril hamurunun hamur hâline gelmezden önce kullanılması
Kalıp içine akriliğin gereğinden az konması
Polimerizasyon sırasında basıncın yeterli olmaması


Metal kaideli bölümlü protezlerde pörozite nedenleri:
Döküm sıcaklığının çok yüksek veya düĢük oluĢu
Her metal için kullanılacak döküm sıcaklığının iyi ayarlanmaması
ġalome ile eritmede alevin potadan uygun mesafede tutulmayıĢı
ġalome basınçlarının iyi ayarlanmaması
Metal parlaklığı kaybolmadan döküme geçilmesi
Her dökümden sonra potanın temizlenmeden kaldırılması
Artık metalin kullanılması
Revetmandan kaynaklanan sorunlar

1.1.2. Pörozitede Çözüm


Akrilik kaideli bölümlü protezlerde çözüm;
Akriliğin kabın kenarından kolaylıkla ayrılabildiği ve ele yapıĢmadığı
dönemin beklenmesi. Akrilik hamurunun bu kıvamda kullanılması
Kaliteli akril kullanılması
Polimer- monomer oranının kullanım talimatına uygun hazırlanması
Muflaya belirli bir süre içinde akril tepilmesi (bir muflaya akril tepilmesi
en az 5 dakikadır. Mufla sayısı fazla ise çözünme reaksiyonunu
yavaĢlatarak çalıĢma süresini uzatmalıyız. Reaksiyon ne kadar hızlanırsa
kalite o kadar düĢer.)
Basıncın iyi ayarlanması
Basıncın sürekliliğini zedeleyecek bozuk biritler kullanılmaması
Muflanın iyi preslenmesi
Britten önce pres altında yeteri kadar bekletilmesi
Akrilin aniden ısıtılmaması



Metal kaideli bölümlü protezlerde çözüm;
Döküm sıcaklığının iyi ayarlanması.(Her metal için döküm sıcaklığı
farklı olduğundan üretici firmaların tavsiyesine uyulmalıdır.)
ġalome ile eritmede metallerin uygun mesafede tutulması.(Salomede
alevi potadan 7cm uzaklıkta dairevi hareketlerle tutmak gerekir.)
Metal parlaklığı kaybolunca döküme geçilmesi .
Her dökümden sonra potanın temizlenip, kaldırılması.
Kanal tijlerinin mumla desteklenmesi .(Keskin köĢeli döküm yollarından
kaçınmak gerekir. Dublikat model temiz tutulmalı, ince bir revetman
tabakası uygulanmalıdır. Revetmanın 1-2 dakika içinde kendini çekmesi
beklenmeli, sonra kalan revetman üzerine dökülmelidir.)
Artık metal kullanılırken en az yarı yarıya yeni metal eklenmesi
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ġalome basınçlarının dikkatli bir Ģekilde ayarlanması. (Dökümleri
kolaylaĢtırmak için küçük asetilen tüpleri kullanıldığında, tüp basıncı
çabuk düĢer, istenilen sonuç alınamaz. Bu nedenle 40l’lik büyük asetilen
tüpleri kullanmak gerekir.)

1.2. Dökümde Çatlaklar
Her metal için döküm sıcaklığı farklı farklıdır. Bunlara dikkat ederek döküm
sıcaklığının ayarlanması gerekir. Yine ilk kat sürülen revetmanın birden kuruması, manĢetin
aniden soğutulması dökümde çatlaklara neden olur.

1.2.1. Dökümde Çatlak Sebepleri




Ġlk kat sürülen revetman çok fazla kurutulması,
Ġnce revetman iki kat uygulanması,
ManĢetin aniden soğuması.

1.2.2. Dökümde OluĢan Çatlağın OluĢmaması Ġçin Çözümler





Ġlk kat sürülen revetmanın çok fazla kurumaması için ilk kat revetmanı oda
sıcaklığında 2-3 dakika kurutmak gerekir.
Ġnce revetmanın iki kat uygulanması dökümde çatlaklara neden olur. Bu yüzden
daima bir kat ince tabaka hâlinde revetman uygulanmalıdır. Sonra kalan
revetman dökülmelidir.
ManĢet aniden soğutulursa dökümde çatlaklar meydana gelir, bu yüzden manĢet
yavaĢ soğutulmalıdır. ġayet frigor manĢetlerle soğutma yapılacaksa soğutma
suyunda soğuk su çok kullanılmamalıdır.(18-20 derece)

1.3. Protez Kaidesinin Kırılması
Protez kaidesinin kırılması; akrilik kırığı ya da metal kaide kırığı Ģeklinde görülür.
Bunlar dökümün eksik çıkması, revetman temizlenmesi, muflalama iĢlemi, tesviye ve cila
iĢlemlerinin herhangi bir aĢamasında görülebilir. Bazen de hastaya takıldıktan sonra
kullanım esnasında çeĢitli nedenlerle kırıklar oluĢabilir. Metal destekte olan kırık ve çatlaklar
lehimleme ya da yeniden yapılarak tamir edilirken, akrilik protezdeki çatlaklar sıcak ya da
soğuk akril kullanılarak tamir edilmektedir.

1.3.1. Akrilik Kırığı
Sıcak ya da soğuk akril kullanılabilir. Sıcak akril protezin muflaya alınmasını ve uzun
bir polimerizasyon süresini gerektirir, ancak protezin dayanıklılığı açısından tercih edilir.
Soğuk akrille onarım süresi kısadır. Hem de kaidenin deformasyonu önlenir. Ancak bu tür
onarımın direnci, sıcak akrilinki kadar değildir.
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Akril kaideli protezin en önemli avantajı, kırıldığı zaman daha ucuz ve daha çabuk
yapılmalarıdır. Akril kaideli protezlerin hem kolaylıkla tamir edilebilmeleri hem de eksilen
bir doğal diĢin yerine yapayının eklenebilmesi gibi üstünlükleri de unutulmamalıdır.

Resim 1.1: Sıcak akril hazırlanıĢı

Resim 1.2: Sıcak akril ve akrilik kırık

Resim1.3: Model üzerine oturtulmuĢ akrilik
kırık parçaları

Resim1.4: Akril kaideli protezin sıcak akrille
kırık tamiri

1.3.2. Metal Yapının Kırılması
Metal döküm plaklı protezlerde metal yapıda olan kırılmalar genellikle protezin
yenilenmesini gerektirir. Ancak protezin fonksiyonunu etkilemeyecek, asıl yapısını
bozmayacak ufak çapta tamir ihtiyacı olduğunda lehim ya da punto kaynağı ile yapılabilir.
Kırılan yapı protezin bütünü üzerinde fazla etkili bir kısım değilse kesilerek kalan parçalar
yumuĢak dokuları tahriĢ etmeyecek Ģekilde tesviye edildikten sonra protez kullanılabilir.
Fazla yüke maruz kalan kısımlarda döküm kaideye gerekli tutuculuğun lehim veya kaynak
ile sağlanamayacağı bilinmelidir.
Metal protez kaidesinin kırılması pek görülmez. Genellikle;




Metal yorulması, (Çoğunlukla, fonksiyon sırasında aĢırı bükülme nedeniyle.)
Metal yapıda pöroz veya yabancı madde bulunması,
Plak veya barın çok ince olması gibi sebepler etkili olur. Bu durumlarda
kaidenin yeniden hazırlanması tercih edilir.
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1.3.3. KroĢe Kollarının Kırılması
KroĢe kolları undercut bölgelerine girip çıkarken tekrarlayan esnemeler sonucu
kırılabilir. Peridontal destek, kroĢe kolunun yorgunluk limitinden fazla olursa, öncelikle
kroĢede sorunlar ortaya çıkar. Aksi taktirde destek diĢ, üzerine gelen daimi kuvvet
sonucunda kaybedilir. Bu tip kırılmalar, kroĢe kollarının kabul edilebilen minimum
retansiyon olan bölgelerde yerleĢtirilmesiyle önlenir. Bu da ana modelin dikkatli bir Ģekilde
incelenmesiyle sağlanır.
Kırılma, kroĢe kolunun kendi yapısal bozukluğu neticesinde de oluĢabilir. Uygun bir
Ģekilde form verilmemiĢ ya da dikkatsizce bitirilmiĢ ve polisajlanmıĢ bir kroĢe kolu, en zayıf
yerinden kırılabilir. Bu tip kırılmalar da, esnek retantif kroĢelerin uçlarının ve bütün rijit nonretantif kroĢe kollarının gövdelerinin üniform yapılmasıyla önlenebilir.

1.4. Ekipman Düzen ve Temizliği
Akrilik kaideli bölümlü protez yapımında kullanılan bol, mufla, su kaynatma cihazları,
hidrolik ve el presleri, tur motorları, akril, lak gibi malzemeler temiz tutulmalıdır.
Laboratuvar çalıĢmalarında gerek laboratuvarın genel havalandırması, gerekse döküm,
mum eritme akrilik hazırlama ve kimyasal solüsyonlarla çalıĢma ortamları güçlü özel
aspiratörlerle havalandırılmalıdır. Bunlara ilaveten diĢ teknisyenleri de maske ve eldiven
kullanımını adet hâline getirmelidir. Bu basit önlemler pek çok meslek hastalığını da
önleyecektir.
Mum modelaj, döküm, mufla kaynatma, tesviye ve polisaj iĢlemlerinde kullanılan araç
gereçlere bağlı mekanik travmalar (alet batması, kesiciler) yanıklar, akrilik ve metal tozları
ile pomza tozlarının inhalasyonuna bağlı akciğerde sistemik hastalıklar görülür. Yine bu
tozların oluĢturduğu cilt ve göz tahriĢleri son derece önemlidir. Bunlardan korunmak için
koruyucu gözlükler, eldivenler, maskeler kullanmak gerekir.

Resim 1.5: ĠĢ güvenliği açısından maske ve
gözlük kullanımı

Resim 1.6: ĠĢ güvenliği açısından gözlük,
maske ve eldiven kullanımı

Özel tutucular, maĢa ve penset kullanımı da personel güvenliği için önemlidir. Aynı
zamanda sıcaklık geçirmeyen eldiven kullanımı da olası iĢ kazalarına karĢı (yanık) çalıĢanı
korur.
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Resim 1.7: ĠĢ güvenliğ açısından maĢa
kullanımı

Resim 1.8: Personel güvenliği açısından
gözlük kullanımı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü protezlerde pörozite ve kırık
tamiri yapınız.
1
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Protezden model elde ediniz.

 Protezin kırık parçalarını sirkolantla
yapıĢtırınız.
 YapıĢtırırken kırık parçaların birbirine
karĢılık gelmesine dikkat ediniz.
 Protezin ölçüsünü eksiksiz alınız.
 Protez modelin ölçü üzerinde net
çıkmasını sağlayınız.
 Kırık bölgesindeki pürüzlü yüzeyleri
aĢındırınız.

 Kırık yüzeyi ve pörozite oluĢmuĢ
pürüzlü yüzeyleri O,5-1cm kadar
aĢındırınız.
 AĢındırırken dikkatli çalıĢınız.
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 Protezde kırlangıç kuyruğu açınız.

 Akril
gelecek
olan
yüzeye
kırlangıçkuyruğu Ģeklinde çıkıntı açınız.

 Modeli izole ediniz.
 Lak süreceğiniz fırçanın temiz olmasına
dikkat ediniz.
 Modeli kalınlık bırakmayacak Ģekilde
laklayınız.
 Modelin her yerini eĢit bir Ģekilde
laklayınız.

 Ġzole edilmiĢ modelin üzerine kırık parçaları oturtunuz.

 Protez sınırlarının model üzerine tam
oturmasına dikkat ediniz.

 Sıcak akril hazırlayınız.

 Monomer-polimer
ayarlayınız.
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oranını

iyi

 Kırık yerlere sıcak akril uygulayınız.

 Akrilin kıvamına gelmesini bekleyiniz.
 Dikkatli bir Ģekilde uygulayınız.

 Basınçlı buhar fırınına koyunuz.

 Fırının içindeki su seviyesini, protezi 12 cm kapatacak Ģekilde ayarlayınız.
 Kullanım
talimatına
göre
fırını
kullanınız.

 Basınçlı buhar
kapatınız.

fırınının

kapağını

 Fırının kapağını kapattığınızda, saatinize
bakmayı unutmayınız.

11

 Protezi polimerize ediniz.

 Protezi 90 derecede 6-8 dakika basınçlı
buhar fırınında tutunuz.

 Protezi basınçlı buhar fırınından
çıkarınız.

 Protezi süresinden önce çıkarmayınız.
 Dikkatli bir Ģekilde çıkarınız.

 Protezi model üzerinden ayırınız.

 Protezi kırmadan çıkarınız.
 Protezi undercut bölgelerine takılmadan
çıkarınız.
 Tesviye iĢlemini kalın grenli frezden 8
canavar) baĢlayıp ince grenli freze doğru
yapınız.
 Tesviye yaparken protezin sınırlarına
dikkat ediniz.
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 Protezi tesviye ediniz.

 Protez üzerindeki izleri yok ediniz.

 Kaba ve ince aĢındırıcıların bıraktığı
izleri yok ediniz.
 Tesviyede lastik möl kullanınız.

 Pomza uygulayınız.

 Protezi elinizde çevirerek keçe ile
pomza uygulayınız.
 Pomzayı cila motorunda vurunuz.
 Protezin her tarafına pomza uygulayınız.
 Fırça ile iĢleme devam ediniz.
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 Pürüzsüz yüzey elde edinceye kadar
iĢleme devam ediniz.
 Siyah kıl fırçayla protezin her tarafına
uygulayınız.

 Protezi yıkayınız.

 Protezi çeĢmenin altına tutunuz.
 Pomza
kalıntılarından
fırçalayarak
arındırınız.

 Protezi parlatınız.

 Parlak yüzey elde edinceye kadar pamuk
fırçayla protezi parlatınız.
 Polisaj pastası yardımıyla polisaj
motorunda parlatınız.
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 Protezi yıkayınız.

 Protezi akansu altında iyice yıkayınız.
 Protezin her yerini fırçalayınız.

 Protezi kontrol ediniz.

 Protezin parlak yüzeyine bakınız.
 Protezin yüzeyinde cila pastası ve diğer
artıkların kalıp kalmadığına bakınız.

 Protezi kurulayınız.

 Temiz bir havluyla kurulayınız.

 Protezi torbalayınız.

 Doğru protezi doğru hastaya gidecek
Ģekilde torbalayınız.
 Kırılmadan uygun yere ulaĢmasını
sağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akrilik kaideli bölümlü protezlerde hangisi, pörozite sonucu ortaya çıkar?
A) Akriliğin direnci düĢer.
B) Hijyenik özelliğini yok eder.
C) Estetiğini bozar.
D) Rengi ve cilası hastanın dikkatini çekecek Ģekilde bozuk olur.
E) Hepsi.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, metal kaideli bölümlü protezlerde pörozite nedenlerinden
olamaz?
A) Her metal için kullanılacak döküm sıcaklığının iyi ayarlanamaması.
B) Muflanın iyi preslenmemesi.
C) ġalome basınçlarının iyi ayarlanmaması.
D) Artık metalin kullanılması.
E) Revetmandan kaynaklanan sorunlar.

3.

AĢağıdaki ifadelerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz.
A) Soğuk akril uygulanması, protezin muflaya alınmasını ve uzun bir polimerizasyon
süresini gerektirir.
B) Akrilik kırığında sıcak ya da soğuk akril kullanılır.
C) Akril kaideli protezler kırıldıkları zaman daha ucuz ve daha çabuk yapılırlar.
D) Akril kırığında sıcak akril kullanımı, protezin dayanıklılığı açısından tercih edilir.
E) Akrilik hazırlama ve kimyasal solisyonlarla çalıĢma ortamları güçlü özel
aspiratörlerle havalandırılır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, dökümde oluĢan çatlakların sebeplerinden değildir?
A) İlk kat sürülen revetman çok fazla kurutulmuştur.
B) İnce revetman iki kat uygulanmıştır.
C) Önce bir kat tabaka hâlinde revetman uygulanıp sonra kalan revetman
dökülmüştür.
D) Manşet aniden soğutulmuştur.
E) Soğutma suyunda, çok soğuk su kullanılmıştır.

5.

Hangi madde, akrilik kaide kırığında yapılan tamirde, iĢlem basamaklarının
sıralanıĢını bozar?
A) Protezden model elde edilmesi.
B) Pürüzlü yüzeylerin aĢındırılması.
C) Protezde kırlangıçkuyruğu açılması.
D) Protezde kırık yerlere sıcak akril uygulanması.
E) Modelin laklanması.

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 öğrenim faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, parsiyel (bölümlü) protezlerde, eksik diĢleri tespit edip diĢ ilavesini
yapabileceksiniz. Bölümlü protez sonrasında kaybedilen diĢler varsa, kayıp diĢ yerine uygun
diĢ ya da diĢleri seçebilecek, diĢi yerine koyup akrille sabitleyip kaybedilen diĢleri proteze
ekleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA







Bölümlü protezlerde diĢ ilavesi ne demektir?
Bölümlü protezlerde kaybedilen diĢler proteze nasıl eklenir?
Bölümlü protezlerdeki kaybedilen diĢler yerine diĢ seçimi yapılırken nelere
dikkat edilmelidir?
Kendinize en yakın laboratuvarlara gidip burada yapılan diĢ ilavelerini
gözlemleyiniz.
Gözlemlerinizi sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
DiĢ seçiminin var olan diĢlerin rengine, boyutuna uygun olmasının proteze
kazandırabileceklerini, doğal ve estetik görünmeye olan katkılarını kendi
tecrübelerinizi de katarak yazınız.

2. BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE DĠġ ĠLAVESĠ
Bölümlü protez sonrasında kaybedilen diĢler varsa kayıp diĢ yerine uygun diĢ ya da
diĢler seçilir, diĢ yerine konur. Akrille sabitlenip kaybedilen diĢler proteze eklenir.

2.1. DiĢ Ġlavesi
Restorasyonun desteklenmesinde veya retansiyonunda rol oynamayan diĢ veya
diĢlerin kaybı söz konusu olduğunda, kaideler akrilik olduğu zaman böyle bir bölümlü
proteze eklemeler yapmak genellikle kolaydır; ancak metal kaidelere diĢlerin konması daha
komplekstir ve yeni bir kompenentin, lehimlemeyle veya akrilik rezin içinde retantif bölgeler
açılarak protez kaidesinin uzatılması ile proteze tutturulması söz konusudur.
Birçok durumda protez kaidesi distal uzantılı olduğunda, bütün kaidenin sonradan
tekrar edilebileceği göz önünde tutulmalıdır. Protez kaidesinin uzatılmasıyla, restorasyon
için gerekli olan optimum doku desteğinin sağlanması, hem yeni hem eski kaide ile tatbik
edilmelidir.
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DeğiĢtirilmesi ve yeni direkt tutucu yapılmasını gerektiren destek, diĢin kaybı söz
konusu olduğunda ise bir sonraki komĢu, diĢ destek diĢ olarak seçilir ve o diĢte
modifikasyona veya bir restorasyona gereksinim duyulur. Orijinal yerleĢime uyması
koĢuluyla her türlü yeni restorasyon, proksimal rehber düzlem, tırnak yuvası ve uygun
retantif bölgelere dikkat edilerek yapılabilir. Aksi takirde, mevcut diĢlere diğer ağız
preparasyonlarında olduğu gibi proksimal kontur düzeltmesi, yeterli oklüzal tırnak yuvası
preparasyonu ve diĢ konturlarında yapılan her türlü diğer aĢındırmaların yapılması gerekir.
Yeni bir kroĢenin eklenmesiyle bu diĢ için yeni bir model elde edilir ve protez eklenen yeni
diĢle beraber tekrar Ģekillendirilir.
Bölümlü protezlerde diĢlerin çekilmesi sonucu da tamir yapılması gerekebilir. Bütün
bu ilaveler için protez, ağızda iken ölçü alınır. Elde edilen model üzerinde uygun büyüklük,
renk ve konumda diĢ monte edilerek tamir tamamlanır. Bölümlü protez eğer akrilik kaide
plaklı ise bu iĢ daha kolay yapılabilir. DiĢ yerine pembe mum ile tutturulur. Bu Ģekilde alçı
anahtar çıkarılır. Daha sonra protez üzerindeki pembe mum sıcak su ile temizlenerek alçı
anahtar içinde eklenen diĢ ile beraber model üzerine yerleĢtirilir. Aradaki açıklığa sıcak ya
da soğuk akrilikle tamir yapılır.
Eğer bölümlü protez, döküm plaklı ise ilave edilecek diĢin ihtiyacı olan retansiyonu
sağlamak için döküm, ana bağlayıcının boĢluğa en yakın kısmına punto kaynağı veya lehim
ile metal destek ilavesi yapılabilir. Bu sayede eklenecek diĢin tutunacağı akrilik kütlesi için
gerekli olanak yaratılabilir. Daha sonra bu kısmın üzerine yerleĢtirilen ilave diĢ akrilik
kaideli bölümlü protezde olduğu gibi tamir edilir. DiĢ ilavesinden sonra protez, ağza
takılarak karĢı çeneyle oklüzyon iliĢkisi kontrol edilmelidir. DiĢ ilavesi birden fazlaysa
artikülatöre alınması tercih edilir.
DiĢ seçiminin var olan diĢlerin rengine, boyutuna uygun olmasına, doğal ve estetik
görünmesine dikkat edilmelidir. DiĢlerin kapanıĢını (oklüzyon) bozmayacak Ģekilde
yerleĢtirilmesine özen gösterilmelidir.

2.1.1. DiĢ Ġlavesi Yapımının Önemi
Parsiyel protezlerde kuvvetler iki ayrı doku tarafından çene kemiğine iletilir. Bu
dokulardan birincisi diĢler ve destek dokuları, ikincisi ise mukozadır. Bu nedenle eksik
diĢlerin ilavesi son derece önemlidir ve bazı Ģeylere dikkat etmek gerekir. Bunlar:





Çiğneme yeteneğinin artırılması: DiĢler çiğneme fonksiyonunda önemlidir.
Çok sayıda diĢin kaybedildiği durumlarda (özellikle arka diĢler) çiğneme etkin
bir Ģekilde yapılamaz. Bu tür vakalarda eksik diĢ ya da diĢlerin ilavesi
durumuna gidilmelidir.
Estetik görünüĢü düzeltmek: Daha çok ön diĢ eksikliğinde önemlidir. Doğal
ve estetik görünümü bozan eksik diĢler yerine konmadığında kiĢide psikolojik
sorunlar yaratır.
KonuĢmanın düzeltilmesi: KonuĢma özellikle ön diĢ eksikliğinde etkilenir.
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Geride kalan diĢlerin, dokuların sağlık ve devamlılıklarının korunması:
DiĢlerin bir kısmının kaybedilmesi sonucu zamanla hastada atipik çiğneme
alıĢkanlıkları oluĢur. Bir tarafta diĢ eksikliği olduğu için hasta sürekli aynı
tarafta çiğner, zamanla eksantrik çene iliĢkileri doğabilir.

2.1.2. DiĢ Ġlavesi Yapılacak DiĢin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
DiĢ seçerken hekim, hasta ve ıĢık kaynağı birbirline sabit durumda olmalıdır. Ġlk
izlenim daima doğrudur. Seçim uzun sürecek olursa renk uyumunu elde edebilmek çok
güçleĢir.
IĢık kaynağı Ģiddetli değil, fakat yeterli ve kaliteli olmalıdır. Sıcak renklere göre soğuk
renkler seçilmelidir. Seçim sırasında Ģunlara dikkat edilmelidir:





ġekil: Genel olarak ön diĢlerin Ģeklinin yüzün Ģekli, rengi ve büyüklüğü ile
uyum içinde olması gerekir. Öncelikle yüzün belli bir geometrik Ģekle
oturtulması gerekir.
Renk: DiĢ rengi ile ilgili olarak öncelikle hastanın kendine sorular sorulmalıdır.
DiĢ rengi ile saç, göz ve cilt rengi arasında uyumluluk önemlidir. DiĢ rengi
seçiminde hastanın fikri çok önemliyse de, kiĢiye seçtiği rengin dudaklar
arasında ağızda farklı görülebileceği hatırlatılmalıdır. En doğrusu, değiĢik renk
tonlarından seçilmiĢ diĢlerle yapılan protezdir.
Büyüklük: DiĢlerin büyüklüğü de yüz ile diĢlerin uyumu, dolayısıyla protezin
güzel görünmesini etkileyen çok önemli bir faktördür. DiĢ büyüklüğü yüz
büyüklüğü ile orantılı olmalıdır. Daha ön tarafa dizilmiĢ diĢler, biraz gerideki
diĢlere göre daha açık renkte ve daha büyük gözüktükleri unutulmamalıdır.

2.2. Bölümlü Protez Yapımında Çıkan Problemler
Parsiyel protez yapımında aĢağıda anlatılan eksiklikler tespit edilmiĢtir.

2.2.1. Dökümün Eksik Çıkması
Özellikle metal kaideli bölümlü protezlerde dökümün eksik çıkması,protez yapımında
birtakım problemleri de beraberinde getirir.Dökümün eksik çıkmasının sebepleri Ģu Ģekilde
sıralanır.








Ön ısıtma sıcaklığı çok düĢüktür.
ManĢet çabuk soğutulmuĢtur.
Döküm kanalları yanlıĢ yerleĢtirilmiĢtir.
Mum model, yanlıĢ olarak revetmana alınmıĢtır.
Hava çıkıĢ kanalı unutulmuĢtur.
Revetmanda kimyasal gaz sıkıĢması olmuĢtur.
Yeterli miktarda metal kullanılmamıĢtır.
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Metal tam erimemiĢtir.
Mum modelaj sırasında gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilmemiĢtir.

2.2.1.1. Dökümün Eksik Çıkmasının Önlenmesine Yönelik Çözümler


Ön ısıtma sıcaklığı;
Ġndüksiyon döküm makinesi 1000-1080 ◦C
Zemberekli santrifüj makinesi 900 ◦C
Dökümden önce manĢeti 20-30 dakika gerekli sıcaklıkta tutmak gerekir.
ManĢetin ısısı düĢük olursa santrifüjle dökülen metal yolda donar, döküm
çıkmaz. Döküm sırasında da manĢet çok uzun süre sıcak fırında kalarak
özelliğini yitirir, döküm zamanında yapılmalıdır.





ManĢete alırken revetman ekonomi sağlamak amacıyla ince dökülürse çabuk
soğuyacaktır. Gerekli revetman kalınlığının verilmesi gerekir. Metalle dıĢ çeper
arasında minimum revetman kalınlığı 10mm olmalıdır.
Revetmana alırken, ağırlıkla mum kanalları eğrilmiĢtir. Kanal tijlerini kısa
kullanmak gerekir. Üst çene plak dökümlerinde modeli döküm haznesine yakın
yerleĢtirmek önemlidir.
Üst çenede; döküm plaka alanı 2x6,5mm
Alt çenede; yuvarlak kanal tiji 2,5x3mm








Mum modelin yanlıĢ olarak revetmana alınmasını önlemek için özel imal
edilmiĢ manĢet kullanılması idealdir. Santrifüj dökümlerde sıkıĢan havanın
çıkıĢı için modelden manĢetin döküm konisinin üstüne gelecek Ģekilde ince tij
kanallar yerleĢtirilmelidir.
Her türlü çalıĢmada, hava çıkıĢ kanalları (egzoz) endikedir. Ancak vakumlu
döküm araçlarında egzoz gerekmez. Hava çıkıĢ tij kalınlığı, 0.8-1mm önerilir.
Revetman karıĢtırılırken vakumu kapatarak karıĢtırmak gerekir. Aksi taktirde
revetmanda zayıf noktalar kalır. KarıĢtırma süresi vakumsuz 50-60saniyedir.
Yeterli ve gerekli olan metal miktarını, manĢetin üzerine yerleĢtirmek
önemlidir.
Mum modelajda çok dikkatli olunmalıdır.
Plastik mumlarla daha iyi sonuç alınmaktadır.
GeniĢ sahalarda kullanılan mum plaka kalınlığı en az 0.35mm.dir.

2.2.2. Hatalı Uygulamalar
Dublikatın kullanımından ve revetmanın hazırlanıĢından kaynaklanan birtakım
yanlıĢlar hatalı uygulamalara sebep olur.
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2.2.2.1. Hatalı Uygulamaların Sebepleri






Dublikatın son kullanma tarihinin geçmiĢ olması.
Dublikatın yanlıĢ soğutulması.
Bayat revetmanla çalıĢılması.
Revetman hazırlanırken yanlıĢ su- toz oranının kullanılması.
Dublikat modelde az miktarda genleĢme olması.

2.2.2.2. Hatalı Uygulamaların Çözümleri



Dublikatın son kullanma tarihi geçmiĢse esnekliğini kaybetmiĢse, yeni dublikat
kullanmak gerekir.
Tüm dublikat modelleri, havada veya soğutmalı muflayla soğutulmalıdır.
Havada soğutma 1.5 saatte yapılmalıdır.
Soğutucu muflayla 1 saatte yapılmalıdır.




Revetmanı son kullanma tarihinden önce kullanmak gerekir.
Revetmanın su –toz oranının mutlaka not edilip, kullanım talimatına uygun bir
Ģekilde hazırlanması önemlidir.
Revetmanların verilen ölçü kapları kullanılmalıdır.
KarıĢtırma süresi 50-60 saniye kadar tutulmalıdır.



Dublikat modelde dökülen revetmanda özel likidini kullanmak gerekir.
%50 likit (mixing likit) %50 distile su (akü suyu) kullanılmalıdır.

2.2.3. Besleme Kanalları
Revetman içindeki mumun eritilmesinden, tijin sağladığı kanalın ortaya çıkmasından
sonra metalin eritilerek bu yolla boĢluğa dolması gerekir. Yani dökümün oluĢabilmesi için
besleme kanallarına ihtiyaç vardır. Bu besleme kanalları (bağlantı noktaları) dikkatli bir
Ģekilde düzenlenmezse bir takım sorunlar ortaya çıkar.

2.2.3.1. Bağlantı Noktalarına Ait Olumsuz Uygulamaların Sebepleri



Döküm kanalından döküme kadar giden yolların dikkatli düzenlenmemesi.
Tijlerin kalınlığının kalından inceye doğru ayarlanmaması.

2.2.3.2. Bağlantı Noktalarına Ait Sorunların Çözümü




Besleme kanal veya depoları farklı kalınlıklardadır. Bu önemli unsura dikkat
etmek gerekir.
Prensip olarak tijlerin kalınlığı, kalından inceye doğru giderek kademeli olarak
azalmalıdır ki metal kolaylıkla akabilsin.
Döküm kanalından döküme kadar birkaç kanala döküm yolu dağıtılmalıdır.
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2.2.4. Alevlenme (Parlama)
Parsiyel protezlerin yapımı sırasında kullandığımız mumların seçimi, manĢetlerin
durumu ve dublikat materyalin yanlıĢ soğutma iĢleminden geçirilmesi sonucunda alevlenme
görülür.

2.2.4.1. Sebepleri






Reçine yüzey sertleĢtiricilerin fazla kullanılması.
Reçinelenen modelin çok kısa sürede sertleĢmesi.
Kirli mumlar.
Çatlak manĢetler.
Dublikat materyalin yanlıĢ soğutulması.

2.2.4.2. Çözüm








Dublikata revetman döküldükten sonra kuruması beklenmelidir. En az 60
dakika sonra reçineye daldırılmalı ve model 250 ◦C’de 5 dakika tutularak
kurutulmalıdır.
Dublikattan model erken çıkartılırsa ince bir revetman tabakası yapıĢır. Bu
yüzden dublikat model hazırlanırken modelleri, dublikat muflasında 4-5 dakika
bırakmak gerekir.
Kirli mumların kullanılması parlamaya sebep olur. Bu yüzden tijleri hafifçe
sirkolantlamak, fazlalıkları dikkatlice kazımak gerekir. Plastik mumlarla
çalıĢıldığında sirkolant bol kullanılmalıdır.
Çatlak manĢetlerin oluĢmaması için revetman kuralına uygun olarak
karıĢtırılmalıdır. Soğuk su yerine çeĢme suyuna dikkat etmek gerekir. Muflalara
◦
240 C de ön ısıtma uygulanmalıdır.
Kullanılan su sıcaklığı 18-20 ◦C’de ön ısıtmayı 30-60 dakika, 240 ◦C’de
tutulmalıdır.
Ġndüksiyonla eritmede 1000-1080 ◦C Ģalome ile eritmede 90 ◦C’de
yapılmalıdır.



Dublikat model havada soğutulmalıdır. Soğuk Ģehir suyu ile çalıĢıldığında
revetmanın donma süresi gecikir. Soğuk Ģehir suyu ile çalıĢıldığında revetmanın
donma süresi gecikir. Soğuk dublikatla temas noktasında revetman gereğince
sertleĢmez.

2.2.5. Pürüzlü Yüzeyler
Revetmanla çalıĢırken kurutma zamanı çalıĢılan çevre sıcaklığına bağlı olarak
ayarlanmalıdır. Revetmandaki kurutma zamanı dikkatli ayarlanmazsa ya da sürülen
revetmanın kalınlığına dikkat edilmezse pürüzlü yüzeyler ortaya çıkar.
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2.2.5.1. Pürüzlü Yüzey OluĢumunun Sebepleri




Geciken sertleĢme.
Aurofilm.
Ġnce revetman.

2.2.5.2. Pürüzlü Yüzeyin Önlenmesi Ġçin Çözümler





Revetmanın alçıyla temas etmesi, revetmanın sertleĢme zamanını geciktirir.
Her zaman revetman için ayrı bol ve kaĢık kullanılmalıdır.
Daima aurofilmi hava ile kurutmak gerekir. Aurofilm uygulandıktan sonra, ince
kat revetman koymaya gerek yoktur. Hemen revetman dökülebilir.
Total çalıĢmalarda süratle ince revetmanla kaplayıp kurutmak ve derhâl
revetmanla kapatmak gerekir.
Kurutma zamanı çalıĢılan çevre sıcaklığına bağlı olarak 2-3 dakikadır.

2.2.6. Burulma (distorsiyon)
Protezin değdiği dokuları tahriĢ etmemesi için iyi bir cila iĢleminden geçirilmesi
gerekir, ancak ciladaki araç gereçlerin sıralı kullanılması ve düzgün yapılması önemlidir.
Distorsiyon; bir Ģeyin orijinalliğinden uzaklaĢması, çarpılma, çarpıklık eğilme, büzülme
demektir. BitmiĢ bir protezde de yanlıĢ ve sürekli aynı yere yapılan polisaj bir distorsiyon
sebebidir. Aynı zamanda manĢetin ani soğutulması da protezin orijinalliğini bozar.

2.2.6.1. Burulma Sebepleri



YanlıĢ polisaj yapılması.
ManĢetin ani soğutulması.

2.2.6.2. Burulmada Çözüm



Çok bastırarak polisaj yapılmamalıdır. Özel polisaj gerektiğinde, alçı model
üzerinde polisaj yapılmalıdır.
ManĢeti, oda sıcaklığında hava ya da soğutucu manĢet içinde soğutmak gerekir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü protezlerde diĢ ilavesi yapınız.1
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Protezi kontrol ediniz.

 Alt ya da üst protezi (hangisinde eksik
ya da kayıp diĢ varsa) ele alınız.
 Protezde hangi diĢin eksik olduğuna
bakınız.

 Eksik diĢ yerine yapay diĢ seçiniz.

 Hastanın kendi diĢleriyle aynı renk ve
boyutta diĢ kullanınız, diĢ seçimini
mevcut doğal diĢlere göre yapınız.
 DiĢ eksiği fazla ise hekim önerilerini
dikkate alınız.
 ġekil, renk ve büyüklük yönünden diğer
diĢlerle olan uyumunu kontrol ediniz.

 Eksik diĢi yerleĢtiriniz.

24

 KapanıĢını kontrol edip sorun olup
olmadığına bakınız.
 Eksik diĢi yerleĢtireceğiniz boĢluğu
frezle biraz iç kısmından geniĢletiniz
 Eksik diĢi dikkatli yerleĢtiriniz.
 KarĢılıklı gelen doğal ve yapay diĢlerin
oklüzal uyumuna bakınız.

 Soğuk akril hazırlayınız.

 Akrilin toz likit oranını iyi ayarlayınız.
 Akrilik kıvamının oluĢması için üretici
firma önerileri doğrultusunda yeterli
süre bekleyiniz.
 DiĢi yerine koyup sabitleyiniz.

 Akrilik ile diĢi sabitleyiniz.
 DiĢi sabitlerken dikkatli çalıĢınız.
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 Akriliği temizleyiniz.

 Akril fazlalıklarını alınız.
 Akrilin neden olduğu kalınlığı iyice
temizleyiniz.
 Fazlalıkların protezde pöroziteye neden
olacağını unutmayınız.
 Fırının içindeki su seviyesini, protezi 12cm kapatacak Ģekilde ayarlayınız.
 Kullanım talimatına
göre
fırını
kullanınız.

 Protezi basınçlı su fırınına koyunuz.

 Protezi kaynatınız.

 Basınçlı su fırınında protezi kaynatınız
 Protezi
zamanında
basınçlı
su
fırınından çıkarınız.

26

 Protezi tesviyeye ediniz.

 Tesviye iĢlemini kalın grenli frezden (
canavar ) baĢlayıp ince grenli freze
doğru yapınız.
 Tesviye yaparken, protezin sınırlarına
dikkat ediniz.

 Protez üzerindeki izleri yok ediniz.

 Kaba ve ince aĢındırıcıların bıraktığı
izleri yok ediniz.
 Keskin kenarları ve frez izlerini lastikle
yok ediniz.

 Proteze Pomza uygulayınız.

 Protezi elinizde çevirerek keçe ile
pomza uygulayınız.
 Protezin
her
tarafına
pomza
uygulayınız.
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 Fırça ile iĢleme devam ediniz.

 Kıl fırçayla protezin her tarafına
pomza uygulayınız.
 Pürüzsüz yüzey elde edinceye kadar
iĢlemi sürdürünüz.

 Protezi yıkayınız.

 Protezi çeĢmenin altına tutunuz.
 Pomza kalıntılarından fırçalayarak
arındırınız.
 Yıkarken bulaĢık deterjanı kullanınız.

 Protezi parlatınız.

 Parlak yüzey elde edinceye kadar
protezi pamuk fırçayla parlatınız.
 Polisaj pastası yardımıyla polisaj
motorunda parlatınız.
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 Protezi yıkayınız.

 Protezi akan su altında iyice yıkayınız.
 Protezin her yerini fırçalayınız.

 Protezi torbalamadan önce son kez
kontrol ediniz.

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

AĢağıdakilerden hangisi, diĢ ilavesinin yapılma nedenlerinden değildir?
A) Çiğneme yeteneğinin arttırılması
B) KonuĢmanın düzeltilmesi
C) Estetik görünüĢün düzeltilmesi
D) Geride kalan diĢlerin sağlıklarının devam ettirilmesi
E) Atipik çiğneme alıĢkanlıklarının oluĢturulması

2.

AĢağıdaki ĠĢlemlerden hangisi, diĢ ilavesi yapım aĢamalarında iĢlem sırasını
bozmaktadır?
A) Eksik diĢin yerine diĢ seçilmesi
B) Soğuk akrille eksik diĢin sabitlenmesi
C) Kaba ve ince aĢındırıcılarla tesviyeye baĢlanması
D) Akrilik fazlalıklarının temizlenmesi
E) Keçe ile pomza uygulanması

3.

DiĢ ilavesi yapılacak diĢin seçiminde, seçim sırasında nelere dikkat edilmelidir?
A) ġekil.
B) Renk.
C) Büyüklük.
D) ġekil, renk, büyüklük.
E) Büyüklük, renk.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, metal kaideli bölümlü protezlerde dökümün eksik çıkmasının
sebeplerinden değildir?
A) Hava çıkış kanalının konulması.
B) Manşetin çabuk soğutulması.
C) Döküm kanallarının yanlış yerleştirilmesi.
D) Metalin tam erimemesi.
E) Yeterli miktarda metalin kullanılmaması.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, parsiyel protez yapımında, hatalı uygulama sebeplerinden
değildir?
A) Dublikatın son kullanma tarihinin geçmiĢ olması.
B) Dublikatın genleĢme özelliğinin olması.
C) Bayat revetmanla çalıĢılması.
D) Revetman hazırlanırken yanlıĢ su- toz oranının kullanılması.
E) Dublikatın yanlıĢ soğutulması.

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde, verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, parsiyel (bölümlü) protezlerde, kırılmıĢ parçanın çıkarılması, yeni
bükme ya da döküm parçanın ilavesi öğrenci tarafından yapılabilecektir..

ARAġTIRMA









Bölümlü protezlerde kroĢe ilavesinin ne olduğunu araĢtırınız.
Bölümlü protezlerde baĢlıca kroĢe ilavesi sebeplerini araĢtırınız.
Kendinize en yakın laboratuvarlara gidip burada yapılan kroĢe ilavelerini ve
iĢlem basamaklarını inceleyip yapabildiğiniz iĢlemlere katılınız.
Gözlemlerinizi sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Döküm kroĢe ile bükme kroĢelerin arasındaki farkları yapılıĢlarına ve yerine
göre inceleyiniz.
Döküm kroĢe iĢlem basamaklarını öğreniniz.
Bükme kroĢe iĢlem basamaklarını öğreniniz.
Uygulama faaliyetlerindeki, kroĢe ilavesine yönelik çalıĢmalarda, dikkat
edilmesi gerekenleri maddeler hâlinde yazınız.

3. BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE KROġE
ĠLAVESĠ
Metal yorulması ya da hatalı uygulamalar sonucu kroĢeler kırılabilir. Kırılan
kroĢelerin ilavesi yapılarak tamir iĢlemi gerçekleĢtirilir.

3.1. KroĢe Ġlavesi
KroĢeler, extracoronal tutucular olarak da bilinir. Yani diĢin kuronunun dıĢına tutunur.
Bunlar, prefabrike olarak hazırlanmıĢ tellerdir. ĠĢte aletlerle Ģekle sokulmuĢ olan teller,
çeĢitli penslerle bükülüp diĢe adapte edilerek kroĢe hâline getirilir. KroĢe telleri kesitleri tam
yuvarlak veya yarım yuvarlak Ģekilde piyasada bulunur. Tam yuvarlak olanların gerek yatay
yönde gerekse dikey yönde bükülebilmesi çok kolaydır. Parsiyel protezlerde daha çok yarım
yuvarlak olanları tercih edilir. Bunların dikey yönde bükülebilmesi güçtür. KroĢeler,
hareketli bölümlü protezlerde en çok kullanılan tutuculardır. KroĢelerde tutuculuk, bir tel
parçasının deformasyona karĢı direnciyle sağlanır. KroĢeler vasıtasıyla protezin hem dokuya
gömülmesi sağlanmıĢ hem de dokudan uzaklaĢması engellenmiĢ olur.
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KroĢeler deyince akla gelen ilk kavram “ekvator hattı”dır. Ekvator hattı diĢin en geniĢ
çevresi demektir. Çünkü kroĢenin tutuculuğu, ucunun ekvator altı bölgesine yani retantif
olan bölgeye girmesiyle iliĢkilidir Protezi dokulardan uzaklaĢtıran kuvvetler kroĢeyi
ekvatordan çıkarken deforme etmeye zorlayınca, kroĢe telinin bu deformasyona karĢı
gösterdiği direnç sonucu “retansiyon” oluĢur. Yani kroĢenin retansiyonu, deformasyona karĢı
gösterdiği direnç esasına dayanır.
Bazen metal yorulması, bazen de hatalı manipülasyon sonucu kroĢeler kırılabilir. Bu
sebeplere pöröz ve yabancı maddeler de yardım eder. KırılmıĢ parçanın çıkarılması ve yeni
bükme veya döküm parçasının eyeri oluĢturan akrile gömülerek tutturulması ile onarım
iĢlemi tamamlanır.
Kırık bir kroĢe kolu, tipine bakılmaksızın akrilik rezin kaideye gömülmüĢ veya
lehimleme yoluyla metal kaideye tutturulmuĢ büküm kroĢe ile değiĢtirilebilir. Bu iĢlem kroĢe
kolunun sık sık bütün olarak yeniden yapılması ihtiyacını ortadan kaldırır.
Kırılma, hastanın dikkatsiz kullanımı sonucunda da oluĢabilir. Hasta tarafından aĢırı
kuvvetler uygulanarak kullanılan her kroĢe kolu distorsiyona uğrar ve kırılabilir. Bir kroĢe
kolunun kırılma nedenlerinin baĢında, hastaların protezlerini kazara lavaboya veya diğer sert
zeminlere düĢürerek distorsiyona (eğilme,bükülme) neden olmaları gelmektedir.
Bilinen yöntemlerle alınan ölçüden sonra laboratuvarda hazırlanan modelde, yeni
kroĢeler hazırlanır. KroĢe kuyruğunun pozisyonu önemlidir ve bu kısım, diĢlerin altındaki
akril kenarın proksimal köĢesindeki eyere girmelidir. KroĢenin kuyruğunu eyerin merkezine
gömmek ve akrilik kenar içinde yaklaĢık 1 cm uzunluğunda oluk açabilmek için düz fissür
frez kullanılır.
KroĢelenecek diĢ izole edilir ve tüm unsurlar modelde bir araya getirilerek akıcı
kıvamdaki akril hazırlanıp yuvaya sevk edilir. Sonrası bilinen iĢlemlerdir.

3.2. Döküm KroĢe Ġlavesi
Özellikle iskelet protezlerde kullanılan döküm kroĢeler,esnemeye karĢı fazla direnç
gösteremeyen kroĢelerdir. Bazen hekim tarafından hastaya adapte edilirken, çoğu zaman da
hasta tarafından uygulanan kuvvetlerle kırılır. Bazen de destek diĢlerin çekimi yapıldıktan
sonra mevcut kroĢe iĢ göremez duruma gelir, en yakın diĢe yeni bir kroĢe ilavesi gerekebilir.
Döküm kroĢeler, revetman model üzerinde mum ile hazırlanıp döküm yolu ile elde
edilir ve yarım yuvarlak kesitlidir. DiĢe döküm kroĢelerin daha iyi yerleĢebilmeleri olanaksız
ise de özellikle fleksibilite istenen durumlarda, döküme kıyasla daha fleksibil olan büküm
kroĢeler tercih edilir.
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Metal döküm plaklı protezlerde, metal yapıda olan kırılmalar genellikle protezin
yenilenmesini gerektirir. Ancak protezin fonksiyonunu etkilemeyecek, asıl yapısını
bozmayacak ufak çapta tamir ihtiyacı olduğunda lehim ya da punto kaynağı ile yapılabilir
veya kırılan yapı protezin bütünü üzerinde fazla etkili bir kısım değilse kesilerek kalan
parçalar yumuĢak dokuları tahriĢ etmeyecek Ģekilde tesviye edildikten sonra protez
kullanılabilir. Fazla yüke maruz kalan kısımlarda döküm kaideye gerekli tutuculuğun lehim
ya da kaynak ile sağlanamayacağı bilinmelidir. Böyle bir durumda tamir yerine protez
yenilenmelidir.
AlaĢımın dökümü esnasında oluĢan pörozite de kroĢe kollarının bulunduğu bölgeye
rastlamıĢsa kroĢe kolu kolaylıkla kırılabilir. Bu durumda da protez değerlendirilerek ya
tamire gidilir ya da yenilenir.

3.3. Bükme KroĢe Ġlavesi
Serbest sonlanan diĢsiz bölgeye, bitiĢik destek diĢe, döküm yerine büküm kroĢe
uygulanması gerekir. Çünkü büküm kroĢe, döküm kroĢeden daha fleksibildir ve dolayısıyla
distal uzantı protezinin hareketleri nedeni ile destek diĢte yol açacağı zararlı etkilerini azaltır.
Büküm kroĢe, akrilik kaideli protezin akriliğine bağlanabildiği gibi, metal iskeletli
protezde de, önceden hazırlanıp döküme girerek veya sonradan lehimlenerek Cr-Co kitlesine
tutturulmuĢ olabilir. DiĢ hekimliğinde bütün lehimlerin yaklaĢık olarak % 80’i elektriksel
olarak yapılabilmektedir. Piyasada bu amaçla elektrikli lehim apareyleri vardır ve birçok
dental laboratuvar bunları kullanmaktadır. Elektrikli lehimleme yöntemi, akrilik yüzeyin
kaldırılmasına gerek kalmadan lehimin akriliğe yakın bölgeye uygulanmasını sağlar. Bunu
da ısının elektrotta sürekli ve tekrarlayan Ģekilde kalmasını sağlayarak baĢarır. Akrilik rezin
kaidenin sadece lehimleme sırasında ıslak bir bantla çevrelenmesi yeterlidir.
Renk uyumlu altın lehim, hem altının hem de krom-kobalt alaĢımlarının lehiminde
kullanılır. Altın alaĢımları için 1420◦F-1500◦F arasındaki sıcaklıklarda eriyen lehim, altın
alaĢımları ile krom- kobalt alaĢımlarının lehimlenmesi için yeterlidir. Bu sayede, yüksek ve
devamlı ısı yüzünden altın büküm teldeki oluĢabilecek rekristalizasyon (yeniden
kristalleĢme) ihtimali azalmıĢ olur.
Bükme iĢleminde çeĢitli görevleri olan pensler kullanılmaktadır. BaĢlıcaları waldsachs
ve universal pensleridir. Ayrıca, düz ve eğri kron pensleri de kroĢe bükmede genellikle
kullanılan aletlerdendir.
Bükmeye baĢlamadan önce, kroĢenin biçimi ve yeri, alçı modelde çizilerek
belirtilmelidir. ĠĢte bu saydığımız sebeplerden dolayı protez ağızda iken yeniden ölçü
alınması gerekir. Bu ölçü için aljinat ölçü maddesi tercih edilir. Ölçü sertleĢtikten sonra
protezle beraber ağızdan çıkarılır. Undercut oluĢturacak kısımlar blockout yapıldıktan sonra
sert alçı dökülür, model elde edilir.
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Alçı sertleĢtikten sonra protez modelden çıkarılır, kalan kroĢe kolunun uzantısı kesilir.
Ġlgili diĢin üzerine planlanan kroĢe bükülerek protezin akrilik kaidesinin içinde buna uygun
hazırlanan yuvanın içine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Daha sonra kroĢe sıcak akrilik ile
basınçlı cihazlarda ya da soğuk akrilik ile bu hazırlanan yuvasına yerleĢtirilir. Tesviye,
polisaj yapılarak tamir tamamlanmıĢ olur. Bazen bükme kroĢe yerine buraya uygun döküm
kroĢeler hazırlanarak da proteze yerleĢtirilebilir.
Büküm kroĢe kolları, pens ile dikkatsizce tekrarlanarak yapılan bükümler sonucu er
geç kırılır. KroĢelerin kırılmasını önlemek için en iyi yol hastaları, protezlerini ağızlarından
çıkarırken, kroĢeleri diĢten uzaklaĢtırırken tırnaklarıyla tekrarlayan aĢırı kuvvetler
uygulamamaları konusunda uyarmaktır.
Bükme kroĢe kolları ayrıca metalin rekristalizasyonu (yeniden kristalleĢme)
neticesinde kırılabilir. Bu da kroĢe telinin dikkatli seçimi,1300◦C üzerindeki sıcaklıklarda
yanmaların önlenmesiyle mümkündür. Bükme kroĢe teli iskelete lehimlemeyle
tutturulduğunda lehimleme tekniği telin yeniden kristalleĢmesini önleyici nitelikte olmalıdır.
Bu yüzden, telin yüksek sıcaklığa maruz kalmaması için en uygun olanı, lehimlemenin
elektrikle yapılmasıdır. DüĢük sıcaklıkta ve renk uyumu olan altın lehim, daha yüksek
sıcaklık gerektiren lehimlere tercih edilmelidir.
Büküm yöntemi ile kroĢe ilavesi yapılırken Ģunlara dikkat etmek gerekir:







KroĢe protez tipine ve destek diĢe uygun olmalıdır.
KroĢe, destek diĢ üzerinde önceden çizilen yola tam uymalıdır.
Blockout yapılmamıĢ bir diĢte, omuzdan krete dik inen rijit bölüm, undercut
bölgesine sokulmamalıdır.
KroĢe kolu uca doğru uniform olarak incelmelidir.
DiĢ yüzeyine, aralık kalmayacak biçimde oturmalı, ancak diĢe basınç
uygulanmama lıdır. BaĢka bir deyiĢle pasif olmalıdır.
Tel çok uzun süre bükülmemeli ve olanak ölçüsünde az manipülasyon ile kroĢe
bitirilir. AĢırı eğip bükmeler metalin kristal yapısını, dolayısıyla fiziksel
niteliğini olumsuz yönde etkiler. Soğuk çalıĢmaya bağlı metal yorulması,
sertleĢme gibi değiĢimler ortaya çıkabilir.

Resim 3.1: Bölümlü protezlere ait kroĢeler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü protezlerde kroĢe ilavesi yapınız.
ĠĢlem Basamakları (döküm kroĢe ilavesi)

Öneriler

 Protezli ölçüden model elde ediniz.

 Sert alçı ile model elde ediniz.

 KroĢenin giriĢ yolunu belirleyiniz.

 Destek diĢin ekvator hattını, sonra da bu
hatta uygun olarak kroĢenin geçeceği
yeri belirleyiniz.
 KroĢenin diĢe giriĢ yolunu paralelometre
ile belirleyiniz.
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 Mum modelajı yapınız.

 DiĢe mumla kroĢe Ģekli veriniz.
 DiĢin geçiĢ yollarına ve ekvator
yuvasına dikkat ediniz.

 Döküm kanalını bağlayınız.

 Kanal mumu
kullanınız.

(3.3

mm

çapında)

 Döküm kroĢe elde ediniz.

 Tam ve bölümlü protezlerdeki döküm
modülündeki
iĢlem
basamaklarını
hatırlayınız.

36

 KroĢenin metal tesviyesini yapınız.

 KroĢeyi sabitleyiniz.

 KroĢenin separe kullanarak kaba
tesviyesini yapınız.
 Dikkatli çalıĢınız.
 KroĢenin küçük olduğu için elinizden
fırlamamasına dikkat ediniz.
 KroĢeyi modelaj mumu ile sabitleyiniz.
 Sirkolant mumu da kullanabilirsiniz.

 Modeli izole ediniz.

 Modelde akril gelecek yerleri laklayınız.
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 Akril hazırlayınız.

 Akrilin likit ve toz
ayarlayınız.
 Soğuk akril hazırlayınız.

oranını

iyi

 KroĢeyi proteze adapte ediniz.

 Akrilde hava kabarcığı kalmamasına
dikkat ediniz.
 KroĢenin
oynamamasına
özen
gösteriniz.
 KroĢeyi proteze akrille adapte ediniz.

 Protezi basınçlı su fırınında bekletiniz.

 Protezin 4-5 dk. kadar basınçlı su
fırınında kalmasını sağlayınız.
 60 derecede piĢiriniz.
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 Protezi basınçlı su fırınından çıkarınız.

 Protezi modelden ayırınız.

 Protezi basınçlı su fırınından zamanında
çıkarınız.
 Protezi modelden kırmadan ayırınız.

 Protezi tesviye ediniz.

 Separe ile tesviyesine baĢlayınız.
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 Akril fazlalıklarını temizleyiniz.

 Canavar frezle tesviyesini yapınız.

 Kaba ve ince aĢındırıcıların son izlerini
gideriniz.

 Lastikle kaba ve ince aĢındırıcıların
bıraktığı izleri yok ediniz.

 Tesviyesi bitmiĢ protezi kontrol ediniz.

 Protezin kroĢe ilavesini kontrol ediniz.
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 Pomza uygulayınız.

 Pomzayı, kıl fırça ile protezin her yerine
gelecek Ģekilde uygulayınız.

 Protezi yıkayınız.

 Protezi, musluk suyunda yıkayınız.

 Parlatma iĢlemini yapınız.

 Pamuk fırçayı, protezin her tarafına
uygulayınız.
 Protezi elinizde çevirerek parlatınız.
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 Protezi kontrol ediniz.

 Polisajın yeterli olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Gerekiyorsa
parlatma
iĢlemini
tekrarlayınız.

 Protezi torbalayınız.

 Protezi torbalayarak
sevkini sağlayınız.

42

uygun

Ģekilde

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü protezlerde bükme kroĢe ilavesi
yapınız.
ĠĢlem Basamakları (bükme kroĢe ilavesi)

Öneriler

 Protezli ölçüden alçı model elde ediniz.

 KroĢe bükülecek diĢin net olmasına
dikkat ediniz.
 Sert alçıdan model elde ediniz.
 Ölçüde hava boĢluğu bırakmayınız.

 KroĢenin geçiĢ noktasını çiziniz.

 Protez geçiĢ noktasını paralelometre ile
belirleyiniz.
 Modelin
paralelometreye
paralel
konulmasına dikkat ediniz.

 KroĢe bükünüz.

 KroĢeyi hazır tellerle bükünüz.
 Walzaks pensle kroĢe bükünüz.
 KroĢe telinin bükülmesi sırasında telin
çok sıkıĢtırılarak zedelenmemesine
dikkat ediniz. Aksi taktirde kullanım
sırasında bu kesimlerde yoğunlaĢan
stresin kırılmalara yol açacağını
unutmayınız.
 Tutucular modülündeki bilgilerden
yararlanınız.
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 KroĢe gelecek alandaki diĢi çıkarınız.

 DiĢe zarar vermeden çıkarınız.

 KroĢeyi yerleĢtiriniz.

 KroĢenin diĢi iyi sarmasına dikkat
ediniz.
 KroĢenin retantif kolunu diĢin vestibül
yüzüne adapte ediniz.
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 DiĢi yerleĢtiriniz.

 Ölçüyü izole etmek.

 DiĢi yerleĢtirirken yandaki diĢlerle olan
iliĢkisine bakınız.
 Akril gelecek yerleri laklayınız.
 Akrilin ölçüye yapıĢmaması için ölçüyü
laklamanız gerektiğini unutmayınız.

 Akril hazırlayınız.

 Soğuk akril hazırlayınız.
 Akrilin likit ve toz oranını iyi
ayarlayınız.
 Hazırladığınız akrili 5 dk. kadar
bekletiniz.
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 KroĢeyi proteze adapte ediniz.

 Adaptasyon iĢlemini akril ile yapınız.
 Akrilde hava kabarcığı kalmamasına
dikkat ediniz.
 KroĢeyi oynatmayınız.
 Akrille kroĢeyi besleyiniz.

 DiĢi proteze adapte ediniz.

 Akrilde hava kabarcığı kalmamasına
dikkat ediniz.
 DiĢi oynatmayınız.
 Akrille diĢi besleyiniz.

 KroĢe ve diĢi proteze sabitleyiniz.

 Adaptasyon iĢlemini akril ile yapınız.
 KroĢe ve diĢin orijinal yerleĢime
uymasına dikkat ediniz.
 YerleĢtireceğiniz diĢin yanındaki bir
sonraki komĢu diĢi destek diĢ olarak
seçiniz.
 Protezi yeni diĢ ve kroĢe ile beraber
tekrar Ģekillendiriniz.
 KroĢe ve diĢin akrille proteze tam adapte
olup olmadığına bakınız.
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 YerleĢtirdiğiniz
kroĢe
ve
diĢin
lingualindeki fazlalık akrilleri alınız.

 Protezin su ile üstünü kapatınız.
 Protezi basınçlı su fırınına koyunuz.

 Basınçlı su fırınında protezi piĢiriniz.

 Su ile protezin üzerini kapatınız.
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 Basınçlı su fırınından protezi çıkarınız.

 Protezi 4-5 dk.
derecede piĢiriniz.

kadar

piĢiriniz.60

 Protezin kaba tesviyesini yapınız

 Frezle akril diĢi ve metali çizmemeye
özen gösteriniz.

 Protezin ince tesviyesini yapınız.

 Ġnce diĢli frez kullanınız.
 DiĢ
aralarındaki
fazla
temizleyiniz.
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akrilleri

 Kaba ve ince aĢındırıcıların izlerini yok
ediniz.

 Jumbo lastikle yok ediniz.

 Pomza uygulayınız.

 Protezin her yerine kıl fırça ile pomza
uygulayınız.
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 Proteze pomza uygulayınız.

 Protezi yıkayınız.

 Kıl fırçanın sürekli aynı yere
uygulanmasının protezi yakacağını
unutmayınız.
 Protezi su ile yıkayınız.
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 Protezi parlatınız.

 Pamuk fırça ile cila motorunda
parlatınız.
 Protezdeki parlaklık gözle görülünceye
kadar pamuk fırçayla parlatma iĢlemine
devam ediniz.
 Fırçayla parlatma iĢlemine devam
ediniz.

 Bükme kroĢe ilavesi bitmiĢ protezi
kontrol ediniz.

 Bükme kroĢe ilavesi bitmiĢ protezi zarar
görmeden ilgili hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kroĢe kollarının kırılma nedenlerinden değildir?
A) KroĢe kolları undercut bölgelerine girip çıkarken tekrarlayan esnemeler sonucu
kırılabilir.
B) Kırılma, kroĢenin kendi yapısal bozukluğu neticesinde oluĢabilir.
C) Pens ile dikkatsizce tekrarlanarak yapılan bükülmeler sonucu kroĢe kırılabilir.
D) KroĢe kollarının kabul edilebilen minimum retansiyon olan bölgelere
yerleĢtirilmesiyle kırıklar olabilir.
E) AlaĢımın dökümü esnasında oluĢan pörozite, kroĢe kollarının bulunduğu bölgeye
rastlamıĢsa kroĢe kolu kırılabilir.

2.

Ekvator hattı ile ilgili söylenenlerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz.
A) Ekvatorun üst kısmı retantif bölgedir.
B) KroĢe denildiği zaman akla gelmesi gereken ilk isim, ekvator hattıdır.
C) Ekvator hattı dünyadan esinlenerek konmuĢ bir isimdir.
D) DiĢlerin ekvator hattının alt kısmı, retansiyon sağlayan alandır.
E) KroĢelerin esas retansiyon sağlayan uç kısmı, retantif özelliği olan ekvator altı
bölgesine konulmalıdır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, kroĢe bütünlüğünün sahip olması gereken özelliklerinden
değildir?
A) Retansiyon.
B) Kavrama.
C) Ġstirahat hâlinde aktiflik.
D) Destek.
E) Yeterli çevreleme.

4.

Bükme kroĢe ilavesi yaparken aĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi iĢlem sırasını
bozmaktadır?
A) Protezli ölçüden alçı model elde etmek.
B) Paralelometreyle kroşenin geçiş noktasını belirlemek
C) Kroşe bükmek.
D) Kroşeyi akrille adapte etmek.
E) Ölçüyü laklamak.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, dökümün eksik çıkmasının nedenlerinden değildir?
A) Hava çıkıĢ kanalının unutulması.
B) Gerekli metal miktarının manĢetin üstüne yerleĢtirilmes.
C) Revetmandaki kimyasal gazın sıkıĢması.
D) Yeterli miktarda metal kullanılmaması
E) Mum modelajın dikkatsiz yapılması.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Metal kaideli bölümlü protezlerde artık metalin kullanılması pöroziteye yol açar.

2.

( ) ManĢetin yavaĢ soğutulması dökümde çatlaklara neden olur.

3.

( ) Serbest sonlanan diĢsiz bölgeye bitiĢik destek diĢe, döküm yerine büküm kroĢe
uygulanması gerekir.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

DiĢ ilavesi birden fazlaysa protezin ……………….e alınması tercih edilir.

5.

Büküm

kroĢelerde

bükmeye

baĢlamadan

önce

,

kroĢenin

biçimi

ve

yeri………modelde çizilerek belirtilmelidir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
6.

Parsiyel (bölümlü) protezlerde, hangi protez tipine diĢ ilavesi yapmak zordur?
A) Metal döküm plaklı protezler .
B) Akrilik kaide plaklı protezler.
C) Metal ve akrilik kaide plaklı protezler.
D) Hiçbiri.
E) Yeni direk tutucu yapılmasını gerektiren destek diĢin kaybı söz konusu olan
protezler.

7.

AĢağıdakilerden hangisi ,kroĢe kollarının kırılma nedenlerinden değildir?
A) Döküm metalini defalarca eriterek tekrar tekrar kullanmak.
B) Metal alaĢımını çok fazla ısıtarak aĢırı eritmek .
C) ErimiĢ hâldeki metalin içindeki gazların çıkmasına müsade etmek.
D) KroĢeleri pensle büküp, zedelemek.
E) KroĢe kolunu çok inceltmek.
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8.

Akrilik kaideli bölümlü protezlerde hangisi pörozite nedenleri arasında yer alır?
A) Protezin kalın iĢlenmesi.
B) Likid oranın fazla olması.
C) Muflanın iyi preslenmemesi.
D) Hepsi

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

E
B
A
C
D

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

E
D
D
A
B

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

D
A
C
D
B

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Artikülatör
Alçı
A
C
E

55

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


BEYDEMĠR Bedri, Mehmet DALKIZ, DiĢ Hekimliğinde Laboratuvar
Uygulamaları, Genelkurmay BaĢkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi DiĢ
Hekimliği Bilimleri Merkezi Yayınları, Ankara, 2003.



BĠġKĠN Turan, Hareketli Protezler (Laboratuvar ĠĢlemleri), M.Ü. DiĢ
Hekimliği Fakültesi Yayınları, Ġstanbul, 1987.



ÇALIKKOCAOĞLU Senih, Bölümlü Protezler, Ġstanbul Üniversitesi
Rektörlük Yayınları No:2812, kudret matbaası, Ġstanbul,1981.



ÇALIKKOCAOĞLU Senih, Pınar KURSOĞLU,

Parsiyel Protezlerin

Laboratuvar ĠĢlemleri, No:7/197-242, Ġstanbul, 2005.


ĠLÇĠZ Aypınar, DiĢ Protez Teknisyenliği Teorik Ders Notları 2, Ġzmir Ġl
Sağlık Müdürlüğü Depo ve Tamirhane Müdürlüğü Matbaası, Ġzmir, 2006.



ÖZDEMĠR A. Kemal, Hareketli Protezler (Kliniğe Hazırlık), Cumhuriyet
Üniversitesi Yayınları No:89, Sivas, 2002.



ULUSOY Mutahhar, Kevser AYDIN, DiĢ Hekimliğinde Hareketli Bölümlü
Protezler, Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Yayınları, Nu.:25, cilt
1. 2. Baskı, Ankara, 2005.

56

