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AÇIKLAMALAR 
KOD 724DC0022 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Bölümlü Protezlerde Bitim 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; iskelet protezlerde diĢ diziminin nasıl 

yapıldığına, diĢ diziminde karĢılaĢılan sorunlara, iskelet 

protezlerde aĢındırma ve parlatmanın nasıl 

gerçekleĢtirileceğine dair teknik iĢlem ve beceri 

basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Bölümlü protezlerde bitim yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak iskelet protezlerde bitim aĢamalarını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun diĢ dizimi yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun bitim yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Takım diĢler, oklüzöre alınmıĢ iskelet model, 

modelaj, kazıma ve ateĢ spatülleri, mum, mufla, brit, pres, 

kaynatma cihazı, akril, izolasyon maddesi, kalın ve ince 

aĢındırıcılar, pomza, kıl fırça, keçe, mikromotor ve uygun 

temizlik maddesi 

 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

DiĢ protez teknisyenliği bölümlü protez uygulamalarının tekniğine ve modele uygun 

olarak yapılabilmesi için bir önceki modülü baĢarmıĢ olmanız gerekir. DiĢ protezi öğrenme 

faaliyetleri birbirini takip eden faaliyetler Ģeklindedir. Ġskelet Protezlerde Planlama, 

Modelasyon 1, Modelasyon 2 ve Ġskelet Döküm modülünü baĢarıyla tamamlamıĢ iseniz 

iskelet protezlerde bitim iĢlemlerini yapabilirsiniz. Sizler bu modül ile iskelet protezlerde diĢ 

diziminin nasıl yapıldığını, diĢ diziminde karĢılaĢılan zorlukları, dublikatlı bitim iĢlemlerinin 

nasıl yapıldığını ve dublikat cihazının nasıl çalıĢtığını öğreneceksiniz. 

 

Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, mesleki yeterliğinizi artırmıĢ olacaksınız. 

Daha önceden görmüĢ olduğunuz diĢ dizim yöntemlerini anımsayarak bilgi ve becerilerinizi 

pekiĢtirip yetenekli, el becerisi geliĢmiĢ, aranılan bir diĢ protez teknisyeni olacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğine uygun diĢ dizimi yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek iskelet protezlerde mum duvar yapımını 

inceleyiniz. Mum duvar kim tarafından yapılır, öğreniniz. 
 DiĢ protez laboratuvarına giderek hekimden diĢsiz provası yapılmıĢ olarak gelen 

modeli inceleyip oklüzöre almayı gözleyiniz. 
 DiĢ protez laboratuvarına giderek diĢ protez teknisyeninin dizim yaparken suni 

diĢleri ne Ģekilde aĢındırdığını gözlemleyiniz. 
 DiĢ protez laboratuvarına giderek diĢ dizimi ve mum modelajını inceleyiniz. 

Gözlem sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Her diĢ diziminden sonra kapanıĢ ve yükseklik kontrolünün nasıl yapıldığını, 

diĢ diziminden sonra mum modelajın nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. 

Yaptığınız inceleme ve gözlemlerinizi not ederek sınıfta sununuz. 
 

1. BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE DĠġ DĠZĠMĠ 
 

Yapay diĢlerin konumlandırılması iĢlemine, diĢ dizimi denir. Hekime diĢsiz  prova 

için gönderilen ve provadan gelen iskelet model dezenfekte edilerek oklüzöre alınır. Hekim; 

iskelet üzerinde kapanıĢı alır, mum duvar hazırlar. KapanıĢ alınması diĢli ve diĢsiz sonlanan 

vakalara göre değiĢiklik gösterir. Bu değiĢiklikler Ģunlardır: 
 

DiĢli sonlanan vakalarda diĢler net bir kapanıĢ veriyorsa hekim hasta üzerinde kapanıĢ 

almayabilir. Teknisyen alt ve üst modeli elinde kapatır. DiĢler yapıĢtırıcı mum ile yapıĢtırılır. 

Artikülatöre bağlanıp diĢ dizimi yapılır  

 

Resim 1.1: Alt ve üst modelin kapatılması 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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DiĢli sonlanan vakalarda karĢılıklı diĢler kapanıĢ vermiyor ise retansiyon ağlarının 

üzerine yapay diĢlerden birkaç milimetre yüksek olarak mum duvar yapıĢtırılır. YapıĢtırılan 

mum duvar ile hasta ağzından kapanıĢ alınır. Ġskeleti modelin üzerine oturtarak teknisyene 

gönderir. Hekimden gelen kapanıĢa göre teknisyen, modelleri artikülötöre bağlayarak diĢ 

dizimi yapar. 

 

Resim 1.2: Mum duvar hazırlanmıĢ model 
 

DiĢsiz sonlanan vakalarda hekim, modelin diĢsiz kısımlarına bir tabaka mum döĢer. 

Ġskeletin retansiyon ağlarını hafif ısıtarak model üzerine oturtur. Bu iĢlem sırasında öndeki 

metal kompanentlerin alçı diĢlere tam uyumuna dikkat edilmelidir. Model üzerine oturtulan 

iskeletin retansiyon ağları üzerine doğal diĢlerde birkaç milimetre yüksek olacak Ģekilde 

mum duvar hazırlanıp hasta ağzında kapanıĢ alır. KapanıĢ hâlinde teknisyene gönderilir. 

KapanıĢ hâlinde teknisyene gelen modeller artikülatöre bağlanıp diĢ dizimi yapılır. 
 

DiĢsiz sonlanan vakalarda teknisyen ana model üzerinden iskeleti çıkarıp kaide plağı 

hazırlar. Hazırlanan kaide plağının dokulara tam uyumu sağlanır. Kaide plağın üzerine mum 

duvar hazırlanır. Hekim mum duvarların üst kısmını yumuĢatarak kapanıĢ alıp modelleri 

teknisyene gönderir. Teknisyen, kapanıĢ hâlindeki modelleri artikülatöre alıp diĢ dizimi 

yapar. 

         

Resim 1.3: DiĢsiz sonlanan vakalarda kaide plağı üzerine mum duvar yapılmıĢ model 
 

1.1. Bölümlü Protezlerde DiĢ Dizimi Fonksiyon ĠliĢkisi 
 

Bölümlü protezlerde ağız içinde bulunan doğal diĢler, çiğneme fonksiyonunu 

gerçekleĢtirir. Dizilen diĢler de çiğneme fonksiyonuna katılmalıdır. DiĢ diziminde yapay 

diĢlerin çiğneme fonksiyonuna yardımcı olacak Ģekilde alveol kavisleri üzerinde yer almaları 

gerekir. 
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Alveol kavsi üzerinde yerleri değiĢmiĢ, mesialize, distalize olmuĢ, dil ve damak 

tarafına eğilmiĢ doğal diĢlere uyması için yapay diĢlerin diziminde gerekli değiĢiklikler 

yapılmalıdır. Örneğin geniĢ olan alveoler kret boĢluklarında, boĢluğu dolduracak Ģekilde 

diĢler arasında diestemalar oluĢturulur. Diestemalar oluĢturulurken estetik yönden problem 

çıkmaması için boĢluğun distal tarafına doğru kaydırılması gerekir.  
 

DiĢsiz bölgedeki alveol boĢluğu daralmıĢ ise azı diĢleri, mesial ve distal yüzlerinden 

aĢındırılarak bu boĢluğa yerleĢtirilmelidir. 
 

1.2. Bölümlü Protezlerde DiĢ Dizimi Fonasyon ĠliĢkisi 
 

Kennedy IV. sınıf vakalarında ön diĢlerin çekimi sonucu dil ve dolayısıyla konuĢma 

fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle ön diĢlerin, alveol kavsi üzerinde doğal 

diĢlerin durumuna en yakın Ģekilde yer almasına önem verilmelidir. Örneğin distal kapanıĢlı 

bir vakada diĢ dizimi yapılırken distal kapanıĢ korunmalıdır. Distal kapanıĢın korunmadığı 

durumlarda ise konuĢmada sorunlar oluĢur. 

 

Resim 1.4: Kennedy IV. sınıf diĢ dizimi  
 

1.3. Bölümlü Protezlerde DiĢ Dizimi Estetik ĠliĢkisi 
 

Bölümlü protezlerde estetik görünüĢ diĢ seçimi ve rengi ile ilgilidir. Ön diĢler 

bölgesinde estetik önemlidir. Tek taraflı diĢ eksikliğinde, diğer tarafta bulunan diĢler göz 

önüne alınarak dizilmelidir. 
 

DiĢ dizimi yaparken diĢ koleleri mukozaya tam olarak yerleĢmelidir. DiĢ kolelerinin 

mukozaya tam yerleĢmesi ile doğal bir görünüm elde edilir. 
 

DiĢ diziminde ön diĢlerin dudaklara destek olacağı unutulmamalıdır. Ön doğal diĢleri 

önceden çekilmiĢ hastada rezorpsiyon sonucu kret küçülmüĢtür. Kreti küçülen bir ağızda 

yapay diĢler tam alveol kret üzerine yerleĢtirildiğinde diĢler kretin iç tarafına yerleĢtirilmiĢ 

olur. 
 

1.4. Ġskelet Protezlerde DiĢ Dizimini Etkileyen Faktörler 
 

Ġskelet protezlerde diĢ diziminin akrilik kaideli protezlere göre bazı zorlukları vardır. 

Bunlar; kretlerin üzerine dizememek, karĢı diĢlerin diĢsiz boĢluğa sarkması, yapay diĢlerle 

doğal diĢlerin uyum sorunu, diĢlerin doğru Ģekilde kesilip küçültülmemesi ve metal iskeletin 

uyum sorunudur. 
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Ġskelet protezlerde akrilik kaideli bölümlü protezlere ek olarak en önemli sorun metal 

iskeletin diĢ dizimini zorlaĢtırmasıdır. Metal iskelet, az olan suni diĢ yerleĢecek boĢluğu 

daraltır. Bu daralmayı önlemek için suni diĢin tabanından aĢındırma gerektirir. 

 

KroĢelerin omuz, gövde ve inen kısımları bu bölüme konacak diĢlere yer bırakmaz. 

Yapay diĢin kroĢeye dayanan bölgesini aproksimal veya alttan aĢındırmak gerekir. 

Aproksimalden aĢındırma sırasında yanlıĢlıkla ön yüzün görünen kısımlarından da 

aĢındırılır. Bu Ģekilde aĢındırılan diĢ güzel görünmeyeceği için diĢ atılıp yeni bir diĢ dizmek 

gerekir. 

 

DiĢlerin yontulması sırasında koleler olanaklar ölçüsünde kısaltılmamalıdır. 

YanlıĢlıkla kısaltılan koleler doğal diĢe göre kısa kalır. Bu durum hem estetik hem de 

kapanıĢ ve yükseklik sorunu yaratabilir. 

 

Resim 1.5: Suni diĢin doğru yontulması (mölleme) 

 

1.5. Ġskelet Protezlerde Mum Modelajı 
 

Kaidesi metal olan bölümlü protezlerde modelaj doğal diĢ sayısına göre yapılmalıdır. 

Doğal diĢ sayısının çok olduğu vakalarda modelaj daha kolaydır. Modelaj yaparken fazla 

mum kullanılarak protez kalınlaĢtırılmamalıdır. Üst çenede akrilik kaide plağının üzerine 

mum ilave edilmemelidir. Damak kesiminde kaide plağı akrilik olarak gözükmelidir. Kök 

kabartıları aĢırı yapılmamalıdır. DiĢler arasına derin oluklar yapılmamalıdır. Yapay diĢler 

arasında interdental papiller oluĢturulmalıdır. Yapay diĢler arasında oluĢturulacak interdental 

papilla iki diĢin temas noktasına kadar uzatılmalı, her yönde dıĢbükey olmalı, hastanın 

yaĢına göre olmalı ve diĢin labial yüzüne yakın bitirilmelidir.  

 

Mum modelajından önce mumlama yapılır. Mum en kolay Ģerit Ģeklinde eklenir. Mum 

Ģeridin bir tarafı alevde hafif ısıtılıp mum eklenecek yere yapıĢtırılır. Bu yöntemi yaparken 

kazıma sırasında mum Ģeritler kalkabilir. Modelajda en çok kullanılan yöntemlerden biri de 

spatülün üstüne konan küçük bir parça pembe mumun ısıtılıp modelaj yapılacak alana 

konulmasıdır. Mum soğuduktan sonra koleler açılır. DiĢ eti formu verilerek modelajı bitirilir. 

Bu yöntem ile yapılan modelaj ne kadar iyi oluĢturulur ise bitim aĢamasında aĢındırma da o 

kadar kolay olur. 
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Mum modelajı bitmiĢ iskelet model, hekime diĢli provaya gönderilir. 

 

Resim 1.6: Mum modelajı bitmiĢ model 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü iskelet protezlerde diĢ dizimi 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modeli artikülatöre alınız. 

 

 
 

 Artikülatöre almadan önce modeli 

dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 Destek diĢlerin kırılmamasına özen 

gösteriniz. 

 Mum duvarı kaldırınız. 

 

 
 

 Mum duvarı kaldırırken diĢ hekiminin 

istek ve önerilerine dikkat ediniz. 

 Destek diĢlerin alveoler kret üzerindeki 

konumlarına bakınız. 

 Modeli izole ediniz.. 

 

 
 

 DiĢ dizeceğiniz alanın ön ve arkalarını 

laklayınız. 

 Lakın kuruması için yeterli süre 

bekleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġskeleti ana modele oturtunuz. 

 

 
 

 Metal iskeletin ana modele tam oturup 

oturmadığına dikkat ediniz. 

 Metal iskelet modele oturmuyorsa 

hekim teknisyen iletiĢimini de 

kullanarak modele tam oturmasını 

sağlayınız. 

 Ġskeleti ana modele sabitleyiniz. 

 

 
 

 Ġskelet modeli ana modele mum 

damlatarak sabitleyiniz. 

 Destek diĢler üzerine mum 

damlatmamaya dikkat ediniz. 

 Alt sağ ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Alt sağ ikinci molar diĢi kontak 

temasına, yüksekliğine ve tüberkül 

uyumuna dikkat ederek yerleĢtiniz. 
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 Yüksekliğini kontrol ediniz. 

 
 

 Dizimden sonra mutlaka yükseklik 

kontrolü yapınız. 

 Yükseklik kontrolünü artikülasyon 

kâğıdı yardımıyla yapınız. 

 YerleĢtirilen diĢe aĢındırma yapınız. 

 
 

 Artikülasyon kâğıdının boyadığı yerleri 

dikkatlice aĢındırınız. 

 ĠĢaretli yerin dıĢında aĢındırma 

yaparsanız oklüzyon hatalarına neden 

olacağınızı unutmayınız. 

 AĢındırma esnasında iskelet modele 

zarar vermeyiniz. 

 Yükseklik kontrolü yapınız. 

 
 

 DiĢlerin tam oklüzyonda olduğundan 

emin olunuz. 

 AĢındırma sonrası yüksekliğin 

sıfırlandığından emin olunuz. 

 Sol alt birinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

 DiĢ dizim kurallarını dikkate alarak diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 Alt sol birinci molar diĢi kontak 

temasına, yüksekliğine ve tüberkül 

uyumuna dikkat ederek yerleĢtiniz. 

 DiĢ dizimi sonrası yükseklik ve kapanıĢ 

kontrolü yapınız. 
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 Sol alt ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢ dizim kurallarını dikkate alarak diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 Alt sol birinci molar diĢi kontak 

temasına, yüksekliğine ve tüberkül 

uyumuna dikkat ederek yerleĢtiniz. 

 DiĢ dizimi sonrası yükseklik ve kapanıĢ 

kontrolü yapınız. 

 Üst sağ lateral diĢi yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢ dizim kuralları ve morfoloji 

bilgilerinizi kullanarak diĢi yerleĢtiriniz. 

 DiĢin kapanıĢ ve estetik duruĢuna dikkat 

ediniz. 

 KapanıĢı alınız. 

 
 

 KapanıĢın tam olduğundan emin olunuz. 
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 Üst sağ birinci premolar diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 KroĢeler diĢin yerleĢtirmesini 

zorlaĢtırabilir. Bu bilgiye dikkat ederek 

diĢin yerine tam oturmasını sağlayınız. 

 Dizim sırasında kroĢe diĢ uyumuna 

dikkat ediniz. 

 Yükseklik kontrolü yapınız. 

 
 

 Yüksekliği sıfırlayınız. erken temasları 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Erken temasları aĢındırınız. 

 
 

 AĢındırmada canavar frez kullanınız. 

 KapanıĢ uyumunu sağlayıncaya kadar 

aĢındırmaya devam ediniz. 
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 AĢındırdığınız yüksekliği kontrol ediniz. 

 
 

 AĢındırdığınız yüksekliğin tam olup 

olmadığını kapanıĢa getirerek kontrol 

ediniz. 

 Üst sağ ikinci premolar diĢi yerleĢtirip 

yükseklik kontrolü yapınız. 

 
 

 Yükseklik kontrolünü mavi veya kırmızı 

artikülasyon kâğıdı ile yapınız. 

 Yükseklikleri aĢındırınız. 

 
 

 YapmıĢ olduğunuz yükseklik 

kontrolünden sonra artikülasyon kâğıdı 

ile boyanan yeri aĢındırınız. 
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 Yüksekliği kontrol ediniz.. 

 
 

 

 

 Simetri  kontrol ediniz. 

 

 AĢındırmadan sonra simetri  kontrol 

ediniz. KomĢu diĢler ile olan iliĢkisine 

bakınız. 

 Üst sol birinci premolar diĢin geleceği 

yere mum yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢ dizilecek yere mumu ateĢ spatülü ile 

adapte ediniz. 
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 Üst sol birinci premolar diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 YerleĢtirilecek diĢlerin komĢu diĢlerle 

uyumuna dikkat ederek yerleĢtirme 

yapınız. 

 Yükseklik kontrolü yapınız. 

 
 

 Her dizim ve aĢındırmadan sonra 

mutlaka yükseklik kontrolü yapınız. 

 Yükseklik kontrolünün önemine dikkat 

ediniz. 

 KapanıĢ tam olmadığında, hasta ağzını 

kapatamaz ve çiğneme problemleri 

görülür, unutmayınız. 

 Yükseklikleri yeri aĢındırınız. 

 
 

 Oklüzal kapanıĢın tam olmasına dikkat 

ediniz. 

 AĢındırma esnasında güvenliğinize 

ediniz, yaralanmalardan sakınınız. 
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 Üst sol birinci molar diĢi yerleĢtiriniz.  

 
 

 DiĢ dizim kurallarına dikkat ederek 

dizim yapınız. 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 
 

 Üst sol birinci molar diĢin kontak 

temasına, yüksekliğine ve tüberkül 

uyumuna bakarak kapanıĢı kontrol 

ediniz. 

 Dizdiğiniz diĢlerin tam oturduğundan 

emin olduğunuzda sabitleyiniz. 

 Üst sol ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢ dizim kurallarına dikkat ederek 

dizim yapınız. 
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 Dizilen diĢleri model üzerinde kontrol 

ediniz. 

 
 

 Dizilen diĢlerin oklüzyon, kontak 

teması, estetik görünüĢlerine dikkat 

ediniz. 

 Dizimin eksiksiz olduğundan emin 

olduğunuzda mum modelajına geçiniz. 

 Bukkal yüzün mum modelajını yapınız. 

 
 

 Modelaj mumu ile damlatma tekniğini 

kullanarak modelaj yapınız. 

 DiĢ kolelerine kadar mum damlatınız. 

 Palatinal yüzün mum modelajını 

yapınız. 

 
 

 Modelaj sırasında bek alevi ve ateĢ 

spatülünden yararlanınız. 

 Ġskelet ve suni diĢler üzerine mum 

damlatmayınız. 
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 Mum fazlalıkları alınız. 

 
 

 Modelaj spatülü ile fazlalıkları alınız. 

 Modelajda tırnak aralarında mum 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Modelajın kafes sınırı ile aynı olmasını 

sağlayınız. Aynı hizada olmazsa 

yükseklik problemi ile karĢılaĢacağınızı 

unutmayınız. 

 Labial yüzdeki koleleri açınız. 

 

 Koleleri açarken suni diĢler üzerinde 

mum kalıntıları varsa gideriniz. 

 Palatinal yüzdeki koleleri açınız. 

 
 

 Koleleri modelaj spatülü ile açınız. 
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 Modelajı kontol ediniz. 

 
 

 Kole sınırını, diĢ aralarında mum kalıp 

kalmadığını, interdental aralıkları 

kontrol ediniz. 

 Dizimi yapılmıĢ modeli ana modelden 

çıkarınız. 

 
 

 DizilmiĢ diĢleri yerinden oynatmadan ve 

mum modelaja zarar vermeden 

çıkartınız. 

 Direkt tutucu (kroĢe) aralarının mum 

fazlalıklarını kazıyınız. 

 
 

 Kafes ve protez anatomik sınırına dikkat 

ederek fazlalıkları alınız. 
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 Modeli alevden geçiriniz. 

 
 

 Bu iĢlemi flamlama Ģeklinde yapınız. 

 Modeli parlatınız. 

 
 

 Parlatmanın akril tepimi sırasında size 

kolaylık sağlayacağını unutmayınız. 

 DiĢ dizilmiĢ modeli alçı modelden 

çıkarınız. 

 

 DiĢ dizimi yapılmıĢ modeli çıkartırken 

diĢleri yerinden oynatmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Doğal diĢ sayısının çok olduğu vakalarda modelaj daha kolaydır. 

 

2. ( ) DiĢli sonlanan vakalarda diĢler net bir kapanıĢ veriyorsa hekim hasta üzerinde 

kapanıĢ alır. 

 

3. ( ) Ġskelet protezlerde akrilik kaideli bölümlü protezlere ek olarak en önemli sorun 

metal iskeletin diĢ dizimini zorlaĢtırmasıdır. 

 
4. ( ) DiĢsiz sonlanan vakalarda teknisyen ana model üzerinden iskeleti çıkarıp kaide 

plağı hazırlar. 

 

5. ( ) DiĢlerin yontulması sırasında koleler olanaklar ölçüsünde kısaltılır. Bu durum 

kapanıĢ ve yüksekliği düzenler.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak iskelet protezlerde bitim yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek iskelet protezlerde bitim iĢlemlerini 

inceleyiniz. 

 Muflalama ile bitim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz. 

 Dublikat ile bitim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz. 

 Ġskelet protezlerin aĢındırma ve parlatılmasının nasıl yapıldığını inceleyiniz. 

 DiĢ protez laboratuvarında yapmıĢ olduğunuz incelemelerinizi not edip sınıfta 

sununuz. 

 

2. BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE BĠTĠM 
 

Kaidesi metal olan bölümlü protezlerde bitim iĢlemleri akrilik kaideli bölümlü 

protezlerdeki gibidir. Bu; muflaya alma, mum atımı, mufladan çıkarma, muflalama 

(kalıplama), akril tepimi, akriliğin polimerizasyonunun tamamlanması, aĢındırma ve cila 

iĢlemlerinden oluĢmaktadır. Bitim iĢlemleri, tam ve akrilik kaideli bölümlü protezlerdeki 

gibi sıcak akril ile yapılır. Muflaya alma iĢleminde akrilik polimerize olduktan sonra 

modeller kırılmadan çıkartılmalı ve tekrar artikülatöre bağlanmadan dikey boyut 

değiĢiklikleri düzenmelidir. Ġskelet protezi muflaya almadan önce modelin kolayca 

çıkartılması için model kaidesinin yan tarafları vazelinlenir. 

 

Klasik yöntemde akril hamuru tepilecek ise protez muflaya alınmadan önce alçı destek 

diĢler kazınır, model muflanın alt parçasına yerleĢtirilir. Bastırılarak muflanın tabanına 

oturtulur. Mum flangeler ve yapay diĢler dıĢında her Ģey alçıyla kapatılır muflanın metal 

kenarlarına alçı taĢırılmamalıdır, alçı sertleĢince lak ile izole edilir. Muflanın üst parçası 

yerine konularak hava boĢlukları kalmayacak Ģekilde alçı muflanın üzerine dökülür, üst 

kapağı kapatılır, pres altında sertleĢmeye bırakılır. Mufla kaynar suyun içine 5 dakika 

koyularak mumların yumuĢaması sağlanır, mufla kapakları açılır. Muflanın alt parçasında 

iskelet, üst parçasında ise tersine duran yapay diĢler bulunur. Mumlar önce sıcak suyla sonra 

deterjanlı suyla ve temiz kaynar su ile temizlenir. Akril tepilerek polimerizasyonu yapılır. 

Mufladan çıkarılıp tesviye ve polisaj iĢlemleri yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1. Bölümlü Protezlerde Tesviye ve Polisaj 
 

AĢındırma, (tesviye) çeĢitli aĢındırıcılar kullanılarak protezin akril yüzeylerinde 

bulunan fazlalıkların giderilmesi iĢlemidir. Tam kelime anlamı olarak aĢındırma, bir yüzeyin 

pürüzlerini, diğer bir yüzey üzerinde sürtmek suretiyle gidermek demektir. Bu iĢ için 

kullanılan maddelere de aĢındırıcı denir. AĢındırmada amaç, bir önceki aĢındırıcı izlerinin 

yok edilmesi esasına dayanır. 

 

Tesviye iĢleminde önce karborandum veya metal möllerle akrilik kenarların çapakları 

temizlenir. Sonra diĢ araları ve koledeki alçı parçaları temizlenir. Akrilik yüzeyler keçe ve 

sulu pomza ile sık sık yön değiĢtirilerek düzgünleĢtirilip lastik möller ve parlatma 

macunlarıyla parlatılır.  

 

Parlatma, (polisaj-cila)  düzleĢtirilmiĢ yüzeyin parlatılması demektir. Tesviye ve cila 

iĢlemlerinin istenilen Ģekilde olabilmesi için çeĢitli malzemelerin, geliĢigüzel değil birbirini 

takip eden sırada kullanılması gerekir. Bu sıranın hiç biri atlanmamalıdır.  

 

Tesviye ve parlatma esnasında iki önemli risk vardır: Birincisi, teknisyen eldiven 

kullanıyorsa iskeletin metal uzantılarının (tırnaklar, resiprokal kol, retantif kroĢe kolu) 

eldivene takılıp fırlaması ve parmakların yaralanmasına sebep olur. Ġkincisi, iskeletin metal 

uzantılarına mikromotorun yeterli devirde çalıĢtırılmadığı durumlarda takılması sonucu, 

protezin fırlayıp giderek iskeletin ve suni diĢlerin deformasyonuna neden olur.. 

 

Resim 2.1: Tesviye için kullanılan ince ve kalın aĢındırıcılar 

 

2.2. Dublikatlı Bitim  
 

Hareketli protezlerde uygulanan soğuk akril ve hidrokollaid madde (özel kaplama 

jelleri) agar agar kullanılarak dublikatlı bitim yöntemi ile de bitim yapılır. Sıvı reçine 

yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde iki kısım polimer, bir kısım monomer kullanılır. 

 

Geri dönüĢümü olan (reversbl) hidrokolloid madde kullanılarak özel muflasına alınıp 

jelasyonunu tamamladıktan sonra model mufladan çıkartılıp temizlenir. Döküm kanalları 

açılır. Yapay diĢler tek tek yerlerine yerleĢtirilir, akril akıtılır ve sertleĢinceye kadar 

bekletilir. Model dublikat muflasından çıkartılır. Tesviye ve polisaj iĢlemleriyle protez 

bitirilir. 
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Resim 2.2: Dublikatlı bitim için hazırlanmıĢ özel dublikat mufla ve parçaları 

 

2.2.1. Avantajları 
 

Sıvı reçine (agar-agar)’nin bazı avantajları vardır. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Doku uyumu daha iyi olur. 

 Dikey boyutun artması daha iyi oranda olur. 
 DizilmiĢ porselen diĢlerin mufladan çıkartılırken kırılma oranı daha azdır. 
 ĠĢlemler kısa sürede tamamlanabilir. 
 Daha ekonomik bir yöntemdir. 

 

2.2.2. Dezavantajları 

 
 Madde içinde hava boĢlukları olabilir. 

 Polimerizasyon sırasında yapay diĢler yer değiĢtirebilir. 

 Total protezler yapılırken oklüzal balanssızlıklar olabilir. 

 Plastik diĢlerle maddenin bağlantısı zayıf olabilir. 

 Ön grup diĢlerin arka kısmına yeterli miktarda madde akmayabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bölümlü iskelet protezlerde bitim yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modeli muflaya alınız. 

 
 

 

 Muflaya alınmıĢ modeli brite alınız. 

 

 

 

 Mum atımı yapınız. 

 

 
 

 Mum atımını akrilik kaideli bölümü 

protezlerde olduğu gibi yapınız. 

 Tam protezlerdeki mum atımı bilgilerinizi 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Modeli yıkayınız. 

 
 

 Açılan mufladaki mum kalıntılarını 

model üzerine sıcak su dökerek 

temizleyiniz. 

 Akril tepimi yapınız. 

 
 

 Protez yapacağınız modellere akril 

tepiniz. 

 Aynı ağız için alt ve üst model 

çalıĢıyorsanız ikisine de akril tepiniz. 

 Muflayı prese alınız. 

 
 

 Akril tepimi sonrası modeli presleyerek 

akrildeki hava boĢluklarını yok ediniz. 

 Muflaların metal kısımları birbirine 

değinceye kadar presleyiniz. 

 Preslerken fazla basınç uygulamayınız. 

 Preslerken dıĢarı taĢan akrilin tepimin 

yeterli olduğunun göstergesi olduğunu 

biliniz. 

 Muflayı brite alınız. 

 
 

 Brite aldığınız muflayı iyice sıkıĢtırınız. 

 Muflayı britin içine düzgün bir Ģekilde 

koyup briti sıkınız. 

 Britlemenin akriliğin kaynatma sırasında 

genleĢip muflanın açılmasını önleyeceğini 

unutmayınız. 
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 Muflayı kaynatınız. 

 
 

 Briti soğuk su içine koyup 30 dakika 

kaynatınız. 

 Süre tamamlandıktan sonra sıcak sudan 

çıkarıp kendi hâlinde soğumaya bırakınız. 

 Muflayı açınız. 

 
 

 Muflayı açarken güvenliğinize dikkat 

ediniz. 

 Muflanın diĢli bölümlerine vurmayınız. 

 Muflayı yavaĢ ve dikkatli hareketlerle 

açınız. 

 Alçı bıçağı kullanınız. 

 DüĢebilecek diĢlere dikkat ediniz. 

 Kaba aĢındırıcı takınız. 

 
 

 Motor çalıĢırken aĢındıcı takmayınız. 

 Kaba aĢındırma yapınız. 

 
 

 Akril olan tüm yüzeyleri hard frez ile 

aĢındırınız. 

 AĢındırma iĢleminizde mikromotor ya da 

tur motoru kullanabilirsiniz. 

 Tesviye yaparken protez sınırlarına dikkat 

ediniz. 

 Frezleri diĢ ve kroĢelere kesinlikle 

değdirmeyiniz. 
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 KroĢe aralarını temizleyiniz. 

 
 

 KroĢe aralarını en ince frezlerle 

temizleyiniz. 

 DiĢlere kesinlikle dokunmayınız. 

 Protez metal iskeletli olduğundan 

kullandığınız aĢındırıcıları metale temas 

ettirmeyiniz. 

 KroĢe kollarını açınız. 

 

 
 

 Ġnce grenli frez ile ana bağlayıcılar 

üzerindeki akrilleri de temizleyebilirsiniz. 

 KroĢe aralarındaki fazla akriliği 

temizlerken kroĢe ve metal yüzeye zarar 

vermeden aĢındırınız.  

 KroĢe kollarını fissür frez ile açınız. 

 Ġnce aĢındırıcı takınız. 

 
 

 Motor çalıĢırken aĢındırıcı takmayınız. 

 DiĢ aralarını aĢındırınız. 

 
 

 DiĢ aralarını ront frez ile aĢındırınız. 

 Dizilen suni diĢlere zarar vermeden 

aĢındırınız. 
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 Protezin alt kenarlarını Ģekillendiriniz. 

 
 

 Protezin alt kenarlarına su damlası gibi 

yuvarlak Ģekil veriniz. 

 Keskin kenarlar oluĢturmayınız. 

 Lastik mölet takınız. 

 
 

 AĢındırıcı ve düzleĢtirici takarken motoru 

çalıĢtırmayınız. 

 AĢındırıcı izlerini yok ediniz. 

 

 AĢındırıcı izlerini lastik mölet ile 

gideriniz. 

 Motoru 25 bin ile 40 bin devirde 

çalıĢtırınız. 

 AĢındırıcı izlerini tamamen yok edinceye 

kadar iĢleminize devam ediniz. 

 DiĢ aralarını temizleyiniz. 

 
 

 DiĢ aralarında kalan akrili temizlemek 

için piyasemen fırçası kullanınız. 
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 Akril alanın parlatmasını yapınız. 

 
 

 Akril alanın parlatmasını keçe ile 

yapabilirsiniz.  
 Akril alanın parlatmasını yapmak için cila 

motoru kullanınız. 

 Akril alanın keçe izlerini gideriniz. 

 
 

 Akril alanın son parlatmasını ve keçe 

izlerinin gidermek için siyah kıl fırça 

kullanınız. 

 Parlatıcıları solumayınız. 

 Maske ve koruyucu gözlük kullanınız. 

 Protezin alt bölümünü parlatınız. 

 

 Suni diĢleri kıl fırçaya değdirmeyiniz. 

 Bu iĢlemde pomza kullanınız. 

 Pomzayı hep aynı yere uygulamanın akril 

yanmasına neden olacağını unutmayınız. 

 Sık sık protezi kontrol ederek iĢleminize 

devam ediniz. 

 Protezin elinizden fırlamamasına dikkat 

ediniz. 

 Protezi yıkayınız. 

 

 Pomza kalıntılarını sıcak su ve fırça 

kullanarak temizleyebilirsiniz. 
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 Protezin üzerine cila pastasını sürünüz. 

 
 

 Cila pastasını protezin tüm yüzeylerine 

sürünüz. 

 Protezin ön yüzlerini cilalayınız. 

 
 

  Pamuk fırçayla protezi parlatınız. 

 Pamuk fırçanın protezin her tarafına 

temas etmesini sağlayınız. 

 Cila motoruyla çalıĢırken suni diĢlere 

zarar vermeyiniz. 

 Protezin iç kısımlarını parlatınız. 

 
 

 Cila motoru çalıĢırken eldivenlerinizi 

fırçaya değdirmeyiniz.  

 Eldiven ve koruyucu gözlüklerinizi 

mutlaka takınız. 
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 Protezi yıkayınız. 

 
 

 Sıcak su ve uygun temizleyicilerle protez 

yüzeyinde olan kalıntıları temizleyiniz. 

 Mümkünse su tabancası ile temizleyiniz. 

 Basınçlı buharı proteze eĢit bir biçimde 

uygulayınız. 

 Protezi dezenfekte edip paketleyiniz. 

 

 Uygun dezenfektan maddelerle 

dezenfekte ediniz. 

 Protezi hekime açıkta göndermeyiniz. 

 Dezenfekte etmeyi ve diĢ istek formunu 

protezin yanına koymayı unutmayınız. 

 Doğru iĢi gönderdiğinizden emin olmak 

için mutlaka kontrol ediniz. 
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Hareketli bölümlü iskelet protezlerde dublikatlı bitim yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 DiĢ dizimi ve mum modelajı yapınız. 

 
 

 DiĢ dizimi ve mum modelajı bilgilerinizi 

hatırlayarak iĢlemi yapınız. 

 Akril gelecek alanları mumlayınız. 

 
 

 Dublikata akril konulma sırasında, 

akrilin birbirine geçiĢ yapması için diĢ 

ve akril sınırına yuvarlak mum sarınız. 

 Yuvarlak mumu, modelaj mumunu 

yumuĢatarak hazırlayabilirsiniz. 

 Agar agarı küçük parçalara ayırınız. 

 
 

 Agar agarı bıçak veya rende ile küçük 

parçalara ayırabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Agar agarı ölçekli eritme kabına 

koyunuz. 

 
 

 Tek mufla için üç yüz elli gram agar 

agar koyunuz. 

 Agar agara su koyunuz. 

 
 

 Tek mufla için agar agar üzerine çeyrek 

su bardağı su ekleyiniz. 

 Firmanın kullanım direktiflerine uyarak 

iĢleminizi daha kolay yapabileceğinizi 

unutmayınız. 

 Modeli suya koyunuz. 

 
 

 Modelin üzerini örtecek kadar içinde su 

bulunan temiz bir kap kullanınız. 

 Modeli suya doyurmak için 5-10 dakika 

su içinde bekletiniz. 

 Modeli suya koymaktaki amacınızın 

alçının suya doyurulması olduğunu 

unutmayınız. 

 Modeli suya koymadığınızda hidro 

kolloid madde olan agar agarın suyunu 

alçı emeceğinden modelde daralmalar 

olur, unutmayınız. 

 Agar agarı eritiniz. 

 

 Agar agarı mikrodalga fırında, özel agar 

agar eritme cihazı kullanarak veya ocak 

üzerinde derin metal kaba koyarak 

eritebilisiniz. 

 Fırının süresini dört dakikaya 

ayarlayınız. 
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 Agar agarı soğutunuz. 

 
 

 Agar agarı 45-50 derece olacak Ģekilde 

soğutunuz. 

 Soğutmak için dereceli kap 

kullanabilirsiniz. 

 
 

 Modeli sudan çıkarıp kurulayınız. 

 
 

 Model üzerinde su ve temizleyici 

artıkları kalmayacak Ģekilde kurulayınız. 

 Modeli muflaya yerleĢtiriniz. 

 
 

 Özel dublikat muflası kullanınız. 

 Modeli muflanın tam ortasına 

yerleĢtiriniz. 

 Modeli muflanın tam ortasına 

yerleĢtirmediğinizde muflanın kapağını 

kapatamayacağınızı ve modele zarar 

vereceğinizi unutmayınız. 
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 Agar agarı dublikat muflasına dökünüz. 

 
 

 Agar agarı muflaya hafif taĢıncaya kadar 

dökebilirsiniz. 

 
 

 Muflayı soğutunuz. 

 
 

 Muflayı, modeli suya koyduğunuz kapta 

soğutabilirsiniz. 

 Muflanın yarısına su gelecek Ģekilde 

kaba su koyunuz. 

 Soğuk su dolu kapta aĢağıdan yukarıya 

doğru soğutunuz. 

 Soğuması için yaklaĢık 45 dakika suda 

bekletiniz. 

 Sudan çıkarıp kapak üzerindeki fazla 

agar agarı temizleyiniz. 

 
 

 Kazıma spatülü ile fazlalıkları 

temizleyiniz. 
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 Muflanın alt kanal contasını çıkartınız. 

 
 

 Alt kanal contasını hava tabancası ile 

basınç uygulayarak gevĢetiniz. 

 Spatül yardımıyla contayı çıkartınız. 

 Muflayı açınız. 

 
 

 Muflanın alt kapağını hava tabancası ile 

basınç uygulayarak açınız. 

 Modeli mufladan çıkarınız. 

 
 

 Muflanın alt kapağını hava tabancası ile 

basınç uygulayarak açınız. 

 Model üzerinde donmuĢ agar agarı bir 

parça keserek modeli rahat ve 

zedelemeden çıkarabilirsiniz. 

 Kesip çıkardığınız parçayı atmayınız. 

Modeli tekrar kapatırken size gerekli 

olacağını unutmayınız. 
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 Dublikat modeli inceleyiniz. 

 
 

 Kırılan agar agar parçası var ise yerine 

koyunuz. 

 Dizilen diĢleri çıkartınız. 

 
 

 Dizilen diĢlere zarar vermeden çıkarınız. 

 Suni diĢler üzerindeki artık maddeleri 

temizleyiniz. 

 
 

 Basınçlı buhar makinası ile temizleyiniz. 

 Ġskelet modeli temizleyiniz. 

 

 Alçı model üzerindeki agar agar ve mum 

artıklarını temizleyiniz. 

 Sıcak su veya buhar kullanarak 

temizleyiniz. 
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 DiĢlere kanal açınız. 

 
 

 Tutuculuk sağlamak için diĢlerin akril 

gelecek alanına kanal açınız. 

 DiĢleri dublikat modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢleri kendi yerlerine yerleĢtiriniz. 

 
 

 Alçı modeli dublikat modele 

yerleĢtiriniz. 

 

 Modeli ters çevirerek kendi yerine 

yerleĢtiriniz. 

 Kesilen agar agar parçası varsa yeniden 

yerine koyunuz. 
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 Kanal açınız. 

 
 

 Kanal mili ile kanal açınız. 

 Kanal tıpasını çıkararak kanal açınız. 

 Kanal açılmadığında akril gidecek 

alanın kaybolacağını unutmayınız. 

 Ġki tarafa da kanal açınız. 

 
 

 Akril hazırlayınız. 

 
 

 Akriliği bir ölçek toz iki ölçek likit 

koyarak hazırlayınız. 

 Akriliği aynı yönde otuz saniye 

karıĢtırarak uygun kıvama getiriniz. 

 Muflaya akriliği dökünüz. 

 
 

 Muflayı dik duruma getirerek oturtunuz.  

 Akriliği diğer kanaldan çıkıncaya kadar 

akıtınız. 
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 Akrilin üzerine su dökünüz. 

 
 

 Akriliğin hava ile temasını kesmek için 

her iki deliğine de su dökünüz. 

 Akrili kapatacak kadar su koyunuz. 

 Muflayı basınçlı tencereye alınız. 

 
 

 Basınçlı tencerenin içine yarıya kadar 48 

derece ısıda su koyunuz. 

 Basınçlı tencerenin istenilenden fazla su 

ile dolmamasına dikkat ediniz. 

 Basınçlı tencerenin basınç ayarını 

yapınız. 

 
 

 Ġki barlık basıncına gelecek kadar 

basıncı ayarlayınız. 

 Tencerenin kapağını kapattıktan sonra 

iki barlık basınç altında 15 dakika 

bekleterek akrilin polimerizasyonunu 

tamamlayınız. 

 Muflayı çıkarınız. 

 

 Tencerenin basıncını alarak muflayı 

çıkarınız. 

 Basıncını almadan çıkardığınızda 

muflanın basıncın etkisiyle fırlayacağını 

unutmayınız. 

 Tencereye çok yakından temas 

etmeyiniz. 
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 Modeli mufladan çıkarınız. 

 
 

 Çıkardığınız agar agarı bir daha 

kullanılmak üzere temiz bir kapta 

saklayınız. 

 Kaba aĢındırma yapınız. 

 
 

 Kalın grenli aĢındırıcılara ilk 

aĢındırmayı yapınız. 

 Ġnce aĢındırma yapınız. 

 
 

 Akril gelen tüm alanları aĢındırınız. 

 KroĢe aralarını aĢındırınız. 

 

 KroĢe aralarını aĢındırırken metal 

iskelete zarar vermeyiniz. 
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 Protezin polisajını yapınız. 

 Birinci uygulama faaliyetindeki polisaj 

iĢlemlerindeki sırayı takip ederek 

yapınız. 

 Protez yıkayınız. 

 
 

 Sabun veya deterjan ile temizleyiniz. 

 Gitmeyen kalıntıları basınçlı buhar 

makinesiyle temizleyiniz. 

 Protez üzerindeki parlatıcı kalıntılarını 

temizleyiniz. 

 Gitmeyen kalıntıları basınçlı buhar 

makinesiyle temizleyiniz. 

 Uygun paketleme yaparak diĢ hekimine 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki bitim iĢlemlerinden hangisinde dikkatli çalıĢılmadığında en çok pörozite 

görülür? 

A) Akrilik tepilmesi. 

B) Akriliğin polimerizasyonu. 

C) Muflaya alma. 

D) Muflanın açılması. 

E) Artikülatörden çıkarma. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi modeli muflaya almadan önce içeriye alçı sızmasını önlemek 

amacıyla yapılır? 

A) Protezin kenar kısımlarının mumla doldurulması. 

B) Protezin kenarlarının alçı kesme makinesi ile kesilmesi. 

C) Modellerin suyla doyurulması. 

D) Muflanın her iki parçasının iç yüzeylerinin laklanması. 

E) Muflanın alt parçasının içine alçı doldurulması. 

 

3. Ġskelet protezlerin bitim iĢlemlerinde hangisi en son yapılması gereken bitim 

iĢlemidir? 

A) Muflaya alma. 

B) Polimerizasyon. 

C) Cila. 

D) AĢındırma. 

E) Akril tepimi. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi mum atımı yapılırken oluĢan kaynatma hatalarındandır? 

A) Muflayı kaynamıĢ su içinde yeterli derecede kaynatmamak . 

B) Mum atımı sırasında muflayı fazla kaynatmak. 

C) Mum atımı sırasında muflayı az kaynatmak.  

D) Muflayı soğuk su içine atmamak. 

E) Hepsi.  
 

5. Hareketli bölümlü iskelet protezlerde dublikatlı bitim yaparken aĢağıdakilerden 

hangisi, uygulanan iĢlem basamaklarındandır? 

A) Agar agarın küçük parçalara ayrılması. 

B) Agar agarın ölçekli eritme kabına konması. 

C) Modelin suya doyurulması. 

D) Agar agarın eritilmesi. 

E) 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Mum modeli sırasında interdental temas noktası oluĢtururken iki diĢin temas 

noktasına kadar modelaj uzatılmalıdır.  

 

2. ( ) DiĢ dizimi yaparken suni diĢler fazla gelen tüm yerlerinden aĢındırılır.  

 
3. ( ) Etrafındaki alçı kitlesinden ayrılan protezin tesviyesi, eğer modelaj iyi yapılmıĢ, 

iyi cins lak kullanılmıĢ ise baĢarıyla tamamlanır.  

 

4. ( ) Hareketli protezlerde uygulanan soğuk akril ve hidrokolloid madde agar agar 

kullanarak dublikatlı bitim yapılır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

5. Bir muflanın iyi britlenmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Muflanın açılmasını önlemek 

B) Akriliğin elastikiyetini kaybetmesini engellemek 

C) Muflanın sabitlenmesi 

D) Muflayı uzun süre bekletebilmek  

E) Kaynama komplikasyonlarına karşı muflayı korumak  

 

6. Akril tepme hatalarına aĢağıdakilerden hangisi bir neden olamaz? 

A) Akril tepiminde muflanın tam kapanmaması  

B) Akrilin erken tepilmesi  

C) Hazırlanan mufla hamurunun ikiye ayrılması 

D) Akril tepen kiĢinin elinin ıslak olması 

E) Mufla kalıplarına dengeli bir Ģekilde akrilin tepilmemesi 

 

7. Tesviye ve polisajla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Motor çalıĢırken takılan aĢındırıcılarla aĢındırma iĢlemi yapılır. 

B) DiĢ aralarında kalan akrili temizlemek için piyasemen fırçası kullanılır. 

C) Keçe ile pomza uygularken pomzayı sürekli protezin aynı yerine uygulamamak 

gerekir. 

D) KroĢe kollarını açmak için fissür frez kullanılır. 

E) Ġnce grenli frezle ana bağlayıcılar üzerindeki akriller de 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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 E 

6 D 

7 C 

8 D 

9 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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