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DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

DiĢ Eti Modelajı

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, tam protezlerde diĢ eti modelajına ait tanım ve
kavram bilgileri ile beceri araç gereçlerinin tanıtıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL
YETERLĠK

DiĢ eti modelajı yapmak
Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuvarı ve okul
laboratuvarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe
uygun diĢ eti modelajı yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında tekniğe
uygun diĢ eti modelajı yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında tekniğe
uygun modeli artikülatörden çıkartabileceksiniz.
Donanım: Spatül bek, modelaj mumu, likit, pamuk

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

artikülatör, diĢ eti modelajı yapılmıĢ
dezenfektan madde, çekiç, kıl testere

model,

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Total protez yapımında diĢ dizimini izleyen iĢlem diĢ eti modelajıdır. Modelaj küçük
mum kitleleri eritilerek yapılır. Buradaki esas amaç proteze doğal diĢ eti formu
verebilmektir.
Modelaj sırasında diĢ etinin görünümü ve dizilen diĢlerin kökleri, kolesi dikkatlice
taklit edilir. Protezlere doğal doku görünümü kazandırmak diĢ eti modelajı ile mümkündür.
Ġyi bir modelaj çalıĢması ile vakitten tasarruf sağlandığı ve hastayı sevindiren bir
protezin oluĢtuğu hatırlanmalıdır.
DiĢ eti düzgün bir doku kabartısı halinde verilirse ve diĢlere doğal bir görünüm
kazandırılırsa iyi bir modelajdan söz edilir. Bu da maniple yeteneği iyi bir teknisyenin
baĢarısıdır.
Sizler bu modül
sevindireceksiniz.

ile doğal

görünümlü total protezler

1

yaparak kullananı
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun diĢ eti modelajı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ protez laboratuvarında diĢ eti modelajında kullanılan araç gereçleri
araĢtırınız.
DiĢ eti modelajında, modelaj yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
nelerdir, öğreniniz.
Laboratuvarda teknisyen tarafından yapılan bir diĢ eti modelajını izleyip baĢlıca
püf noktalarını öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢarak, bilgi karĢılaĢtırması
yapınız.

1. DĠġ ETĠ MODELAJI
Laboratuvarda diĢ dizimi tamamlandıktan sonra protez taslağı normal diĢ eti dokusunu
taklit edecek tarzda mumla Ģekillendirilmelidir.
Total protez yapılırken diĢlerin diĢ dizim iĢlemleri tamamlandığında bunları
çevreleyen mum pürüzlüdür ve düzensizdir. Bu aĢamada laboratuvarda protez taslağı normal
diĢ eti dokusunu taklit edecek tarzda mumla Ģekillendirilir, mum düzgünleĢtirilir ve buna
doğal diĢleri çevreleyen normal mukoza dokusunun karakteristik konturu kazandırılır. ĠĢte bu
mum ekleme, kontürleme iĢlemi diĢ eti modelajı olarak isimlendirilir.
Tam protezlerin dizaynı, diĢler çekildikten sonra yüzdeki morfolojik değiĢikliklerle
çok yakından ilgilidir. Doğal diĢlerle birlikte sert dokuların da kaybı, yüzün görünümünde
çok büyük değiĢikliklere sebep olabilir. Hele ileri yaĢlarda olan hastalarda bu durum daha
çarpıcı boyutlara ulaĢabilir. Ön diĢlerin yüzün dudak bölgesine verdiği dolgunluk baĢka bir
deyiĢle diĢlerin, dudakları desteklemesi diĢlerin çekimini takiben kaybolur. Buna ek olarak
ön segmentte (parça,bölüm)alveol kretinin rezorbsiyonu (erime, bozulma) görünümü
büsbütün bozar.
Modelaj konusunda ilk düĢünülmesi gereken Ģey kullanılacak mumun rengidir. Çünkü
kötü renkli çok koyu bir mumla yapılan modelaj hastayı olumsuz etkileyebilir. Hekimin tüm
uyarılarına ve ikna çalıĢmalarına rağmen içinde bir Ģüphe kalır. Bu nedenle modelaj, bitmiĢ
bir protezin normal rengini aksettirmelidir. Modelaj sırasında aĢağıdakilere dikkat etmek
yerinde olur.
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Modelaj, küçük mum kitleleri eriterek ve kısım kısım yapılmalıdır. Büyük
parçalar halinde modelaj yapılması ve kocaman bir spatülün ısıtılarak
uygulanması diĢlerin yer değiĢtirmesine neden olabilir.
Modelaj konusunda önemli bir diğer hususta kaidenin kalınlığı ve inceliğidir.
Gerekli yerlere mum doldurulur veya gerekli yerlerden mum kazınarak atılır.
Kaide plağının kalın olması iç pörozitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. AĢırı
kalınlık madde ve zaman kaybı demektir ve sonradan teknisyen bu durumu
düzeltmek için çok zaman sarf eder. Protez plağı normalden ince olursa
polisajda büyük güçlükler çıkar ve kullanım esnasında da kolaylıkla kırılabilir.
Normalde kaide plağının üstte damak kubbesinin tam ortasında 1,5 mm olması
gereklidir.
Kaide plağı her iki çenede ve lingual tarafta iç bükey ( konkav) bir eğimde
olmalıdır. Alt çenenin lingual konkavlığına dil yerleĢir ve alt protezi aĢağı doğru
iten bir kuvvet uygular. Bukkal taraftaki dolgunluk (konveksite) ise yanakları
doldurur ve bu durum da aynı amaca yöneliktir. Bu yapım protezlerin
retansiyonuna ve stabilitesine katkıda bulunur.
Normal koĢullar altında modelaj sırasında kaide plağının sınırları
değiĢtirilmemelidir; çünkü o sınırlar hekim tarafından ağızda düzenlenmiĢtir
veya düzenlenmiĢ olması gerekir. Eğer ağızda denenmesi sırasında eksik
kısımlar varsa buraları soğuk akrilik ile tamamlanır. Teknisyen modelaj
sırasında kaide plağının sınırları ile oynamamalıdır.
DiĢlerin kole kesimlerinde mum bırakılmamalı, diĢlerin arası iyice temizlenmeli
diĢ eti kabartıları taklit edilmeye çalıĢılmalıdır. Modelaj tamamlandıktan sonra
üst ön vestibül bölgeye bir temizlik fırçası ile çukurcuklar yapılabilir. Böylece
pürüzlü bir yüzeyin ıĢığı farklı yüzlerde kırması sonucu yüzey daha normal
görünür. Özellikle diĢ etinin görüldüğü vakalarda bu iĢlem uygulanmalıdır. Üst
çenede kaninlerin kökü hizasında normalde görülen hafif kabarıklıklar yapılmalı
ve bunun, dudakların o kesimini aĢırı kabartmamasına dikkat edilmelidir.
Modelaj yapımı hiçbir zaman abartılmamalıdır. Ġnsan kendi diĢ etine baktığı
zaman abartılmıĢ bir görünüm ile karĢılaĢmaz. Onun için aĢırıya gitmemeli
diĢler arasında derin çukurcuklar yaparak buralara yemek dolmasına ve iyi
bakılmayan protezlerde koku oluĢmasına sebep olmamalıdır.
Doğal diĢleri olan genç ve yaĢlı insanların serbest diĢ etleri ve mukoza dokusu
gözlenmelidir. Gençlere tam protez yaparken diĢ eti kıvrımlarının ve diĢ eti
papelinin biraz daha belirgin, buna karĢın yaĢlı insanlarda bu kesimlerin biraz
daha çökük olduğu unutulmamalıdır.
Mum yüzeyleri ince bir alev ile pürüzsüz ve kaygan olacak Ģekilde düzeltilmeli
ve ipek çorap ya da gazlı bez ile hafifçe ovularak düzgünleĢtirilmelidir. DiĢler
arasındaki mum iyi temizlenmelidir. Özellikle ön diĢler arasındaki mumun
spatülle çıkartılabilmesi pek mümkün olmaz. Ön diĢlerin araları diĢ ipliği ile
temizlenmelidir.

4

Resim 1.1: DiĢ eti modelajı yapılmıĢ tam protez

1.1. DiĢ Eti Modelajında Kullanılan Araç Gereçler
Total protez yapımında diĢ dizimini, modelaj izler. Bu iĢlem için de kullanılacak bazı
araç gereçlere ihtiyaç vardır. Çünkü modelajda önce kaidenin inceliği veya kalınlığı gerekli
yerlerine göre saptanır gerekirse mum doldurulur ya da kazıma iĢlemi yapılır.
Bu yüzden kaide plağının doğal görünümünün verilmesinde laboratuvarda çeĢitli araç
gereçler kullanılır.

1.1.1. Pembe Tabaka Mum (Modelaj Mumu)
Pembe muma kaide plağı mumu da denir ve oklüzyon düzlemlerinin oluĢturulmasında
kullanılır. Ayrıca yapay diĢlerin diziminde, diĢ eti modelajında yani total protez
restorasyonunda kullanılır. Pembe mum kaidenin hepsi veya bir kısmını Ģekillendirmek için
de kullanılır. Normal de pembe olan rengi ilk basamakta protez yapımına estetik temin eder.
Bu mumla diĢler dizildikten sonra proteze istenen Ģekil verilir.
Pembe mumların diĢleri dizmede ve gereken konturu vermede kullanılması sıcaklık
değiĢikliklerinde ortaya çıkan boyutsal değiĢiklikler bakımından önemlidir. Bu boyutsal
değiĢiklikler diĢlerin iliĢkilerini koruması yönünden önemlidir. Pembe mum 23 °C’de keskin
bir aletle kolayca Ģekillendirilebilir. Çok hafif bir alev üzerinden geçirildiğinde de düzgün
yüzeyler sergiler.

Resim 1.2: Pembe tabaka modelaj mumları
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DiĢ dizimi esnasında pembe mum içinde artık gerilim oluĢur. Bu iç gerilim, değiĢik
soğuma Ģekilleri, sıcak spatülle manipülasyon ve istenen çalıĢma sıcaklığı altında mumun
fiziksel olarak manipülasyonu ile ilgilidir. Ġç gerilimlerin rahatlamasını hem zaman hem de
sıcaklık etkiler. Bu Ģekilde mumlanmıĢ ve uygun Ģekilde kapanıĢa getirilmiĢ protezler, çok
uzun süre sıcak ortamlarda saklanmamalıdır. Aksi halde mumda deformasyon oluĢur ve
diĢler yer değiĢtirir. DiĢ iliĢkilerinin en iyi Ģekilde korunması gerektiğinde mumlanmıĢ yani
modelajı tamamlanmıĢ protezin hemen muflaya alınması gerekir.

Resim 1.3: Pembe modelaj mumu kullanılarak diĢ eti modelajı yapılmıĢ tam protez

1.1.2. Modelaj Spatülleri
Laboratuvarda kullanılan spatüller alçı ve modelaj (modelasyon) spatülleridir.
Modelaj spatülleri tamamen çelikten yapılmıĢ olup basınç gerektirmeyen ince modelasyon
iĢlerinde kullanılırlar. Modelaj spatülleri muma Ģekil vermek ya da kazımak amacıyla
kullanılır.
AteĢ spatülleri de bir modelaj spatülüdür. Bunların diğer spatüller gibi metal olan
kısmı paslanmaz çelikten yapılır. Elle tutulan kısmı yalıtkan olabilmesi için tahtaya da
bakalit türü materyalden yapılmıĢtır. Kullanım alanlarına göre farklı boyutta çeĢitleri vardır.

Resim 1.4 AteĢ spatülleri

Resim 1.5 Modelaj spatülleri

Resim 1.6: ÇeĢitli boyutlarda ateĢ ve modelaj spatülleri
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Resim 1.7: Modelaj spatülü ile diĢ eti modelajı



Elektrikli spatül

Elektrikle ısıtılan spatüllerdir. Spatülün elle tutulan kısmında yer alan rezistansla
ısıtılmasını sağlayan pilli modelleri de vardır. Sıcaklık bir devre yardımı ile kontrol edilir.
Elektrikli spatüllerin kaza riski yoktur. Mum kaybını en az düzeye indirgediği için ve
düĢük Wattla çalıĢtıklarından ekonomiktir. Kullanılan mumun ergime sıcaklığına göre
sıcaklık ayarlanabildiği için mumla istenmeyen sorunlar da ortadan kalkar.
Her spatül için farklı ısı programlarının olması, modelaj bıçaklarının güvenli bir
Ģekilde değiĢme olanağı ve bükülmeyen yalıtkan kabloları sayesinde kullanımları gün
geçtikçe artmaktadır. Laboratuvar çalıĢmalarında bek alevinde mumun eritilmesinin solunum
sistemi ve diğer hastalıklara neden olması, elektrikli spatül kullanımını zorunlu hale
getirmiĢtir. AĢağıda piyasada kullanılan değiĢik elektrikli spatül modelleri verilmiĢtir.

Resim 1.8: Elektrikli spatüller
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile diĢ eti modelajı yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 DiĢ dizilmiĢ model üzerine
damlatınız.

Öneriler
mum

 DiĢlerin üzerine mum gelmemesine
dikkat ediniz.
 Modelaj yapımına uygun pembe mum
kullanınız.

 Üst modelin
yığınız.

kret

sınırlarına

 Üst modelin
yığınız.

kole

bölgesine

 Protezin alt sınırlarından baĢlayıp
diĢlerin ekvator hattına kadar mum
damlatınız.
mum
 Modelaj mumunu bek alevinde veya
elektrikli spatül ile ısıtarak damlatma
yöntemi ile mum damlatınız.
 Modelaj mumunu sıcak halde iken
zaman kaybetmeden uygulayınız.

mum  DizilmiĢ diĢlerin ekvator hattına kadar
mum atmaya dikkat ediniz.
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 Üst modelin. sulcus tabanına mum  Sulcus tabanının üzerine çıkmayacak
Ģekilde mum yığınız.
yığınız.

 Alt modelin
yığınız.

kret

sınırlarına

mum  Alçı modelin üzerine taĢırmadan mum
yığmaya dikkat ediniz.

 Alt modelin
yığınız.

kole

bölgesine

mum

 DizilmiĢ diĢlerin ekvator hattına kadar
mum atmaya dikkat ediniz.
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 Alt modelin sulcus tabanına mum
yığınız.

 Sulcus tabanının üzerine çıkmayacak
Ģekilde mum yığınız.
 AĢırı abartıya kaçmayınız.

 Mumun iĢlenebilir soğuk hale gelmesini
 Oda
sıcaklığında
bekleyiniz.
soğumaya bırakınız.
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kendiliğinden

 Mum yığımı yapılmıĢ modeli flamdan  Yüksek ısıda bek alevi olmamasına
geçiriniz.
dikkat ediniz.
 DiĢlerin bek alevinden zarar görmemesi
için avucunuzun içinde modeli hızlıca
çeviriniz.

 Model üzerindeki mum fazlalıklarını
kazıyınız.

 Modelaj spatülü ile kazıyınız.
 Dikkatli bir Ģekilde çalıĢınız.

 Üst protezin diĢ kolelerini açınız.

 DizilmiĢ diĢlerin kole modelajının aynı
seviyede olmasına dikkat ediniz.
 Diğer diĢleri ilk diĢin kole hizasına
dikkat ederek çalıĢınız.
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 Üst protezin kret sınırlarını belirleyiniz.

 Alveol kret sınırlarının alçı modele
uygun sınırlarda tamamlanmasına dikkat
ediniz.
 Protez sınırlarını hekimin belirlediği
Ģekilde tamamlayınız.
 Modelaj spatülü kullanınız.

 Kole bölgesini çok açmamaya dikkat
ediniz.

 Üst proteze diĢ eti formu veriniz.

 Abartılı çalıĢmayınız.
 Doğal bir diĢ eti modelajı görünümü
veriniz.
 Üst ön vestibül bölgeye temizlik fırçası
ile çukurcuklar açabilirsiniz. Bu iĢlemi
her zaman değil diĢ etinin görüldüğü
vakalarda uygulayınız.
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 Alt protezin diĢ kolelerini açınız.

 DizilmiĢ diĢlerin kole modelajının aynı
seviyede olmasına dikkat ediniz.

 Alt protezin kret sınırlarını belirleyiniz.

 Kret sınırlarının alçı modele uygun
sınırlarda
tamamlanmasına
dikkat
ediniz.

 Alt proteze diĢ eti formu veriniz.

 Kole bölgesini çok açmamaya dikkat
ediniz.
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 Modeli flamdan geçiriniz.

 Protezi temizleyiniz.

 Alçı modelden protezi çıkartınız.

 Yüksek ısıda bek alevi olmamasına
dikkat ediniz.
 DiĢlerin bek alevinden zarar görmemesi
için avucunuzun içinde modeli hızlıca
çeviriniz.

 DiĢlerin üzerindeki ve çevresindeki
mum fazlalıklarını alınız.
 DiĢlerin yüzeyini likitli pamuk ya da
gazlı bezle iyice siliniz.
 Modelaj spatülü ve gazlı bezle protezi
temizleyiniz.

 Modelaj spatülü ile çıkarınız.
 Alt ve üst her iki alçı modelden alt ve
üst protezi dikkatli bir Ģekilde çıkarınız.
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 Üst protez sınırlarının dıĢına taĢan  Modelaj spatülü kullanınız.
mumları temizleyiniz.
 Protez sınırlarına dikkat ederek çalıĢınız.

 Alt protez sınırlarının dıĢına taĢan
mumları temizleyiniz.

 Modelaj spatülü kullanınız.
 Protez sınırlarına dikkat ederek çalıĢınız.

 Üst protezi alçı modele yerleĢtiriniz.

 Protez kaidesinin alçı modele tam oturup
oturmadığına dikkat ediniz.

 Alt protezi alçı modele yerleĢtiriniz.

 Protez kaidesinin alçı modele tam oturup
oturmadığına dikkat ediniz.
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 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 KapanıĢın tam olup olmadığına bakınız.
 Tüberkül temasını kontrol ediniz.

 Alçı modeli yıkayınız.

 Basınçlı buhar makinesinde yıkayınız.
 Mumları temizleninceye kadar yıkama
iĢlemine devam ediniz.

 Protezi yıkayınız.

 Temiz su dolu bol içinde yıkayınız.
 Sünger parçasıyla hafif darbeler
uygulayarak yıkayınız.
 Akan su altında da yıkayabilirsiniz.
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 DiĢli provaya gönderiniz.

 Torbalayarak gönderiniz.
 Ġstek form kağıdını da koyunuz.

 DiĢ
eti
modelajının
bozulup
bozulmadığını kontrol ediniz.
 DiĢli provadan gelen protezin kapanıĢ
 Artikülatörde diĢlerin yerine ve diĢlerde
kontrolünü yapınız.
kayma olmamasına dikkat ediniz.

 Üst
protezin
sabitleyiniz.

kenar

 Protez kapanıĢ halde iken kenar
kısımlarını sabitleyiniz.
kısımlarını
 Modelaj mumu ve sıcak spatül ile
sabitleme iĢleminizi yapınız.
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 Alt
protezin
sabitleyiniz.

kenar

 Protez kapanıĢ halde iken kenar
kısımlarını sabitleyiniz.
kısımlarını
 Modelaj mumu ve sıcak spatül ile
sabitleme iĢleminizi yapınız.

 Üst alçı modeldeki üst protezin kret
bitim sınırlarına mum atınız.

 Sınırların tam kapanmıĢ olmasına dikkat
ediniz.

 Alt alçı modeldeki alt protezin kret bitim  Sınırların tam kapanmıĢ olmasına dikkat
sınırlarına mum atınız.
ediniz.
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 Artikülatörü açarak lingual kısımlara da  Üst ve alt protezi varsa eksiklikleri
mum atınız.
yönünden kontrol ediniz.

 Üst ve alt protezdeki
soğumasını sağlayınız.

mumun

 Kendiliğinden soğumaya bırakınız.
 Mumun yapısını bozabileceği için
modeli kesinlikle suyun içine atmayınız.

 Üst alçı modeldeki üst protezin mum  Modelaj spatülü ile protez sınırlarına
dikkat ederek fazlalıkları alınız.
fazlalıklarını alınız.

19

 Palatinal yüzey ve sınırları düzleĢtiriniz.
 Yapılan mum modelajın protezin ahh
hattı sınırından 1mm geride tutulmasına
özen gösteriniz.
 Bu payın tesviye için bırakılması
gerektiğini unutmayınız.

 Alt alçı modeldeki alt protezin mum
fazlalıklarını alınız.

 Modelaj spatülü ile protez sınırlarına
dikkat ederek fazlalıkları alınız.

 Üst alçı modeldeki üst protezin protez
sınırlarını düzeltiniz.

 Protez sınırına dikkat ediniz.
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 Alt alçı modeldeki alt protezin protez
 Protez sınırına dikkat ediniz.
sınırlarını düzeltiniz.

 Gazlı bez ya da pamukla temizleyiniz.
 Her iki protezi de temizleyiniz.

 Protezi temizleyiniz.

 Flamdan geçirerek de temizleme
iĢlemine devam edebilirsiniz.

 DizilmiĢ diĢlerin üzerini temizleyiniz.

 Modelaj spatülü ile mum artıklarını
temizleyiniz.
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 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Alçı modeldeki üst ve alt protezi
artikülatörde kapanıĢa getirerek son
kontrolünüzü yapınız.
 Mum modelajın kenar sınırlarının bitime
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

( ) Modelaj sırasında teknisyen kaide plağının sınırları ile geliĢigüzel oynamamalıdır.
( ) Kaide plağı her iki çenede ve lingual tarafta dıĢ bükey (konveks) bir eğimde
olmalıdır.
( ) Modelaj küçük mum kitleleri eritilerek kısım kısım yapılmalıdır. Büyükçe bir
spatül kullanmanın diĢlerin yer değiĢtirmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.
( ) Modelajı tamamlanmıĢ modellerin mum yüzeyleri ince bir alev ile pürüzsüz ve
kaygan olacak Ģekilde düzeltilmeli ve ipek kadın çorabı ile hafifçe ovularak
düzgünleĢtirilmelidir.
( ) Yapılan mum modelajın protezin ahh hattı sınırından 1mm ileride tutulmasına
özen gösterilmelidir.
( ) Protezin alt sınırlarından baĢlayıp diĢlerin ekvator hattına kadar mum
damlatılmalıdır.
( ) Doğal diĢleri olan genç ve yaĢlı insanların serbet diĢetleri ve mukoza dokusu
gözlenmeli, gençlere tam protez yaparken diĢ eti papelinin biraz daha belirgin, buna
karĢın yaĢlı insanlarda bu kesimlerin biraz daha çökük olduğu unutulmamalıdır.
( ) Yapılan modelajda kret sınırlarının alçı modele uygun sınırlarda tamamlanmasına
dikkat edilmelidir.
( ) Modelajı tamamlanmıĢ modeller, mumun iĢlenebilir soğuk hale gelmesi için
soğuk su dolu bir küvette bekletilmelidir.
( )Modelaj tamamlandıktan sonra özellikle diĢ etinin görüldüğü vakalarda üst ön
vestibül bölgeye bir temizlik fırçası ile çukurcuklar açılabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun modeli artikülatörden çıkartabileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ protez laboratuvarında modelin artikülatörden çıkartılmasında kullanılan
araç gereçleri araĢtırınız.
Model artikülatörden çıkartılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
nelerdir araĢtırınız.
Artikülatör ve oklüzörden model çıkartılmasını karĢılaĢtırınız. Alt ve üst
modeller nasıl çıkarılır? Dikkat edilecek kuralları öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢarak, bilgi karĢılaĢtırması
yapınız.

2. MODELĠN ARTĠKÜLATÖRDEN
ÇIKARTILMASI
DiĢ eti modelajı tamamlanmıĢ total protezin artikülatörden çıkartılması konusu
önemlidir. Eğer takma ve çıkarmayı otomatik ve çok basit hale getiren özel artikülatörler
kullanıldı ise, modellerin artikülatörden çıkartılması bir sorun teĢkil etmez. Ancak daha basit
kullanımlarda modellerin kırılması söz konusu olabilir. Yani oklüzör gibi aletler
kullanıldıysa titiz davranmak gerekir.

2.1. Modelin Artikülatörden Çıkartılmasında Dikkat Edilecek
Noktalar






Alt ve üst alçı modelleri, artikülatörün kollarına alçı ile bağlarken tutuculuğun
kuvvetli değil zayıf olmasına çalıĢılır.
Çok küçük çekiç darbeleri ile modeller metal kollardan ayrılır.
Direnme görüldüğü durumlarda zorlama yapılmadan bir kıl testere yardımı ile
model bağlantısı, metal koldan kesilir.
Özellikle alt modelin artikülatörden çıkartılmasında çok dikkat edilmesi gerekir.
Çünkü alt model at nalı gibi zayıftır. Üst çeneye göre kitlesi daha küçüktür
kolayca kırılabilir.
Modellerin artikülatörden çıkartılmasından sonra kenarlarının ve taban kısmının
alçı kesme makinesi ile düzeltilmesi ve muflaya girebilecek sınırlara indirilmesi
gerekir.
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Resim 2.1: Artikülatöre alınmıĢ tam protezler

Resim 2.2: Tam protez modellerin artikülatörden çıkarılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile modeli artikülatörden çıkarınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Artikülatörün vidasını gevĢetiniz.

 Artikülatörün
ayırınız.

üst

ve

 Üst protezin olduğu
artikülatörden ayırınız.

alt

alçı

 Manuel olarak vidayı gevĢetiniz.

vidası
gevĢeyince
parçasını  Artikülatörün
kendiliğinden üst ve alt parçalar
ayrılacaktır, unutmayınız.

modeli

 Hafif çekiç darbeleriyle protez modele
zarar vermeden ayırınız.
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 Üst protezi artikülatör alçısından ayırınız.

 Hafif çekiç darbeleriyle muflaya
alınacak protez modele zarar vermeden
kalan artikülatör alçısından ayırınız.

 Alt protezin olduğu
artikülatörden ayırınız.

alçı

modeli

 Hafif çekiç darbeleriyle protez modele
zarar vermeden ayırınız.

 Alt protezi artikülatör alçısından ayırınız.
 Hafif çekiç darbeleriyle muflaya
alınacak protez modele zarar vermeden
kalan artikülatör alçısından ayırınız.
 Alt modeli zayıf olduğu için kolayca
kırılabileceğini unutmayınız.

 Muflaya alınacak protez modellerin
temiz olmasına dikkat ediniz.

 Üst ve alt modelleri kontrol ediniz.
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 Protezlerin alçı modellerini düzeltiniz.

 Alçı kesme motorunda düzeltiniz.

 Protezleri, muflaya alınmaya hazır hale
getiriniz.

 Muflaya alınıncaya kadar protezleri
kırmadan güvenli bir yerde tutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Modeller……………………..çıkartıldıktan sonra kenarları muflaya rahat alınsın diye
………………………………nda düzeltilir.

2.

Modelajı

bitmiĢ

modellerin

…………………………den

çıkartılması

den

çıkartılmasından daha zordur.
3.

……………………model at nalı gibi ve zayıf, kitlesi de daha küçük olduğu için
Hassas tutucuların estetik üstünlükleri özellikle ………… ve ……………….diĢler
için kolayca kırılabilir.

4.

Modelleri artikülatörden ayırırken direnme görüldüğü durumlarda zorlanmamalı ve
bir …………………………………ile model bağlantısı metal koldan ayrılmalıdır.

5.

Modelleri oklüzöre alma sırasında oklüzör kollarına alçı ile bağlarken kuvvetli değil
aksine zayıf olmalıdır. Çünkü çıkarırken zorlamak kırılmalara neden olabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Normal koĢullar altında modelaj esnasında kaide plağının sınırları
değiĢtirilmemelidir.
B) Kaide plağı her iki çenede ve lingual tarafta iç bükey bir eğimde olmalıdır.
C) Üst çenede kaninlerin kökü hizasında görülen kabarıklıklar yapılırsa modelaj
yapımı abartılı bir görünüm kazanır.
D) Modelaj yapımı hiçbir zaman abartılmamalı ve doğal görünüme yakın olmalıdır.
E) Modelaj sırasında. diĢlerin kole kesimlerinde mum bırakılmamalı, diĢlerin arası
iyice temizlenmelidir.

2.

Modeli artikülatörden çıkartırken aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Çok küçük çekiç darbeleriyle modeller metal kollardan ayrılır.
B) Direnme görüldüğünde zorlanmadan kıl testere ile model bağlantısı metal koldan
ayrılır.
C) Özellikle alt modelin oklüzörden çıkartılmasında kırılabileceğinden dolayı daha
dikkatli davranmak gerekir.
D) Öncelikle protezin olduğu alçı model artikülatörden ayrılır.
E) Protez modele zarar vermeden kalan artikülatör alçısı kıl testere ile kesilir.

3.

Modelaj yapımındaki hangi yaklaĢımdan dolayı protezlerde koku oluĢur?
A) DiĢler arasına derin çukurluklar açılması
B) Büyük parçalar halinde modelaj yapılması
C) Kaide plağının sınırlarının değiĢtirilmesi
D) Kaide plağının kalın olması
E) Kaide plağının ince olması

4.

AĢağıdakilerden hangisi artikülatör için söylenemez?
A) Ġnsanın tüm çene hareketlerini taklit eden aygıtlardır.
B) Oklüzörde yapılamayan hareketler artikülatörde yapılır.
C) Alt ve üst çenenin bağlandığı temporomandibular eklemi taklit eden aygıtlardır.
D) Çenenin ileri ve yan hareketlerinde, diĢlerin karĢılıklı iliĢkilerini dengede tutar.
E) Alt ve üst çene diĢlerinin sadece sentrik oklüzyon durumunu düzenler.

5.

AĢağıdakilerde hangisi pembe modelaj mumu için söylenemez?
A )Kaide plağı mumu da denir.
B) DiĢ dizimi esnasında pembe mum içinde artık gerilim oluĢmaz.
C) Oklüzyon düzlemlerinin oluĢturulmasında kullanılır.
D) Döküm çalıĢmalarında kullanılmaz, çünkü yandığı zaman kül bırakır.
E) Ağız içi dokularının rengine uyması için pembedir. Hastanın diĢ eti rengine göre
koyu veya açık tonları da tercih edilebilir.

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
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ARTĠKÜLATÖR-ALÇI
KESME MOTORU
OKLÜZÖRARTĠKÜLATÖR
ALT MODEL
KIL TESTERE
TUTUCULUK

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
E
A
E
B
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