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DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Estetik Amaçlı Kron
Bu modül, estetik amaçlı kronlara ait tanım ve kavram
bilgileri ile estetik amaçlı kronlara özgü çalıĢmaları
oluĢturmaya yönelik bilgi, teknik iĢlem ve becerileri,
gerekli araç gereçleri içeren öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

40/24

ÖN KOġUL

Sabit I ve Morfoloji ve Manüplasyon modüllerini almıĢ
olmak.

YETERLĠK

Estetik amaçlı kron elde etmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
DiĢ protez laboratuvarları ve okul laboratuvarında gerekli
araç gereçler sağlandığında tekniğine uygun, estetik amaçlı
kron elde edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. Tekniğine uygun, laminate restorasyon yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun, inley onley yapabileceksiniz.
Donanım: Ölçüden hazırlanan alçı model, çeĢitli
boyutlarda modelaj spatülü, bek, kole mumu, modelaj
mumu, stumpflack ya da die spacer, izolasyon maddesi,
fırça, kanal mumu, manĢet, revetman tozu, revetman likiti,
vibratör, döküm fırını, maĢa, koruyucu eldiven, pres
çekirdeği, mikromotor, separe, frez, artikülatör, oklüzör
kâğıdı, buhar cihazı, kumlama cihazı, porselen fırını
(empres fırını), portegü, porselen tozu (dentin-Ģeffaf),
taĢıyıcı, glaze
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hayatı daha yaĢanılır ve kolay kılmayı ana amaç edinen teknolojik geliĢmeler, sağlık
hizmetlerini ve ağız diĢ sağlığı hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. Ağız diĢ sağlığı
problemlerinin çözüm yollarından birisi olan sabit protez uygulaması, bu bağlamda daha da
önem ve değer kazanmaktadır. DiĢ teknisyeni olarak hizmet verecek bireylerin bilimsel
geliĢmelerin ıĢığında sabit protez uygulamasını doğru olarak yapabilmesi, mesleki bir
zorunluluk ve ihtiyaçtır.
Ülkemizde, ağız diĢ sağlığı ve sorunlarına verilen önem, gün geçtikçe artmaktadır.
Buna bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyon, beslenme, çiğneme, estetik problemler
çözümlenmekte, son yıllarda laminate ve inley onley estetik kronlar sayesinde de insanların
kendilerine olan güven duyguları ve yaĢam kaliteleri yükselmektedir.
DiĢlerde mevcut olan, ağartma teknikleri ile giderilemeyen renklenmeler, diastema ve
çapraĢıklıklar, aĢırı diĢ çürükleri, abrazyon ve diĢ kırılması sonucu meydana gelen doku
kayıpları, ön grup diĢlerin estetik problemlerini oluĢturmaktadır. DiĢ dokusunu olabildiğince
koruyan tedavi çeĢitlerinden olan laminate restorasyonlar, sıklıkla kullanılan
restorasyonlardır.
Çürük veya kırılmalar nedeniyle, doğal diĢin çiğneme yüzeyinin yarısından fazlası
zarar gördüyse dolgu veya kron yapmak yerine inley veya onley restorasyon tercih edilebilir.
Ġnley veya onleyler porselen, dental altın ve metalden yapılabilir ve doğal diĢin zarar görmüĢ
bölgesine yapıĢtırılır.
Sizler, bu modül ile estetik kronlara ait tanım ve kavramları, laminate ve inley onley
yapımındaki laboratuvar aĢamalarını ve laboratuvarda kullanılan araç gereçleri tekniğine
uygun öğreneceksiniz.
Edindiğiniz bilgi, beceri ve yeterlikler sayesinde, diĢ protez laboratuvarlarında
tekniğine uygun laminate ve inley onley estetik kronlar yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun estetik amaçlı kronlarda laminate restorasyon
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ protez laboratuvarlarına giderek laminate restorasyonda kullanılan araç
gereçleri öğreniniz.
Laminate restorasyonda kullanılan estetik materyalleri araĢtırınız.
Kullanılan estetik materyale göre laminate restorasyonun laboratuvar
aĢamalarında farklılıklar olup olmadığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Yaptığınız iĢin sonucunu hasta ağzında gözlemleyiniz.

1. LAMĠNATE RESTORASYON
Anterior diĢlerde diestema; çeĢitli sebeplere bağlı renklenme, mikrodonti (normal
boyutlarından küçük diĢler) gibi kiĢiyi estetik açıdan rahatsız eden ve restorasyon gerektiren
durumlarda, diĢ yapısı ile rengini restore etmek için yapılan uygulamalardır. Ġnce bir
porselen tabakayı, yapıĢtırıcı ile diĢin labialine yapıĢtırmayı içerir.
BaĢka bir açıdan baktığımızda, ön grup diĢlerin lingual palatinal yüzlerinde
kullandığımız ¾ kronların, labialde estetik materyalden yapımlarıdır. Laminateler, daha çok
üst çenede uygulanır. Bu uygulamanın nedeni, alt çenede yapılan laminatelerin, daha fazla
çiğneme basıncı almalarından dolayı çabuk kırılmalarıdır. Oysa üst çeneye baĢ baĢa kapanıĢ
dıĢında, ön grup diĢlerin insizal kenarlarına ve de vestibül yüzeylerine, alt çeneye göre daha
fazla bir basıncın gelmesi söz konusu değildir.

1.1. Laminate Kronlar
Anterior diĢlerin labial yüzlerine uygulanan bu restorasyonlar, gingivalde minesement bileĢiği, aproksimallerde kontakt noktaları, insizalde kesici kenarı içine alan parsiyel
kronlardır.

Resim 1.1: Ön grup diĢlere uygulanan laminate restorasyonlar

3



Laminate Kronların Endikasyonları








DiĢ renklenmeleri: Tetrasaiklin, florozis ve ilerleyen yaĢla bağlantılı
olarak renklenen diĢlerde endikedir.
Mine defektleri: Mine hipoplazi ve malformasyonların giderilmesinde
uygulanır.
Diastema: DiĢler arasındaki boĢlukları daraltma veya tamamen giderme
durumlarında laminate kronlar yapılır.
Malpoze diĢler: Ortodontik tedaviyi kabul etmeyen nispeten sağlıklı
ancak gerçekte rotasyona uğramıĢ veya malpozisyonlu diĢlerin estetik
olarak görünüĢlerini düzeltmek amacıyla uygulanır.
Kötü restorasyonlar: Labialinde, estetik olmayan sığ, kötü restorasyonu
bulunan diĢlerde uygundur.
AĢınma: YavaĢ ilerleyen aĢınma gösteren vakalarda, Ģayet yeterli mine
varsa kron uzunluğunu artırmak amacıyla yapılır.
Lateral diĢ eksikliği: Üst lateral diĢlerin kaybedildiği veya santrale
komĢu olarak kanin diĢlerinin sürdüğü durumlarda, porselen laminat
kanine iyi bir lateral diĢ görünümü verebilir. Ancak bu durumda, diĢlerin
birbirine olan oranlarını ideal hâle getirmek için santral diĢe de porselen
laminat kron yapmak gerekir. Hatta estetik bütünlüğü sağlamak için
maksiler dört keser diĢ restore edilebilir.

Koledeki yaygın aĢınmalar, insizal kenar kırıkları, endodontik tedavi sonucu oluĢan
renklenmeler ve hipoplaziler de laminate kronların yapım endikasyonlarıdır.
AĢağıda diastema ve estetik problemli diĢlerde laminate restorasyona ait örnek
resimler verilmiĢtir.

Resim 1.2: Diastema (aralıklı diĢler) da laminate restorasyon

Resim 1.3: Renk ve Ģekil bakımından estetik problemli diĢlerde laminate restorasyon
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Laminate Kronların Kontrendikasyonları







Yetersiz mine: Laminat kronun güvenilir bir biçimde bağlanması için
yeterli mine olmalıdır. Çünkü dentine yapılan yapıĢtırma, mineye olan
yapıĢtırmadan daha az tutucu olmaktadır.
Mineyi asitle pürüzlendirme: Süt diĢleri ve aĢırı florozisli daimi diĢler
etkili bir Ģekilde pürüzlendirilemez. Bunlar, porselen laminate kronun
baĢarılı uygulanabilmesi için özel bazı önlemler gerektirir.
Oral alıĢkanlıklar: Bruksizim gibi ciddi diĢ gıcırdatan ve diĢleri ile
baĢka maddeleri ısırmayı alıĢkanlık hâline getirmiĢ hastalar, porselen
laminat için uygun aday değildir.

ġekil ve duruĢ anomalileri: AĢırı kapanıĢ bozukluklarında, ağız
hijyeni kötü olduğu, ağızda diĢ noksanlığının fazla olduğu
durumlarda laminate kron yapımı uygun olmaz.
Kron kalınlığının yetersizliği: Erozyon sonucu, kron boyları çok
küçülmüĢ ise porselen laminate kronun baĢarılı uygulanabilmesi
zorlaĢır.

1.2. Laminate Kronlarda DiĢ Kesiminin Teknisyen Açısından Önemi
Laminate kron yapımında, olgunun durumuna göre labial yüz kesimleri, kronun
uygulama Ģekilleri önemlidir. Kesimin Ģekli, teknisyenin yapacağı laminate kronun baĢarısını
doğrudan etkiler.
DiĢ teknisyeni, koledeki kesimin, diĢ etinin 0,5-1mm içinde sonlandığına, insizalde
kesim derinliğinin 1 mm; labialde de 1-2 mm olduğuna dikkat etmelidir. Aynı zamanda
laminatelerde kesim sınırları renklenme ya da kötü durumları içine almalıdır.
Laminate kron yapımında, olgunun durumuna göre labial yüz kesimlerinin ve kronun
uygulama Ģekillerinin, teknisyen açısından yorumlanması, daha iyi sonuçlara gidilmesi
açısından önemlidir.

1.3. Laminate Kronun Yapımı
Laminate kronlar, üç materyalden yapılmaktadır. Bu üç materyal kompozit resin, sıcak
resin ve porselendir.

1.3.1. Kompozit Resinden Kron Yapımı
Kompozit resinden kron yapımı, klinikte diĢ kesimi sonrası diĢ hekimi tarafından
uygulanan bir yöntemdir. Direkt olarak klinikte diĢ üzerine resin materyalinin yerleĢtirilmesi
esasına dayanılarak yapılır.
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Kesimi takiben diĢ hekimi, aynı seansta pürüzlendirdiği bu yüzeye kompozit
uygulayarak laminate iĢlemini tamamlar. Bu iĢlem, klinikte gerçekleĢtirilen, laboratuvar
aĢamaları olmayan bir iĢlemdir.

1.3.2. Sıcak Resinden (Akril) Kron Yapımı
Hekimin kesimi yapıp laboratuvara yolladığı ölçüden, sert alçı ile çalıĢma modeli elde
edilir. Çene modeli üzerindeki laminate kron yapılacak kesilmiĢ diĢ yüzeyi, pembe mumla
iĢlenir.
Bu modelasyon çalıĢması, kapanıĢ ve kron kalınlığı varsa simetriğe göre; yoksa
oklüzal düzlemden kontrol edilerek yapılır. Bilinen yöntemlerle muflaya alınarak akril
tepilir. Polimerizasyondan sonra cilası yapılan diĢ rengindeki jaket kron akriliği, laminate
kron olarak ağızda kontrol edilir. Rengi ve duruĢu yeterli ise yapıĢtırma iĢlemi yapılır.
YapıĢtırmada diĢ rengindeki kompozit resin ya da uygun akrilik siman kullanılır.

1.3.3. Porselenden Laminate Kron Yapımı
Elimizde iyi bir ölçü, ısırma kayıtları (kapanıĢ), karĢıt arkın modeli ve renk seçimi
olmalıdır. Teknisyen ve hekim arasında iĢ birliği sağlanmalı, diĢlerin preparasyonundan
önceki rengi, dudak hattı, diĢlerin lokalizasyonu ve renklenmeleri yahut lekelerin diğer
diĢlerle olan iliĢkisi, gingiva ve dudakların Ģekli tespit edilmelidir.
Renk seçiminde mümkün olduğu kadar açık renkler seçilmeye özen gösterilmelidir.
Açık rengi koyulaĢtırmak, koyu rengi açmaktan daha kolaydır. Ayrıca alttaki kompozit resin
de rengi yönlendirmede yardımcıdır.
Laminate kronların hazırlanmasında, geleneksel yöntemlerin yanı sıra yüksek dirençli
seramiklerden de yararlanılır. Porselen laminateler aĢağıdaki yöntemlerle elde edilir:

1.3.3.1. Platin Yaprakla (Folie) Laminate Kron Yapımı
Platin yaprak ile yapımda; elastomerik maddelerle ölçü alındıktan sonra kapanıĢ
modeli sert alçıdan elde edilir. Daha sonra kesim yüzeyine uygun aletlerle platin yaprak
aralıksız ve kesim kenarlarına noksansız oturtulur.
Kesim yüzeyi dıĢında platin yaprak 1-2 mm taĢmalıdır. Bunun nedeni taĢma
kenarlarından tutularak laminatenin fırına deforme olmadan konulma kolaylığıdır. Porselen
kalınlığını sağlama, genelde iki etapta yapılmalıdır. Opak kullanma gereği varsa bu fırınlama
üçe çıkarılabilir. Opak kullanımı kalın laminatelerde yapılır. Ya da yapıĢtırmada ıĢınlı
kompozit kullanmadığımızda uygulanmalıdır.
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Opak, vakum altında piĢirildikten sonra platin yaprak, opakla modele edilen kesim
yüzeyine oturtulur. Varsa engeller ortadan kaldırılır. Yüzeye bu kez uygun renkteki dentin
eklenir. Dentin laminate, yüzeyinin kalınlığını tam oluĢturmalı, kesim kenarlarında noksanlık
olmamalıdır. Fırınlamadan sonra platin yaprak suda ıslatılarak çıkarılıp atılır. Laminatenin
kenarlarında fazlalıklar varsa elmas canavar ya da taĢ frezlerle bu fazlalıklar temizlenir. Bu
aĢamadan sonra ultrasonik temizleme yapılır. Elde edilen laminate, ağızda kontrol edilir.
Kontrolde, laminate yerine tam oturmalı estetik ve Ģekil noksanlığı olmamalıdır. Bu
kontrolden sonra labial yüzeye glazür sürülür ve vakum uygulamadan fırında 4-5 dk. dentin
sıcaklığının 5 derece altında tutulur.

1.3.3.2. Refraktör Day Tekniği (Revetman Tekniği)
KesilmiĢ diĢin ölçüsü alındıktan sonra çalıĢma modeli revetmandan dökülür. Bu iĢ için
laminate yapılacak diĢin revetmandan dökümü de yeterli olabilir.
Yüksek ısıya dayanıklı güdük çivisi varsa çivili güdük dökümü yapılabilir. Böylece
fırınlamada kolaylık olur. Yüksek ısıya dayanıklı revetmandan model elde edildikten sonra
laminate uygulanacak yüzeye, porselen hamurunun suyunun emilmemesi için izolasyon
likidi sürülür. Ġyi bir örtücülük sağlamak amacıyla izolasyon likidi mutlaka labial marjinin
ötesine sürülmelidir. Bu likidin kurumasından sonra opak yerleĢtirilir ve vakum altında
fırınlanır. Fırınlamadan sonra opağın yeterli olup olmadığı (yüzeyin noksansız oluĢması ile)
görülür. Daha sonra yeterli kalınlıkta dentin hamuru, vakum altında ve de opak fırınlama
derecesinden beĢ derece az olmak üzere 4-6 dk. fırınlanır.
Revetman üzerinde opak ve dentin hamuru, çivili güdük üzerinde ya da revetman
modelde, ince testere ile o bölge kesilerek fırınlanır.
Soğuyan porselen laminate, itina ile revetman üzerinden ayrılır. Varsa fazla kısımlar,
elmas canavar frezle kesilerek atılır. Daha sonra ultrasonik temizleme uygulanır. Elde edilen
kronun (ağızda, diĢ üzerinde) renk ve boyutsal yönden uygunluğu test edilir. Yeterli
görülürse labial yüze glazür uygulanarak dentin fırınlama sıcaklığının 5 derece altında,
vakumsuz 4 dk. fırınlanır.

1.3.3.3. Dökülebilir Porselen (Seramik) Tekniği
Porselen uygulaması esnasında, yaklaĢık 0,5-0,8 mm kalınlığındaki porselen miktarı,
çalıĢma esnasında çabucak kuruyabilir. Bu yüzden porselenin nem kaybının olmamasına
dikkat edilmelidir. Ġki veya üç kez piĢirme ile istenen sonuç elde edilebilir. Yalnız her
seferinde uygulamaya baĢlamadan önce refraktör daylar (revetman model), 4-5 dk. distile
suda bekletilir. Ġlk uygulamada porselen, 0,3-0,4 mm kalınlığında olmalıdır. Büzülmeler
olacağından ikinci uygulamada tüm eksiklikler tam olarak kapatılmalıdır.
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BaĢarılı estetik sonuçlar elde etmek için porselen, gingival 1/3 gövde, insizal ve mine
renklendirmesi olarak üç bölümde piĢirilmelidir.
Gingival 1/3’e, seçilen rengin bir ton koyusunun kullanılması tavsiye edilir. Sonra
gövde ve insizale seçilen renk uygulanır. Eğer afkt isteniyorsa labial konturun insizalinden
üç lob kaldırılır ve istenen miktarda insizal porseleni yığılır. Bu porselen % 50 insizal ve %
50 Ģeffaf porselen karıĢımı olarak da uygulanabilir.
BitirilmiĢ porselene, ufak grenli frezlerle dokunulmalıdır. Büyük grenli frezler
kullanılmamalıdır. Çünkü porselen kırılgandır. Fasial kontürleri verirken alev uçlu frezler
kullanılmalıdır. Proksimal ve insizal kenarlar için çok ince diskler kullanılır. Fasial anatomi
için elmas frezler uygundur.
Daha doğal bir görünüm elde etmek ve tüm mikroporoziteleri kapatmak için yüzeye
ince bir tabaka glaze sürülür. Ayrıca, insizal veya gingival sahalarda istenirse
renklendirmeler yapılabilir. Glaze sürülüp karakteristik lekeler yapıldıktan sonra kurumaya
bırakılır ve son olarak da fırınlanır ve glaze bitirilir.
Porselen laminatelerde renklendirme çalıĢmaları 3 Ģekilde olur:




RenklenmiĢ diĢlerde porselen yapımı: DiĢlerde kötü renklenmeler, sarıdan
kahverengiye, griye ve sarıya kadar olabilir. 0,5-0,8 mm kalınlığında olan
laminate, alttaki rengi nötralize edip normal bir diĢ rengi ve formu oluĢturmak
zorundadır. Bu renklenmeyi maskelemek için hazırlanan laminatede, kompozit
resin yapıĢtırma maddesi bir opasite sağlar. Ancak opaklamayı, porselenin
kendisinde yapmak çok daha etkilidir. Koyu renkleri opaklama için birkaç
sistem vardır. Bazı durumlarda, opak toz kullanılır. Bu, klasik bir Ģekilde ince
tabaka opak porselen olacak Ģekilde uygulanır ve üzerine diĢ formu hazırlanır.
Sistem yaklaĢık 1-2 mm kalınlığında laminate gerektirir. Bu durum fazla diĢ
kesimi ya da fazla konturlama ile sağlanır. Yalnız burada dikkat edilmesi
gereken nokta Ģudur ki frezlerle diĢin kesimi arttıkça alttan daha koyu renk
çıkmaya baĢlar. Genellikle dentin renklenmiĢtir ve hatta mine bunu bir
maskelemektedir. Burada karĢılaĢılabilecek önemli bir problem; mine
uzaklaĢtırıldıkça dentin tübüllerinin açığa çıkması ve örtücülüğü sağlayacak çok
az minenin kalmasıdır. Bu durumda laminate yapımı kontrendike olabilir.
Servikal efektler: Kole kısmındaki renk değiĢiklikleridir. Ġlk yapılacak kısım,
laminate kronun servikal kısmıdır ve burası daha fazla opasite gerektirir. Mine
sement bileĢimine doğru, 1/3 servikal opak dentin uygulanır. Sonra normal
dentin yığılarak laminate tamamlanır. Laminateyi; gövde veya dentini, servikal
ve mine porseleni olmak üzere üç aĢamada tamamlamak önemlidir. Bunu
sırayla yapmak, diĢin son formunu elde etmede yardımcı olması ve renklerin
servikalden insizale geçiĢini sağlaması bakımından önemlidir.
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Ġnsizal efektler: Ġnsizal efekti ve bu alanda anatomik diĢ formu verebilmek için
dentin, üç mamelon hâlinde bırakılır. Bu sahada “çok Ģeffaf porselen”
kullanıldığında dentin, siyah bir renk kalır. Çünkü ağız içinin koyu görüntüsü
yansır. Ġnsizalde çalıĢırken porselen daha koyu kıvamda olmalıdır. Çünkü bu
ince tabaka kurumaya yatkındır. ġeffaf derinlik yaratmak için mesialden distale
pembe renk uygulanır. Daha sonra süt beyazı porselen, sarı veya turuncu ile
karıĢtırılarak mamelon efektler oluĢturulur. Kontrast yaratmak için turuncu ile
pembe arasına, ince, süt beyaz çizgiler konabilir. Sonra tüm insizal, aynı Ģekilde
mesialden distale doğru kaplanır. Mamelonlar arası sahalardaki pembenin
üzerinin saf Ģeffaf porselen ile kaplanması pembenin yüzeyden geçiĢine izin
verir.

1.4. Laminate Kronların Hekime Gönderilmesi
Tüm bu iĢlemlerden sonra laminate kron, hasta ağzına simante (siman maddesi ile
yapıĢtırma) edilmek üzere hekime yollanır.
Kronlar laboratuvardan asit ile pürüzlendirilmiĢ hâlde özel koruyuculu kutularda
gönderilmelidir. Son derece dikkatli maniple edilmelidir. Çok kırılgan olduğu
unutulmamalıdır. Kontaminasyonu önlemek amacıyla pürüzlendirilmemiĢ yüzeylerden
tutulmalıdır. Tüm iç yüzeylerin özellikle marjinallerin tam anlamıyla pürüzlendirilmiĢ
olması gerekir.
Porselen laminate kron yerleĢtirilmeden önce hekim, prepare edilmiĢ her bir diĢe
porselen laminatenin uygunluğunu, adaptasyonunu, mutlaka kontrol etmelidir. Laminatenin
diğer laminatelerle ve komĢu diĢlerle olan iliĢkisi ve kontakt noktaları değerlendirilmelidir.
Rengin değerlendirilmesi eğer gerekiyorsa modifiye edilmesi gerekir. Bu konuda, teknisyen
ile hekim arasında iyi bir iĢ birliği sağlanmalı ve sürdürülmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek estetik amaçlı kronlarda laminate
restorasyon iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

Öneriler
 Basamaklı kesim olmasına dikkat
ediniz.
 Distal ve mesial köĢelerden tutuculuk
sağlayacak
olukların
oluĢup
oluĢmadığına bakınız.
 Gerekirse
ölçüyü
hekime
geri
gönderiniz.

 Sert alçıdan model elde ediniz.
 Sabit Protezler dersinde model elde
etme modülündeki kazanımlarınızı
kullanınız.
 Hekimden gelen ölçüye göre model elde

KapanıĢ kontrolleri için alçı modeli altediniz.
üst hazırlayınız.
 Alçının donmasını bekleyiniz.
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 Alt ve üst alçı modeli artikülatöre alınız.

 Oklüzörde kapanıĢ kontrolünü yapınız.

 Siman boĢluğu bırakmak için üzerine
 Preparasyon alanında gerekli siman
Stumpflack ya da die spacer sürünüz.
aralığı için boĢluk bırakınız.
 Sürme iĢleminden sonra 5 dakika
kurumasını bekleyiniz.

 Alçı modeli izole ediniz.

 Empres alt yapı için mumlanacak alanı
izole ediniz.
 Ġzolasyon için, lak, yağ, deterjan gibi
maddeleri kullanabilirsiniz.

 Labial yüze mum iĢleyiniz.
 DiĢin normal Ģekil ve boyutlarını göz
önünde bulundurunuz.
 Basamak hizasında olmasına ve
olukların deforme olmamasına dikkat
ediniz.
 Porselene eĢit miktarda yer bırakacak
kadar mum ilave ediniz.
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 Orijinal diĢe
çalıĢınız.

 Ġnsizal yüze mum iĢleyiniz.

uygun

bir

modelaj

 Mum modelajı yapınız.







Modelaj spatülü kullanınız.
Modelaj mumu kullanınız.
KarĢı diĢle olan uyumuna bakınız.
Kole ve olukların uyumunu tam veriniz.
Koledeki fazlalık mumları kazıyınız.
ĠĢlenen modelajın en az 0,5 mm
kalınlığında olmasına dikkat ediniz.

 Döküm kanalını yerleĢtirip sabitleyiniz.

 1,5-2 mm uzunluğunda ve 3-4 mm
kalınlıkta kanal mumu kullanınız.
 Döküm kanalını manĢet tabanına
sirkolant mum ile sabitleyiniz.

 Döküm kanalını,
kontrol ediniz.

fazlalığını

kesip

 ErimiĢ metalin kalın aralıktan ince
aralığa doğru daha kolay akması için
kanal mumunu (döküm kanalı), mum
modelin en tepe noktasına yerleĢtiriniz
 Mum objede döküm kanalını kontrol
ediniz.
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 ManĢet tabanına mum sarınız.

 Kanalı tutturmak için mum yerleĢtiriniz.
 Pembe modelaj mumu kullanabilirsiniz.

 Kanalı manĢete yerleĢtirip sabitleyiniz.

 Tek bir manĢete 3 ve 6 üyeye kadar kron
koyabilirsiniz.
 ManĢet
büyüklüğüne
göre
kron
yerleĢtirebilirsiniz.

 ManĢet kalıbı hazırlayınız.

 Hazır karton manĢetler kullanınız.

 Revetman hazırlayınız.

 Revetmanı bolde alçı spatülü ile
karıĢtırınız.
 Bolü bir elinizle alttan kavrayınız, diğer
elinizle alçı kaĢığı yardımıyla aynı
yönde ritmik ve dairesel hareketlerle
karıĢtırınız.
 Likidini kullanıcı firmanın talimatına
göre ayarlayınız.
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 Revetmanı manĢete koyunuz.

 Revetmanı vibratör üzerinde koyunuz.
 Bolün içindeki revetmanı akıtarak
koyunuz.
 Hava boĢluğu kalmamasına dikkat
ediniz.
 ManĢetin tam dolmasını sağlayınız.

 ManĢeti kapatınız.
 Kendiliğinden donmaya bırakınız.

 Karton manĢeti açınız.

 Kartonu açmadığınızda, dıĢ yüzeyi hava
almayacağı için revetmanda çatlamalar
olacağını unutmayınız.
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 Öncelikle manĢet tabanını çıkarınız.
 ManĢet deliğinin açık olmasına dikkat
 Revetman kalıbı, manĢet tabanından
ediniz.
çıkarınız.
 Bu delikten pres yapılacağı için
herhangi
bir
Ģeyle
tıkanmaması
gerektiğini biliniz.

 Revetman
koyunuz.

kalıbı

döküm

fırınına

 Revetman kalıbı soğuk fırına koyunuz.
 Fırın ısısını 800-900 °C’ye getiriniz.

 Fırının kapağını kapatınız.

 Fırını çalıĢtırınız.

 Revatman kalıbıdöküm fırınından alıp
pres çekirdeği yerleĢtiriniz.
 ManĢeti döküm fırınından almadan
hemen önce pres fırının baĢlatma
düğmesine basınız.
 Zaman kaybını ve revetman kalıbın
soğumasını önleyiniz.
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 Çekirdeği yerleĢtirip pres fırınının itenek
çubuğunu üzerine koyunuz.
 BoĢluğun
içine
girecek
Ģekilde
yerleĢtiriniz.
 Bu
iĢlemleri
revetman
kalıbı
soğutmadan hızlı bir Ģekilde yapınız.

 Revetman
koyunuz.

kalıbı

empres

 Fırını çalıĢtırınız.

fırınına
 Tam orta kısmına yerleĢtiriniz.

 Fırının çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol
ediniz.

 Revetman kalıbı alınız.

 Uzun saplı bir maĢa ile alınız.
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 Revetman kalıbı soğumaya bırakınız.

 Kendiliğinden soğumaya bırakınız.

 Revetman kalıbı açınız.
 Porselen frezi ile tam ortadan açınız.
 ManĢeti, çupa kenarından, zarar
vermeden dikkatle aĢındırarak açınız.
 Ġtenek çubuğunu atmayınız.
 Ġtenek çubuğunu, üzerindeki revetman
kalıntılarını temizleyerek bir dahaki
çalıĢmaya bırakınız.
 Revetman kalıntılarını temizleyiniz.

 Kalın ve ince porselen frezleri ile
revetmanı temizleyiniz.
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 Kronu kumlayınız.
 ĠĢ güvenlik önlemlerinizi alınız.
 Frez ile temizlenemeyen alanları ince
porselen kum ile temizleyiniz.
 Kumlama cihazını düĢük basınçla
çalıĢtırınız.
 Kalem kumlama ile kumlayınız.
 Daha ince temizlik için kumlayınız.
 Model uyumunu kontrol ediniz.

 Kole uyumu ve tutucu oluklara geçiĢine
dikkat ediniz.

 Alt yapıyı inceltiniz.

 Model üzerinde tesviye yapınız.

 Alt yapıyı inceltmeden simetri kontrolü
yaparak üst yapı için yer açınız.
 Kumpasla ölçüm yapınız.

 Alt yapıyı inceltirken 0,5
geçmeyecek Ģekilde çalıĢınız.
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mm’yi

 Ġnce kumlama yapınız.

 Kumlama makinesinde yapınız.
 Ġnce grenli porselen kumu kullanınız.

 Kronu buharla temizleyiniz.

 Basınçlı
buhar
temizleyiniz.

makinesinde

 Dentin ve Ģeffafı palatinal yüze iĢleyiniz.

 Dentin ve Ģeffafı palatinalin insizal
yüzüne iĢleyiniz.
 Dentin gereken yere dentin, Ģeffaf
gereken yere Ģeffaf koyunuz.

 Model üzerinde krona dentin ve Ģeffaf
iĢleyiniz.
 Labiale dentin, insizal yüze doğru Ģeffaf
iĢleyiniz.
 Modele ve simetri diĢe uyumuna dikkat
ediniz.
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 Eksik yerleri
tamamlayınız.

dentin

ve

Ģeffafla

 Modelden çıkarttıktan sonra kontak
noktaları dentin-Ģeffaf ile iĢleyiniz.

 Kronu fırına koyunuz.

 Kronu, 760 derecede 15-20 dakika
düĢük ısılı porselen fırınında piĢiriniz.

 Kronu fırından alınız.

 Kronu portegü ile alınız.

 Tesviye yapınız.

 Porselen frezi ile tesviye yapınız.
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 Kontakt teması kontrol ediniz.

 Artikülasyon kâğıdı ile kontrol ediniz.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Artikülatörde kontrol ediniz.

 Artikülasyon
kâğıdının
renklenmeleri kontrol ediniz.

bıraktığı

 Bu renklenmelere göre aĢındırma
yaparsanız kontak temasını daha rahat
sağlarsınız.
 Artikülatör kâğıdının bıraktığı izlerin
giderilmesi gereken yükseklik olduğunu
unutmayınız.

 AĢındırma yapınız.

 Tesviye yaparken simetri diĢe ve modele
uyumuna dikkat ediniz.
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 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Model uyumunu kontrol ediniz.
 Fazlalıkları gerekiyorsa tekrar tesviye
ediniz.

 Kronu yıkayınız.

 Basınçlı buhar makinesinde yıkayınız.

 Glaze uygulayınız.
 Tesviyesi biten kronu yıkadıktan sonra
glaze uygulayınız.
 Kronun vestibül yüzeyine glaze
uygulayınız.
 Kronun iç kısmına simanta edileceği
için glaze uygulamayınız.
 Porselenin direncini arttırmak için glaze
uygulamanız gerektiğini biliniz.
 Kronu fırına koyunuz.

 Kronu üretici firmanın
talimatına göre piĢiriniz.
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kullanım

 Kronu porselen fırınından çıkarınız.

 Kronu portegü ile alınız.

 Model uyumuna bakınız.

 Modelde,
önden
kontrolünüzü yapınız.

ve

arkadan

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Artikülatörde kapanıĢ kontrolü yapınız.

 Kronu dezenfekte ediniz.
 Dezenfektan
spreylerin
kullanma
sürelerine dikkat ediniz.
 Spreyin uç kısmını materyale temas
ettirmeden tüm yüzeylere dikkatlice
uygulayınız.
 Dezenfeksiyon esnasında kendinize
yönelik koruyucu önlemlerinizi alınız.
 Kronu hekime gönderiniz.

 Torbalayarak hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Labial minenin yerini tutan ve ona yakın özelliklere sahip olan porselenden hazırlanan
restorasyonlar diĢe ………………………. ile bağlanır.

2.

Laminate kronun güvenilir bağlanması için yeterli mine olmalıdır. Çünkü yapılan
yapıĢtırma………………………….olan yapıĢtırmadan daha az tutucu olur.

3.

…………………………. ile laminate kron yapımında; elastomerik maddelerle ölçü
alındıktan sonra kapanıĢ modeli sert alçıdan elde edilir.

4.

Refraktör day (revetman) model elde etmek amacı ile alçı modelde …………….
sahaları mum ile ile doldurulur ve …………………………. esaslı bir izolasyon
maddesi tüm yüzlere sürülür.

5.

Porselenin fırınlanmasında baĢarılı estetik sonuçlar elde etmek için porselen, gingival
1/3, gövde………………………….ve………………………. renklendirmesi olarak üç
bölümde piĢirilmelidir.

6.

Dökülebilir porselen tekniğinde insizalde çalıĢırken porselen mutlaka daha uygun
kıvamda olmalıdır. Çünkü bu ince tabaka

7.

BitirilmiĢ

porselene

yatkındır.

………………………grenli

frezlerle

dokunulmalıdır.

……………………….grenli frezler kullanılmamalıdır. Çünkü porselen kırılgandır.
8.

Porselen laminate kronlar……………………….. diĢlerin…………………yüzlerine
uygulanır.

9.

Laboratuvar iĢlemlerinin tümünden geçen laminate kron, hasta ağzına………………..
edilmek üzere hekime yollanır.

10.

Porselen

laminate

kronlar

gingivalde…………………bileĢiği,

aproksimallerde

………………………noktaları, insizalde ………………………….. kenarı içine alan
parsiyel kronlardır.

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, tekniğine uygun estetik amaçlı kronda inley ve onley
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Modeli manĢete alma, revetmana alma, döküm ve bitim iĢlemlerine ait
bilgilerinizi, bu konuları içeren modüllerinizden tekrarlayınız.
DiĢ protez laboratuvarlarına giderek inley ve onley restorasyonlara ait
çalıĢmaları gözleyiniz. ÇalıĢmalarda farklı iĢlemler varsa bunları not ediniz.
DiĢ protez laboratuvarlarında inley ve onley restorasyonlarda kullanılan araç
gereçleri öğreniniz.

2. ĠNLEY VE ONLEY
Kron içi restorasyonlardan olan inley ve onleyler, genellikle döküm yolu ile metalden
(altın) yapılan döküm dolgulardır. Altın varak (yaprak) kullanılarak da inley restorasyon elde
etmek mümkündür. Ancak yeni geliĢtirilen teknik ve materyallerle, metal restorasyonların
yerini seramik ve kompozitler almıĢtır. Bir inley, zamanla bozulmayacak çok iyi bir materyal
gerektirir. Ġnleyler, çürük oranı düĢük olan ağızlarda kullanılmalıdır.
Çürük veya kırılmalar nedeniyle, doğal diĢin çiğneme yüzeyinin yarısından fazlası
zarar gördüyse dolgu veya kron yapmak yerine inley veya onley restorasyon tercih edilebilir.
Ġnley veya onleyler porselen, dental altın veya kompozit dolgu maddesinden yapılabilir ve
doğal diĢin zarar görmüĢ bölgesine yapıĢtırılır.
DiĢlerde meydana gelen çürükler sonucunda; bu çürük doku ağızdan uzaklaĢtırılıp
yerine, muayenehane ortamında, çeĢitli dolgu maddeleri konulur. Bu dolgu maddelerinin
laboratuvar ortamında yapılıp tek parça hâlinde ağızda çürük bölgeye yapıĢtırılması
sonucunda elde edilen restorasyonlardır. Ġnley ve onley restorasyonlar, porselen dolgu olarak
da adlandırılır. Bu restorasyonlar, plastik veya altın maddelerinden de yapılabilir.
Avantajları; çok sağlam ve uzun ömürlü olmalarının yanı sıra fonksiyon ve estetik olarak da
oldukça üstün olmalarıdır.

2.1. Döküm Metal Ġnley ve Onley
Ġnley restorasyonu, diĢ dokuları içinde yer alırken onleyler, diĢin oklüzal yüzeyini
tamamen kaplayan restorasyonlar olarak tanımlanır.
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2.1.1. Döküm Metal Ġnley
Altın inleylerin diĢ hekimliğinde kullanımı Taggart’ın altın dökümleri ortaya koyduğu
1907 yılına rastlar.
Döküm metal inleyler, alt ve üst çenede 4, 5, 6 numaralı diĢlerde uygulanır. 7 numaralı
diĢlerde, oklüzal ya da çok yüzlü kavitelerin yapılacağı durumlarda, geniĢ bir kullanım alanı
bulur. Endikasyonları, amalgam restorasyonunkiler ile hemen hemen aynıdır. Ġnleyler,
estetik yönden olumsuz bir görünüm ortaya çıkmayacaksa 1, 2, 3 numaralı diĢlerdeki sınıf 3
kavitelerde de uygulanır. Kontağında kron bulunan kavitelerde de endikasyon üstünlüğü
vardır.
DiĢte madde kaybı büyük olduğu zaman ya da aksi bir durumda çok küçük kavitelerde
ve devital diĢlerde kontrendikasyon söz konusudur.
Devital (canlılığını yitirmiĢ diĢ) diĢlerde özellikle MOD kavitelerde, inley pulpa
odasına kadar uzandığından ve normale oranla hacimli olduğundan, diĢ dokusunun çatlaması
ve inleyin kuvvetli bir kama etkisi ile diĢin kırılmasına neden olması kaçınılmazdır. Bu tür
diĢlerde, tüberküllerde güvence altına alınamamaktadır. Böyle vakalarda önlem olarak onley
düĢünülmelidir.

2.1.1.1. Ġnleylerin Köprü Ayağı Olarak Kullanılması
Genellikle köprü ayağı olarak inley yerine tam kronların yapılması önerilmektedir.
Ancak estetik, periodontal ve hijyenik amaçlarla inleylerin köprü ayağı olarak kullanılması
baĢarılı olmaktadır. Ġnleylerin köprü ayağı olarak kullanımı aĢağıdaki endikasyonlarla
belirlenir:


Endikasyonları






Gövde sayısının birden fazla olmadığı durumlarda
Klinik kron boyu yeterli olan vakalarda
DiĢin vital ve tüm kavite duvarlarının dentinle desteklendiği durumlarda

Kontrendikasyonları







Rotasyona uğramıĢ diĢlerde
AĢırı madde kaybına uğramıĢ klinik kronu kısa diĢlerde
Oklüzal düzlemden yükselmiĢ olan diĢlerde
Devital diĢlerde
Servikalde geniĢ bir çürük veya restorasyon varlığında
Abraze diĢlerde ve yaĢlılarda

Köprü ayağı olacak inley boĢluklarının yan duvarları paralel olmalı ve kavite denilen
bu boĢluklar, yeteri kadar geniĢ ve derin olmalıdır.
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Ġnley köprülerde, köprü ayağı ile gövdesi arasındaki iliĢki sabit ve hareketli olabilir.
Sabit olması durumunda, döküm inley gövdeye lehimlenir veya tek parça döküm olarak
inleyli köprü bitirilmiĢ olur. Bu tür köprülerde, bir süre sonra destek diĢlerin periodontal
dokular ile zararlı etkiler ve sonuçta diĢlerde oynama görülmekte ise de 20 yıl ve daha uzun
süre kullanılan köprüler de tespit edilmiĢtir.
Hareketli bağlantı, köprüye hareket serbestliği verir. Bu hareketlerden, üzerinde inley
tutucuyu bulunduran ayak diĢ etkilense bile kavite ile inley arasında bir hareketlilik söz
konusu olmadığından çürük olasılığı en aza indirgenmiĢ olmaktadır.

2.1.2. Döküm Metal Onley
Tüm oklüzal yüzeyin kaplanması ile modifiye edilen bir inleyde, özellikle MOD
preparasyonunu belirtmek için onley sözcüğü kullanılır. Ġnley ve onleyler arasında kesin bir
sınırlama yapmak mümkün değildir. Her iki restorasyon da literatüre “döküm dolgular”
Ģeklinde geçmiĢtir. Uygun vakalarda baĢarılı bir restorasyon tipidir. Ancak doku kaybının
fazla olduğu durumlarda, diĢin tüberkül yüksekliğini tehlikeli derecede arttıracağı kesinlik
kazanan bir vakada, lateral ya da apikal yöndeki yıkıcı kuvvetlere karĢı kron içi
restorasyonların düĢünülmesi hatalı olur. Bu nedenle özellikle fonksiyonel yüzeylerin
kaplandığı onley, ileriye yönelik koruyucu bir restorasyondur.
Onleyler, kuvvetlerin geniĢ bir alana ve düzgün olarak dağılımına yardımcı
olmaktadır.

2.1.2.1. Döküm Metal Onleyin Endikasyonları






Bukkal ve lingualdeki mine duvarları sağlam ve 2-3 mm kalınlığında olan, fakat
diğer kısımları tahrip olan diĢlerde,
Bir MOD preparasyonu, kronun bukkolingual kalınlığının yarısında daha
fazlasını kaplayacak ise,
Bukal ve lingualde sağlam dokulara sahip, endodontik tedavinin yan grup
diĢlerde, genellikle kanal tedavisi için yapılan giriĢ, diĢi zayıflatır.
Kanal tedavisinden sonra kalan dokuların korunması amacı ile döküm metal
onley yapılır.
Yüksek ve sivri tüberküllere sahip diĢler, oklüzyona katmak amacı ile yeterli
tutuculuk ve fonksiyonları sağladıkları için tercih edilir. Böylelikle diĢin
kontürleri ve diĢ eti kenarının bütünlüğü bozulmamıĢ olur.

Sonuç olarak preparasyon için diĢin uygun olup olmadığı kesinlikle hekim tarafından
saptanmadan herhangi bir diĢte özellikle onley gibi zor ve hassas bir restorasyon Ģekli
düĢünülmemelidir. Aksi takdirde, baĢarısız olmak da mümkündür.

2.1.3. Ġnley ve Onleyde Ölçü
Kavitenin hazırlanması bittikten sonra direkt ya da indirekt yöntemlerle ölçü alınabilir.
Ölçünün direkt ya da indirekt olması, kavitenin yerine, Ģekline ve büyüklüğüne bağlıdır.
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Mum modelajın yapımında özel inley mumları ya da çabuk setleĢen plastik maddeler
kullanılır.

2.1.3.1. Ġnley Mumu
Ġnley mumları, hafif ısıda kolayca yumuĢayabilir. Ağız hareketlerinde plastikliğini bir
süre devam ettirir. Basınç altında kaviteye yerleĢtirildiğinde, kavitenin tam Ģeklini alır.
Erime noktası düĢüktür ve tekrar süratle setleĢir. Ağız ısısında modelaj yapılırken ve
donduktan sonra kaviteden uzaklaĢtırılırken deforme olmaz. Kolay kırılmaz. Önlenemeyen
küçük form değiĢimlerinin inley mumunun elastikiyeti sayesinde telafi edildiği kabul edilir.
Aynı zamanda setleĢme sırasında bir kontraksiyon söz konusudur. Ġnley mumunun hacimsel
davranıĢı bileĢiminden çok, iĢlenme Ģekline (eritme ve baskılama) bağlıdır. Hemen döküm
yapılırsa büzülme engellenebilir. Ġnley mumları, diĢ ve gingivadan renk yönünden ayırt
edilmeli, kalıntı bırakmadan yanmalı ve kalitesi sürekli olmalıdır. Sert olanlar, daha net ölçü
verir ve deformasyona olan eğilimleri daha azdır.
Ġnley mumu yardımı ile hekim, inley gelecek kısma modelaj yapar ve laboratuvara
yollar. Bilinen yöntemlerle revetmanlanır, döküm yapılır.

2.1.3.2. Direkt Ölçü Yöntemi
Mum modelajı, direkt olarak hasta ağzında hekim tarafından yapılır. Özellikle 1, 3, 4
ve 5. sınıf kavitelerde endikedir. 2. sınıf kavitelerde genellikle, indirekt yöntem tercih edilir.

2.1.3.3. Ġndirekt Ölçü Yöntemi
Özellikle 2. sınıf kavitelerde endikedir. Bu yöntemde lastik ölçü maddesi ile ölçü
alınır. Model elde edilir. Ġzole edilen modelden mum örnek, ağzın dıĢında, laboratuvarda
model üzerinde kolayca ve sağlıklı biçimde hazırlanır. Döküm sonrası tesviye ve polisaj
yapılır. Gerektiğinde döküm örneğinin yapımı tekrarlanabilir. Klinikte çalıĢma süresi
azalmakla beraber, ek çalıĢma safhaları gerekir. Artikülasyon, ağızda konrol edilerek döküm
onley yerine simante edilir.

2.2. Porselen Ġnley ve Onley
Porselen inley tekniği ilk defa 1862’de geliĢtirilmiĢtir. Ancak yıllar boyunca diĢ
hekimlerinin bu tekniğe olan ilgisi dalgalanmalar göstermiĢtir. Porselen fırınlarında ve
tozlarındaki geliĢmeler, 1871’de Fletcher’in silikat simanları bulması, 1955’te Buonocore’un
asit-etch tekniğini geliĢtirmesi, elastomerik ölçü maddeleri ve cam iyonomer simanlar gibi
yenilikler, porselen inleylerin popularitesini olumlu veya olumsuz yönde etkilemiĢtir.
Porselen inleyler, hiçbir zaman rutin uygulamaya girmemiĢtir. Zaman alıcı metotlar ve
fabrikasyonun pahalı olması bunu engellemiĢtir. Ayrıca porselenin kırılgan yapısı nedeniyle
porselen inleyler, tarihsel geliĢimi boyunca daha çok ön diĢlerde uygulanmıĢtır. Günümüzde
porselen teknolojisinde ulaĢılan nokta, posterior diĢlerde, iki yüzlü kavitelerde porselen
inleylerin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.
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Resim 2.1: Porselen inley

Resim 2.2: Porselen inley ve onley

2.2.1. Porselen Ġnley ve Onleyin Endikasyonları




Tüberkül veya daha önceki mevcut restorasyonun düĢmesi durumunda, estetik
çok önemli ise konservatif seramik posterior restorasyon yapımı uygundur.
Endodontik tedaviyi takiben kronun kısmen kaplanması, inley ve onley
uygulaması gibi konservatif restorasyonlar yapılabilir.
Porselenin tutunması için yeterli doku olduğunda veya hastanın metalik
restorasyon istemediği durumlarda porselen restorasyonlar endikedir.

2.2.2. Porselen Ġnley ve Onleyin Kontrendikasyonları





Uygun olmayan Ģartların varlığında koruyucu seramik restorasyonların
kullanımı sakıncalıdır. Bruksizim gibi kötü oklüzal alıĢkanlıklar, çeneleri sıkma
alıĢkanlıklarına bağlı diĢlerde aĢırı aĢınmanın mevcut olduğu bireyler, seramik
restorasyonlar için uygun değildir.
Klinik kron boyu kısa ve pulpası geniĢ diĢler de baĢka materyaller ile restore
edilmelidir.
Çok küçük kaviteler içeren diĢlerin direkt kompozit ile restore edilmesi daha
uygundur. Seramik materyalin karĢıtında yaygın kompozit dolgu mevcut ise bu
dolgunun materyalde hızlı bir aĢınmaya neden olacağı unutulmamalıdır.

2.3. Kompozit Ġnley ve Onley
Kompozit inley/onley, direkt veya indirekt yöntemle kompozit rezinden hazırlanarak
diĢteki kaviteye solid bir kitle hâlinde simante edilen onarım Ģeklidir.
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DiĢte fazla madde kaybı varsa diĢ dolgusu kaçınılmazdır. Genelde arka azı diĢlerde
uygulanır. DiĢ dolguları, hem estetiktir hem de çiğneme basınçlarına dirençli, uzun vadede
güvenilir bir tedavi Ģeklidir. Dolgu yaparken ana kural olarak iyi bir kavite (oyuk) hazırlanır
ve diĢe (yapılacak dolguyla) çürümeden önceki doğal biçimi tekrar verilmeye çalıĢılır.
Kullanılan dolgu tipi, diĢin konumuna ve iĢlevine bağlıdır. Çiğneme iĢlevinin çoğunu yapan
azı diĢleri, daha fazla basınca maruz kalır. Ön diĢlerden daha dayanıklı bir maddeye
gereksinim vardır. Önceden en yaygın dolgu malzemesi, gümüĢ amalgamdı ve arka diĢlerde
kullanılmaktaydı. Bu tür dolgular aslında cıva, gümüĢ ve diğer metal alaĢımlarıdır. Ancak
görünümleri itibarıyla estetik karĢılanmamaktadır. Yine ön bölge diĢlerde madde kaybına
bağlı olarak dolgu uygulamaları yapmak gerekebilir.
Günümüzde estetik anlayıĢı süratle geliĢmektedir. Artık hastaların birçoğu arka grup
diĢlerine uygulanan restorasyonlarda da doğal görünüm ve estetiği tercih etmektedir. Gittikçe
artan bu istek karĢısında araĢtırıcılar ve üreticiler 1885’ten beri yaygın olarak kullanılan
amalgamın yerini alacak, ideal özelliklere sahip restoratif maddelerin arayıĢı içerisindedir.
Nitekim bu amaçla ıĢınla ve kimyasal olarak sertleĢen direkt posteriyor kompozit rezinler
ortaya atılmıĢtır. Ancak uygulama güçlüğü, bazı fiziksel özelliklerin yetersiz olması ve
polimerizasyon büzülmesinin doğurduğu olumsuz sonuçlar nedeniyle bu maddelerin arka
diĢlerde kullanımı da sınırlı kalmıĢtır. Son senelerde ise sözünü ettiğimiz bu sorunları
ortadan kaldırmak için çalıĢmalar extraoral polimerizasyon üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.
Posterior kompozit, inley onley tekniği olarak karĢımıza çıkan bu uygulamalar, arka
grup diĢler için porselen kron çalıĢmalarına göre daha konservatif restorasyon alternatifi
olarak literatürde yer almaktadır.

2.3.1. Yapım Teknikleri
Kompozit rezin üreticileri, çok sayıda inley onley kompozit sistemlerini ve
tekniklerini piyasaya sürmüĢtür. Bunlar, klinikte yapılan inley ve onleyler, direkt yöntem;
laboratuvarda yapılan inley ve onleyler indirekt yöntemdir.

2.3.1.1. Klinikte Yapılan Ġnley Onleyler
Bu teknikte, hazırlanan inley, hekim tarafından klinikte hazırlanıp hasta ağzına
uygulanır. Tabakalama tekniği ile madde yığarak inley hastanın diĢi üzerinde bitirilir.
Gerekli ilaveler yapılıp ıĢınla polimerize edilir ve simantasyon yöntemiyle hasta ağzına
uygulanır.

2.3.1.2. Laboratuvarda Yapılan Ġnley Onleyler
Laboratuvarda yapılan rezin inley onleyler, ısı ile sertleĢmeye imkân verdikleri gibi bu
teknikle çok sayıda diĢe birden inley-onley uygulanması mümkündür. Bu tip indirekt
kompozit rezin restorasyonların polimerizasyonu ıĢık ve ısı veren ünitelerde gerçekleĢir.
Ayrıca, materyali hem ısı hem de basınç altında sertleĢtiren sistemler de mevcuttur.
Isı+basınç ile polimerize olan restorasyonların yoğunluğu ve yüzey düzeni, daha üstün
olmaktadır. Ayrıca aĢınmaya karĢı olan dirençleri de artmaktadır. Polimerizasyon genellikle
6 dk.da, 6 atmosfer basınçta ve 120 °C’de gerçekleĢir.
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Preparasyonun ölçüsü, teknisyene üç defa alçı dökme izni veren polieter veya silikon
ölçü maddeleri ile alınmalıdır. KarĢıt arkın ölçüsü ve kapanıĢ kayıtları da elde edilmelidir.
Ölçü içine alçı üç kez dökülerek ana model, çalıĢma modeli ve düzeltmelerin yapılabileceği
üçüncü model elde edilir. Modeller, düzgün bir Ģekilde artikülatöre alınır. Day elde edilir ve
preparasyonun kenarları iĢaretlenip üzerine bir izolasyon maddesi (sealer) veya ayırıcı lak
uygulanır. Sealer, iĢaret boyasının rezin içine iĢlemesini engeller. Ayırıcı sıvı karĢıt arka ve
interproksimal kontaklara da sürülmelidir.
Ġlk polimerizasyon, ikinci dökülen ve daha az hassas olan die model üzerinde
gerçekleĢtirilir. Gövde materyali, modele tabakalar hâlinde yerleĢtirilir ve ısı ünitelerinde
polimerize edilir. Ġnley, daha sonra ilk dökülen modele yerleĢtirilir ve gerekli yerlere madde
eklendikten sonra ikinci kez ısı ünitesinde polimerize edilir. Böylece rezinin büzülme faktörü
kontrol altına alınmıĢ ve inleyin çok iyi marjinal adaptasyonu sağlanmıĢ olur. Restorasyon
daydan ayrılır ve 50 µ’luk alüminyum oksit hava abrazyonu ile uzaklaĢtırılır. Ġnley ara
modele oturtulur ve gerekli ise iç yüzeyinden alınabilir. Tekniğin dikkatli uygulanması ve
doğru diĢ preparasyonu ile marjinal açıklık 22 µ kadar olabilir.
Daha sonra karbit frezle son Ģekillendirme yapılır. Parlatma iĢleminde ise suda
eriyebilen cila ve kalay oksit kullanılır. Restorasyon, ultrasonik temizleyici içinde hafif bir
solisyonla temizlenir. Son olarak iç yüzey 50 µm’lik alüminyum oksit kullanılarak hafifçe
pürüzlendirilir ve simantasyona yollanır.

2.4. Kompozit ve Porselen Posterior Ġnleylerin KarĢılaĢtırılması
Döküm metal inleylerin restorasyon olarak bazı üstünlükleri vardır. ġayet kavite bir
bizotajla sonlanıyor ise ince olan kısımlarda, metalin basınca karĢı koyma özelliğinden
dolayı adaptasyon üstünlüğü elde edilir. Aynı zamanda döküm metalin politürü nedeni ile
kontakt bölgesinde çürük oluĢumu da önlenir. Döküm inleyin taĢkınlığı da kolaylıkla kontrol
edilebilir. Bu özellik diğer restorasyonlara göre oldukça avantaj sağlar. Bunun yanı sıra
klinik ve laboratuvar çalıĢma zorluğu, metalin estetik olmaması, ısı ile iletkenliği ve
ekonomik olmayıĢı dezavantajlarını oluĢturur.
Ġlerleyen teknoloji ile birlikte, döküm metal inley restorasyonlara alternatif olarak
kompozit ve porselen inley restorasyonlar geliĢtirilmiĢtir. Kompozitin ağız dıĢında
polimerizasyonu ile buna bağlı postoperatif hassasiyetin azalması, büzülmesinde azalma,
ağız içerisinde kolay çalıĢabilme özelliği ve oklüzal uyum, kompozit inley restorasyonların
tercih edilme nedenleri olmuĢtur.

Resim 2.3: Porselen ve kompozit inleyler
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Kompozit ve porselen inley onleylerin, direkt kompozit, altın inley ve amalgam
restorasyonlardan belirgin üstünlükleri vardır. Yapımı için iki seans gerekmesi ve maliyetin
artması, estetik inley sistemlerinin dezavantajı olarak değerlendirilebilir. Ancak anlatılan
sistemler arasında, tek seansta kompüter yardımlı porselen inley gibi alternatifler de vardır.
Bunun yanında üstün bir restorasyona ulaĢmak amacı ile geliĢmiĢ materyalleri ve teknikleri
kullanmak, kaçınılmaz olarak maliyeti artıracaktır. DiĢ hekimi ve teknisyen birlikte
çalıĢırken kullanacakları yöntemi ve materyali seçerken birçok faktörü göz önünde
bulundurmalıdır. Bu bakımdan kompozit ve porselen inley onley tekniklerini özellikleri
açısından karĢılaĢtırmakta fayda vardır.


Estetik: Porselen, kompozitlere oranla daha estetiktir. Estetik özellik olarak
porseleni sadece minenin kendisi geçer. Ancak her yönü ile geliĢtirilen
kompozit rezinlerin, günümüzde renk çeĢitleri artmıĢtır ve setlere dâhil edilen
boyalar ile mükemmel estetik sonuçlar alınmaktadır.



Kırılma direnci: Kompozitlerin kırılmaya karĢı olan dirençleri porselenlerden
daha yüksektir. Ġnleyin ağızda denenmesi sırasında porselen kırılabilir. Fakat
yapıĢtırıldıktan sonra porselen çok sağlam bir yapı kazanmaktadır.



AĢınma direnci: Porselenin aĢınma direnci kompozitlerden çok fazladır. Fakat
bu kez de karĢıt diĢin aĢınması sorunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü porselen mine
dokusundan daha serttir. Porselenin mineyi aĢındırması yüzey glaze ile
yakından ilgilidir. Çok iyi glazelenmiĢ porselen inley, minede daha az hasara
yol açar.



Marjinal uyum: Simantasyon yöntemleri benzer olduğu için, sistemlerin
marjinal uyumları baĢlangıçta aynıdır ve çok üstündür. Ancak kompozitlerin ve
diĢ dokusunun ısısal genleĢmelerindeki farklılık nedeniyle, kompozit inleylerde
marjinal uyum bozulmaktadır. Oysaki porselenin ve dökülebilir seramiklerin
ısısal genleĢmesi mineye eĢdeğerdir.



Biyolojik uyum: Porselen ağız ortamı için çok uygun bir materyaldir. Kimyasal
olarak inert olup non-toksiktir. Sıvı absorbsiyonu yoktur. Dokular tarafından
çok iyi tolere edilir. Bu özellikleriyle kompozitlerden üstündür.



Yapım iĢlemleri: Porselen inleylerin yapımı zaman alıcı ve güçtür. Teknikler
büyük hassasiyet gerektirir. Oysa istenilen nitelikte bir kompozit inley yapmak
hem daha kolay hem de daha az risklidir.



Yüzey parlaklığı: Simantasyon sonrası yapılan oklüzal düzenlemeler inleylerin
polisajının bozulmasına yol açar. Kompozitlerin yeniden parlatılması,
porselenden daha kolaydır. Kompozit inleyler, ince pomza ve kalay oksit ile
kolayca parlatılır. Ancak geliĢtirilen polisaj patları ve lastiklerle porselende de
istenilen yüzey parlaklığına ulaĢmak mümkündür.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek estetik amaçlı kronlarda inley ve onley
yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Hekimden gelen ölçüyü dezenfekte
ediniz.
 Ölçüyü
dezenfekte
ederken
ve
incelerken
eldiven
giymeyi
unutmayınız.

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

 Prepare edilen diĢten alınan ölçüden alçı
model elde ediniz.
 Sabit protezlerde pozitif model
modülünü hatırlayınız.
 Bu iĢlemi yaparken “Alçı Model Elde
Etme”
modülünün
öğrenme
faaliyetindeki iĢlem basamaklarını
sırasıyla takip ediniz.

 KapanıĢ ölçüsü dökünüz.

 Alçı model
dökünüz.
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için

kapanıĢ

ölçüsü

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Alçı modeli
hazırlayınız.

alt

 Alt ve üst alçı modeli artikülatöre alınız.

 Artikülatörde
yapınız.

kapanıĢ

 Revetman hazırlayınız.

 Revetmanın likit ve tozunu üretici
firmanın kullanım talimatına uygun
hazırlayınız.

ve

üst

olarak

kontrolünü

 Revetmanı karıĢtırınız.
 Revetmanı bolde alçı spatülü ile
karıĢtırınız.
 Bolü bir elinizle alttan kavrayınız.
Diğer elinizle alçı kaĢığı yardımıyla
aynı yönde ritmik ve dairesel
hareketlerle karıĢtırınız.
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 Revetmanı restorasyon yapılacak diĢte
boĢluk kalmayacak Ģekilde dökünüz.
 BoĢluk kalmaması için siman spatülü
kullanınız.

 Revetman dökünüz.

 Alçı kaĢığı ile revetman dökmeye
devam ediniz.
 Vibrasyon yaparak dengeli bir Ģekilde
revetmanın dökülmesini sağlayınız.
 Vibratör üzerine koyarak ya da masaya
hafif bir Ģekilde vurarak vibrasyon
yapabileceğinizi unutmayınız.

 Revetmanın donmasını bekleyiniz.
 Revetmanın donması için üretici firma
uyarılarına göre yeterli süre bekleyiniz
(SertleĢme için en az 2 saat
beklenmektedir.).
 Revetman donana kadar kaĢığınızın düz
bir zemin üzerinde ve hareketsiz
olmasına dikkat ediniz.
 Revetman model sertleĢtikten sonra en az
2 adet elde ediniz.

 Porselen aĢamasında revetman model
kırılacağı için birden fazla elde ediniz.
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 Revetmanı ayırırken kırmamaya dikkat
ediniz.
 Revetman model hava kabarcığı vb.
bozukluk var ise iĢlemi tekrarlayınız.

 Ölçü maddesinden revetmanı ayırınız.

 Revetman
bekletiniz.

modeli

donması

için

 Revetman modeli ölçü maddesinden
ayırdıktan sonra donması için en az 1
saat bekletiniz.

 Revetman
koyunuz.

modeli

döküm

fırınına  Daha sonraki çalıĢmalar için birden
fazla revetman modeli döküm fırınına
koyunuz.

 Fırını kapatınız.
 Fırını kapattığınız zaman saatinize
bakınız.
 Kapağı üretici firmanın önerilerine göre
güvenlik uyarılarını dikkate alarak
kapatınız.
 Zaman ayarının önemini unutmayınız.
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 Fırının sıcaklık göstergesini ayarlayınız.

 Sıcaklık 1000 ºC’ye ulaĢtıktan sonra 10
dakika bekletiniz.

 Fırını çalıĢtırınız.

 Kapattıktan sonra revetman modelin
fırının içinde kendiliğinden soğumasını
bekleyiniz.

 Revetman modeli fırından çıkarınız.

 Kendiliğinden soğumasını bekleyiniz.
 Kırılmamasına dikkat ediniz.

37

 Temiz bir kabın içine koyduğunuz suda
bekletiniz.
 Revetmanı distile suda porselenin
suyunu emmeyecek hâle gelinceye
kadar 4-5 dk. bekletiniz.
 Ġçindeki hava kabarcıkları çıkana kadar
suda bekletiniz.
 Bu Ģekilde revetmanın suya doyduğuna
emin olunuz.
 Birden fazla modelle çalıĢacağınız için
hepsini suda bekletiniz.

 Revetman modeli suda bekletiniz.

 Revetman modeli kurulayınız.

 Kâğıt havlu
kurulayınız.

 Onley yapılacak kısmın içine porselen
hazırlayınız.
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ya

da

peçete

ile

 Porselen tozu ve likidi kullanınız.
 Porselen için gerekli likit ve tozu
saydam bir cam zemin üzerine
boĢaltınız.
 ÇalıĢacağınız cam zeminin temiz ve
nemsiz olmasına dikkat ediniz.
 Monomer-polimer
oranına
dikkat
ediniz.

 Onley yapılacak alanda astarlamayı tam
yapınız.
 Onley yapılacak kısma porseleni astar

Astarlamada kullanacağınız fırçaların
Ģeklinde yerleĢtiriniz.
çeĢitli boyutlarda ve kalınlıkta olmasına
dikkat ediniz.

 YerleĢtirirken çok ince bir tabaka
hâlinde yerleĢtiriniz.
 Tortu ya da birikme yapmamasına özen
gösteriniz.

 AstarlanmıĢ revetman modeli porselen
fırınına yerleĢtiriniz.

 Kırmadan yerleĢtiriniz.
 Revetmanı tabla üzerine yerleĢtiriniz.
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 Porselen fırınının programını ayarlayınız.

 930 derecede 18 dk. piĢiriniz.
 Üretici firmanın kullanım talimatına
göre
porselen
fırınınızı
programlayacağınızı unutmayınız.

 Porselen fırınında
kontrol ediniz.

revetman

modeli

 Fırının çalıĢıp çalıĢmadığına bakınız.

 Fırının ısısını kontrol ediniz.

 Porselen fırının asansörü indiğinde
sıcaklığının 600 °C’ye indiğini
gözlemleyiniz.
 Revetman çatlayacağı için çok sıcak
fırından indirmeyiniz.
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 Revetman
alınız.

modeli

porselen

fırından
 Alırken sıcak olacağı için maĢa ile
alınız.
 portegü de kullanabilirsiniz.
 Ġlk piĢimi yapılan revetman modeli
fırından indiriniz.
 Revetman model çatlayacağı için
soğumadan indirmeyiniz.
 Porselen fırınının yanmayan kısmına
koyunuz.

 Revetman modeli soğumaya bırakınız.

 Porselen fırının soğuk
koyunuz.
 Kırmamaya dikkat ediniz.

bölümüne

 Dentin hazırlayınız.
 Dentin için gerekli likit ve tozu saydam
bir cam zemin üzerine boĢaltınız.
 ÇalıĢacağınız cam zeminin temiz ve
nemsiz olmasına dikkat ediniz.
 Monomer-polimer
oranına
dikkat
ediniz.

 Dentin porseleni hazırlayınız.

 Polimerin
monomerle
tamamen
ıslanmıĢ olmasına dikkat ediniz.
 Polimer ve monomerin homojen bir
Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz.
 Dentini iĢlenecek kıvama getiriniz.
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 Hassas çalıĢınız.
 DiĢin morfolojik yapısına
koyunuz.
 Hassas çalıĢınız.
 DiĢin morfolojik yapısına
koyunuz.
 Fırçayla düzeltiniz.
 Fırçanızı suyla temizleyiniz.
 Fazlalıkları süngerle alınız.

 DiĢin lingual iç yüzüne dentin koyunuz.

uygun
uygun

 Oklüzalin distal yönüne dentin koyunuz.

 DiĢin vestibülüne dentin koyunuz.

 Hassas çalıĢınız.
 DiĢin morfolojik
koyunuz.

 DiĢin mesial yüzüne dentin koyunuz.

yapısına

 DiĢin morfolojisine uygun
uygulayınız.
 Tortu ve birikinti bırakmadan
uygulayınız.
 Fırça ile fazlalıkları düzeltiniz.
 DiĢin morfolojisine uygun
uygulayınız.
 Tortu ve birikinti bırakmadan
uygulayınız.
 Fırça ile fazlalıkları düzeltiniz.
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uygun

dentin
dentin

dentin
dentin

 DiĢin oklüzaline dentin uygulayınız.

 Uyguladığınız dentinin yaptığınız diĢin
morfolojisine tam uygunluğunu kontrol
ediniz.

 Kronu kontrol ediniz..

 ġeffaf hazırlayınız.

 ġeffaf için gerekli likit ve tozu saydam
bir cam zemin üzerine boĢaltınız.
 ÇalıĢacağınız cam zeminin temiz ve
nemsiz olmasına dikkat ediniz.
 Monomer-polimer
oranına
dikkat
ediniz.
 Polimerin
monomerle
tamamen
ıslanmıĢ olmasına dikkat ediniz.
 Polimer ve monomerin homojen bir
Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz.
 Fırçayla ya da cam spatülle karıĢtırınız.
 ġeffafı iĢlenecek kıvama getiriniz
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 DiĢin mesio
uygulayınız.

bukkal

kısmına

 ġeffafı koymanız gereken
planlayınız.
 Fırçanın ucuyla aldığınız
titizlikle koyunuz.
Ģeffaf

 Revetmanın üzerine
uygulayınız. Porselen
hacimce küçüleceği
üzerine
Ģeffafı
unutmayınız.

yerleri
Ģeffafı

Ģeffafı taĢırarak
fırına girdiğinde
için revetmanın
taĢırabileceğinizi

 Oklüzal yüze Ģeffaf uygulayınız.

 Oklüzal kısma Ģekil vererek Ģeffaf
uygulayınız.
 Oklüzal morfolojiyle uyumlu olmasına
dikkat ediniz.
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 Tüberküllere Ģekil veriniz.

 Keskin bistüri ucu ile Ģekil veriniz.

 Tüberküllerin
tam
belirginleĢip
belirginleĢmediğini kontrol ediniz.

 Kronu kontrol ediniz.

 I. dentini iĢlenmiĢ revetman modeli
porselen fırınına koyunuz.

 Dikkatli bir Ģekilde yerleĢtiriniz.

45

 Revetman
piĢiriniz.

modeli

porselen

fırınında

 Fırını çalıĢtırmadan önce, sıcaklığı 930
°C’ye, zamanı 18 dakikaya ayarlayınız.

 Revetman modeli fırından çıkarınız.

 Alırken sıcak olacağı için maĢa ile
alınız.
 Portegü de kullanabilirsiniz.

 Revetman
bekletiniz.

modeli

soğuması

için

 Porselen fırınının yanmayan kısmına
koyunuz.

 Ġlave dentin hazırlayınız.
 Dentin için gerekli likit ve tozu saydam
bir cam zemin üzerine boĢaltınız.
 ÇalıĢacağınız cam zeminin temiz ve
nemsiz olmasına dikkat ediniz.
 Monomer-polimer
oranına
dikkat
ediniz.
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 Dentin ilave ediniz.

 Porselende çeken yerlere dentin ilave
ediniz.
 Porselen fırınında piĢirime bağlı
porselen çekeceği için dentin ilave
ediniz.

 Revetman modele Ģeffaf iĢleyiniz.

 Porselende
koyunuz.

çeken

yerlere

Ģeffaf

 Oklüzal yüzeye Ģeffaf (mine) iĢleyiniz..
 ġeffafı koyarken oklüzal morfolojiye
dikkat ediniz.
 ġeffaf tepimi tamamlanmıĢ modelde
eksiklik olup olmadığına bakınız.

 Revetman
koyunuz.

modeli

porselen

fırınına  Fırını çalıĢtırmadan önce, sıcaklığı 930
°C’ye, zamanı 18 dakikaya ayarlayınız.
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 II. piĢimi tamamlanmıĢ revetman modeli
porselen fırınından alınız.

 Alırken sıcak olacağı için maĢa ile
alınız.
 Portegü de kullanabilirsiniz.

 Revetman modeli soğumaya bırakınız.

 Porselen fırının asansörü indiğinde
sıcaklığının 600 °C’ye indiğini
gözlemleyiniz.
 Revetman çatlayacağı için çok sıcak
fırından indirmeyiniz.
 Porselen fırınının yanmayan kısmına
koyunuz.
 Separe ile kesiniz.
 Daha sonraki çalıĢmalarınız için modeli
ayırmanızın kolaylık sağlayacağını
unutmayınız.
 Porselene zarar vermeyiniz.

 Revetman modeli kesiniz.

 Porselen kısmı revetman
modelinden ayırınız.

çalıĢma  Dikkatli çalıĢınız.
 Porselene zarar vermeyiniz.
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 Porselen üzerindeki revetman kalıntılarını
temizleyiniz.

 Kalem kumlama ile kumlayınız.
 Kumlama makinesinde yapınız.
 ĠĢ güvenliğiniz için gerekli önlemleri
alınız.

 Porselenin kumlamasını yapınız.

 Kumlaması
ediniz.

bitmiĢ

porseleni

 Canavar frezle temizleyiniz.

kontrol

 Porselen üzerindeki kalıntıların tam
temizlendiğinden emin olunuz.
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 Porseleni ölçü modeli üzerinde kontrol
ediniz.
 Ölçü model üzerinde tam oturup
oturmadığına bakınız.

 Kontrol modeline kontakt sprey sıkınız.

 Kontakt sprey sıkarak
temasını sağlayınız.

 Kontrol modeline
yerleĢtiriniz.

onley

porseleni
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porselenin

 Onley porselendeki fazlalıkları alınız.

 Frez ile fazlalıkları alınız.
 Resimdeki gibi ters konik
kullanabilirsiniz.
 Porselene zarar vermeyiniz.

frez

 Onley
porselenin
bu
iĢ
için
hazırladığınız modellerde (ana model,
kontrol modeli) uyum kontrolünü
yapınız.

 Porselen onleyi kontrol ediniz.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Oklüzal uyumu kontrol ediniz.

 Frez ile fazlalıkları alınız.
 Porselen kırılgan olduğu için büyük
grenli frez kullanmayınız.
 Separe ile de fazlalıkları alabilirsiniz.

 Porselendeki fazlalıkları alınız.

51

 Porselen onleyi
yerleĢtiriniz.

kontrol

modeline

 Bu iĢleme porselen onley modele
düzgün bir Ģekilde yerleĢinceye kadar
devam ediniz.

 Ölçü modeli temizleyiniz.

 Buhar makinesiyle temizleyiniz.

 Glaze toz ve likidini hazırlayınız.
KarıĢımın homojen Ģekilde olmasına
dikkat ediniz.
 Makyaj istendiyse makyaj için gerekli
setinizi hazırlayınız.

 Oklüzal yüze glaze uygulayınız.

 Mesiobukkal yüze glaze uygulayınız.

 Kalın tabaka
ediniz.
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kalmamasına

dikkat

 Nikotin makyajı yapınız.
 Glaze fırçaları kullanınız.
 Oklüzaldeki fissürleri belirleyiniz.

 Oklüzaldeki fissürleri belirleyiniz.

 Onley porseleni çalıĢma revetman modeli
üzerinde porselen fırınına koyunuz.
 GlazürlenmiĢ
onley
porseleni
yaptığınız çalıĢma revetman modeli
üzerinde porselen fırınına koyunuz
 Tam ortalayarak koyunuz.

 Porselen fırınını programlayınız.

 Fırını çalıĢtırmadan önce, sıcaklığı 930
°C’ye, zamanı 18 dakikaya ayarlayınız.

 GlazürlenmiĢ onley porseleni porselen
fırınında piĢiriniz.

 Fırının çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol
ediniz.
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 GlazürlenmiĢ onley porseleni, porselen  Alırken sıcak olacağı için maĢa ile
fırınından alınız.
alınız.
 Portegü de kullanabilirsiniz.

 GlazürlenmiĢ onley porseleni soğumaya
bırakınız.
 Revetman model çatlayacağı için
soğumadan indirmeyiniz.
 Porselen fırınının yanmayan kısmına
koyunuz.

 Separe ile kesiniz.
Porselene zarar vermeyiniz.

 Revetman modeli kesiniz.

 Porselen üzerindeki revetmanın kaba
aĢındırmasını yapınız.
 Porselene zarar vermeden çalıĢınız.
 Hard frezle temizleyiniz.
 Porselene zarar vermeyiniz
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 ĠĢ güvenlik önlemlerinizi alınız.
 Kalem kumlama ile kumlayınız.
 Kumlama
makinesinde
kumlama
yapınız.
 Porselen için ince grenli kum
kullanınız.

 Onley porselenin kumlamasını yapınız.

 Onley porseleni model üzerine oturtunuz.
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 Onley
porselenin
modele
tam
oturmasını sağlayınız.
 Uygun olmayan yerleri ve fazlalıkları
tekrar
düzeltmeniz
gerektiğini
unutmayınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Alt üst modeli kapanıĢa alınız.

 Alt ve üst modeli artikülatöre alınız.

 Artikülatörde kapanıĢ kontrolünü
yapınız.
 Temas bölgelerini kontrol ediniz.

 Porselen onleyi dezenfekte edip hekime
gönderiniz.
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 Dezenfektan solüsyonlarla modeli
dezenfekte ediniz.
 Porselen onleyi model üzerine
koyduktan sonra da modeli dezenfekte
edebilirsiniz.
 Dezenfeksiyon
iĢlemini
porselen
onleyi portegü ya da pensle tutarak
yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ġnley ve onley restorasyonlar parsiyel kesimli restorasyonlardır.

2.

( ) Hastanın metalik restorasyon istemediği durumlarda porselen restorasyonlar
kontrendikedir.

3.

(

) Köprü ayağı olacak inley kavitelerinin aksiyal duvarları dik ve kavite yeteri kadar

dar ve derin olmalıdır.
4.

(

) Porselen inleylerin laboratuvar aĢamasında alçı modelden ölçü alınıp özel

revetman dublikat model elde edilir. Daha sonra opak porselen, dentin porselenive
Ģeffaf mine porseleni kullanılarak modele edilip her tabaka fırınlanır.
5.

(

) Metal inleyler yapılırken direkt ve indirekt yöntemle hazırlanır. Mum modelajı, tij

bağlama, revetmana alma ve döküm iĢlemi bilinen yöntemlerle yapılır.
6.

(

) Ġnley köprülerde, köprü ayağı ile gövdesi arasındaki iliĢki sabit ve hareketli

olabilir.
7.

(

) Porselenin aĢınma direnci kompozitlerden çok daha azdır.

8.

(

) Çürük veya kırılmalar nedeniyle, doğal diĢin çiğneme yüzeyinin yarısından fazlası

zarar gördüyse dolgu veya kron yapmak yerine inley veya onley restorasyon tercih
edilebilir.
9.

( ) Ġnley mumlarının yumuĢak olanları, daha net ölçü verir ve deformasyona olan
eğilimleri daha azdır.

10.

(

) Kron içi restorasyonlardan olan inley ve onleyler genellikle döküm yolu ile

metalden (altın) yapılan döküm dolgulardır.

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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Porselen inley onleyin laboratuvar aĢamalarından iĢlem sırasını aĢağıdakilerden
hangisi bozar?
A) Hekimden gelen ölçünün incelenmesi
B) Alçı model elde edilmesi
C) KapanıĢ ölçüsü dökülmesi
D) Ölçü maddesinden revetmanın ayrılması
E) Birden fazla revetman model hazırlanması

2.

AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Laminate restorasyonların inley ve onley restorasyonlardan farkı sadece anterior
bölgeye estetik amaç ile uygulanmasıdır.
B) Boyutları küçük anterior diĢlere, anterior diastema ve renklenmiĢ diĢlere inley
restorasyonlar uygulanır.
C) Laminate restorasyonlarda preparasyonu tamamlanmıĢ diĢlerden elastomerik ölçü
materyalleri ile ölçü alınıp model elde edilir.
D) Porselen inley hazırlanacak ise bu modelin dublikatı çıkarılıp revetman model elde
edilir.
E) Laminate restorasyonlar akrilik, kompozit rezin veya porselenden hazırlanabilir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi porselen laminate kronların endikasyonları için söylenemez?
A) DiĢ renklenmeleri ve ilerleyen yaĢla bağlantılı olarak renklenen diĢlerde endikedir.
B) Diastema durumunda yani diĢler arasındaki boĢlukları daraltma veya tamamen
gidermede endikedir.
C) Yetersiz mine durumunda porselen laminate yapılır.
D) YavaĢ ilerleyen aĢınma gösteren vakalarda kron uzunluğunu artırmak amacıyla
uygulanır.
E) Lateral diĢ eksikliği varsa porselen laminate kanine iyi bir lateral diĢ görünümü
vereceği için endikedir.

4.

Ġnley restorasyonların kontrendikasyonları arasında aĢağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Klinik kron boyu yeterli olan vakalarda
B) Rotasyona uğramış dişlerde
C) Aşırı madde kaybına uğramış, klinik kron boyu kısa dişlerde
D) Servikalde geniş bir çürük veya restorasyon varlığında
E) Abraze dişlerde ve yaşlılarda

5.

Laboratuvarda yapılan inley ve onleylerin laboratuvar iĢlemlerine yönelik aĢağıdaki
ifadelerden doğru olan hangisidir?
A) Revetmanın likit ve tozunu üretici firmanın kullanım talimatına uygun hazırlayınız
B) Onley porselenin kumlamasını kumlama makinesinde ince grenli kumla yapınız.
C) GlazürlenmiĢ onley porseleni yaptığınız çalıĢma revetman modeli üzerinde
porselen fırınına koyunuz.
D) Alt ve üst modeli artikülatöre alıp kapanıĢ kontrolü yapınız.
E) Hepsi

58

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kompozit resin
dentine
mineye
platin yaprak
undercut
silikon
insizal
mine
sulu
kurumaya
ufak
büyük
anterior
labial
simante(yapıĢtırma)
mine-sement
kontakt
kesici

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
A
E
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