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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Geçici Kron

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; geçici kron ve yapımına ait tanım ve kavram
bilgileri ile teknik iĢlem ve becerileri, gerekli araç gereçleri
içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖNKOġUL

Pozitif model modülünü almıĢ olmak.

YETERLĠK

Geçici kron yapmak.
Genel Amaç
DiĢ protez laboratuvarları ve okul laboratuvarında, gerekli
araç gereçler sağlandığında, tekniğe uygun geçici kron
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. Sabit protezlere ait geçici kronlarda, tekniğe uygun model
izolasyonu yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun diĢ formunda, akrilik iĢleyebileceksiniz.
3. Tekniğe uygun akrilik kronu, polimerize edebileceksiniz.
4. Tekniğe uygun akrilik geçici kronun tesviye ve polisajını
yapabileceksiniz.
Donanım: Alçı model, izolasyon maddesi (lak), lak fırçası,
soğuk akril tozu, soğuk akril likiti, gode, siman spatülü,
basınçlı su fırını, musluk suyu, frezler, pomza, cila motoru,
kıl fırça, pamuklu fırça, poliĢ pastası (polishing pate), bez
fırça, sıcak musluk suyu, kağıt havlu
Ortam: DiĢ protez labaratuvarları ve okul uygulama
labaratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, sizi ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Sabit protezlerde kesilmiĢ diĢe (prepare edilmiĢ diĢ), kalıcı kron yapılıncaya kadar
geçici kron uygulanır. Geçici kron sayesinde prepare edilmiĢ diĢ, kötü sonuçlar
doğurabilecek kesim ve yapım süresince muhafaza edilmiĢ olur.
Geçici kron kesik diĢe koruma, estetik, fonasyon, kesik diĢe göre daha iyi çiğneme
fonksiyonu sağlama ve hastaya psikolojik yönden olumlu etkiler yaratma amaçlarıyla
uygulanır.
Bu modül ile geçici kron yapılıĢ amaçlarını, kullanılan araç–gereç, malzeme ve
bunlara ait bilgileri, geçici kron iĢlem basamaklarını ve dikkat edilecek noktaları
öğreneceksiniz.
Edindiğiniz bilgi, beceri ve yeterlikler sayesinde diĢ protez laboratuvarlarında tekniğe
uygun geçici kron yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenim faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun geçici kron için model izolasyonu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Geçici kron için model izolasyonunda kullanılan izolasyon maddelerini ve
gerekli araç gereçleri, diĢ protez laboratuarlarına giderek öğreniniz.
Geçici kronların yapılıĢ amaçlarını öğreniniz.
Geçici kronların avantajlarını maddeler halinde yazıp sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. GEÇĠCĠ KRONLARDA MODEL
ĠZOLASYONU
Sabit protezlerde geçici kron hazırlanırken prepare edilmiĢ (kesilmiĢ) diĢ veya
diĢlerin, bilinen yöntemlerle alınan ölçülerinden hazırlanan alçı modeller, izole edilmelidir.
Ġzolasyon tam yapılmaz ise



Akrilik hamurunun içinde bulunan monomer alçı içine girerek burada
polimerize olur. Böylece kron yüzeyinde akril ve alçı birlikte oluĢur.
Temizlemesi güç olur ve kronun yüzey boyutları değiĢir.
Alçıdaki su akriliğin yapısına girer. Kron akriliğinin rengi değiĢir, yapı zayıflar
ve polimerizasyon (sertleĢmesi) durur. Akrilin tam orijinal yapısı elde edilemez.

1.1. Ġzolasyon Maddeleri
Geçici kronlarda alçı modelin izolasyonunda, lak solüsyonu kullanılır.


Lak; genelde sodyum, potasyum ya da amonyum aljinat solüsyonudur.
Kullanımı oldukça kolaydır, ince bir fırça ile sürülür. Solüsyon, alçının
birleĢimindeki kalsiyum ile reaksiyona girerek suda çözünmeyen ince bir aljinat
filmi oluĢturur. Bu aljinat tabakası, alçının üzerindeki gözenekleri tıkayarak
akrilik ile alçı arasında oluĢabilecek mikro kilitlenmeyi ve su alıĢveriĢini önler.
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Resim 1.1: Ġzolasyon maddesi lak

1.2. Geçici Kronlar
Sabit protezlerde kron yapımında doğal diĢ veya diĢler prepare edilir. DiĢin kesiminde
mine ve dentin tabakasının belli bir kalınlığı diĢ üzerinden alındığı için kalıcı protez
yapılıncaya kadar diĢ, dıĢ faktörlerden, sıcak ve soğuktan etkilenir.
Prepare edilmiĢ doğal diĢleri koruma, hastanın geçici estetik, fonksiyon ve
fonasyonunu sağlamak amacıyla yapılan, kesim safhası ile protezin simante edilmesi
(yapıĢtırılması) için geçen zaman aralığında kullanılan metal, akrilik veya kompozit rezin
protezlere, „geçici kron-geçici protez‟adı verilir.
Geçici kron yapımında iki yöntem kullanılır.


Direkt Geçici Kron Yapım Yöntemi: DiĢler prepare edilmeden aljinat veya
diğer ölçü maddeleri ile ölçü alınır. DiĢler kesilip ölçü alındıktan sonra alçı
modeller elde edilir. Bu amaçla ya ikinci bir ölçü alınır ya da çalıĢma modeli
döküldükten sonra silikon ölçü maddesi bozulmadan çıkartılıp yeniden model
dökülüp bu alçı model üzerinde çalıĢılır. DiĢler kesilmeden alınmıĢ ölçünün
içine, akıcı kıvamda hazırlanan otopolimerizan (kendi kendine polimerize olan)
akrilik rezin hazırlanıp yerleĢtirilir. SertleĢtikten sonra ölçü; modelden ayrılır,
kenarlardaki fazlalıklar tesviye edilip cilalanır.



Ġndirekt Geçici Kron Yapım Yöntemi: KesilmiĢ diĢlerin bilinen yöntemler ile
ölçüleri alınıp alçı modelleri elde edilir. Bu amaçla iki çalıĢma modeli elde
edilir, bunlardan biri geçici kronlar için diğeri de kalıcı kronlar için kullanılır.

Isı veya ıĢık ile polimerize olan (sertleĢen) akrilik veya kompozit rezin hazırlanıp
modele kole; dentin ve Ģeffaf tabakaları Ģeklinde uygulanıp polimerize edilir. Tesviye ve cila
iĢleminden sonra simante edilir.
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1.2.1. Geçici Kronların Sınıflandırılması
Geçici kronlar yapılıĢ materyaline göre genelde dört grupta toplanır.


Akrilik Geçici Kronlar: Otopolimerizan kron akriliği veya hazır tüplerdeki
akrille geçici kron yapılabilir.

Otopolimerizan akrilik kullanılmıĢ ise diĢ kesiminden önce alınan ölçü içinde
gerçekleĢtirilen bu sistemde kronda fazlalık görülmez ve simantasyonda zorluk çekilmez.
Genellikle bu iĢlemi hekim yapar.
Hazır tüplerdeki akril kullanılmıĢ ise diĢ kesiminden sonra alınan ölçüden iki model
elde edilir. Ġkinci modelde geçici kron çalıĢılır. Bu yöntemin parsiyel ölçü içindeki yapıma
göre, kronun simantasyonunda zorluk olabilir.


Polikarbonat Geçici Kronlar: Polikarbonat kronlar sentetik termoplastik bir
reçinedir. Renklerinde çeĢit olmadığı için estetik açıdan kullanımı sorun
yaratabilir.

ÇeĢitli boyutlarda hazırlanan bu geçici kronlar, premolar diĢler dahil alt ve üst
çenedeki tüm diĢlerde kullanılabilir. Genelde 200-250‟lik kutularda piyasada hazır bulunur.
DiĢ boyutu, kesimden önce geçici kronla diĢ yan yana getirilerek saptanır. Kesimden sonra
seçilen kron geçici siman ile yapıĢtırılır. Klinikte diĢ hekiminin tercih ettiği yöntemdir.


Selluloid Geçici Kronlar: Kullanılan en eski sentetik kronlardır. Ġnsizal kenarlı
diĢlerle, premolar diĢlerde kullanılır. ġeffaftırlar, kron boyları 15 mm olarak
biraz uzun yapılmaktadır.

DiĢ kesiminden önce anterior diĢlerde mezio-distal boy, premolar diĢlerde vestibulopalatinal-lingual geniĢlik gözönüne alınarak hazır olan selluloid kronlardan seçim yapılır.
Kole bölgesindeki uzunluk, kron boyuna uygun olarak kesilir. Hazırlanan akril, selluloid
kronun içine doldurularak iĢleme devam edilir.
ĠĢlem sonunda kenar kontrolleri yapıldıktan sonra geçici simantasyonla yapıĢtırılır.
Selluloid kronların kalınlığı 0,2 mm‟dir. YerleĢtirme basıncı ile yerine rahatça oturabilir.
Yüzeyi oldukça serttir. Çiğneme basıncına belli bir süre dayanıklık gösterebilir. Camsı
görünümde olduklarında akriliğin rengine uyum gösterir.
Selluloid kronlar, premolar diĢlerde akrilik kullanmadan da diĢ kesiminden sonra
geçici simanla yapıĢtırılabilir.


Alüminyum Geçici Kronlar: Estetik özellikleri olmayan alüminyum kronlar,
anterior ve lateral diĢlerde daha az kullanılır. Kalınlıkları 0,2 mm olduğundan
elle bile Ģekil verilebilir. Kole bölgeleri kesilerek uygulanmalıdır.
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1.2.2. Geçici Kronların Avantajları
Geçici kronun sağlamıĢ olduğu avantajlar aĢağıda verilmiĢtir.








Hafiftirler.
DiĢi; sıcak ve soğuktan, gıdalarla alınan kimyasal etkenlerden korur.
Çiğneme fonksiyonunu, kesilmiĢ diĢten daha iyi yapar.
Anterior diĢlerde yapım süresince, estetik ve fonasyon sağlar.
Gıdaların, diĢ eti üzerindeki mekanik kötü etkilerini önler,
Yüzlerinde bakteri çoğalması olmaz.
Hastaya psikolojik yönden olumlu etki yaparak öz güvenini arttırır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda geçici kronlarda model izolasyonu
yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekim tarafından prepare edilmiĢ diĢten
alınan ölçüden, model elde ediniz.
 Ölçü kontrolü yapınız.
 Gelen ölçüden, bilinen yöntemlerle alçı
model elde ediniz.
 Alçı modelde hava kabarcıkları olan
bölgeleri temizleyiniz.

 DiĢetlerinin kole bölgesinde retraksiyon
yapılmıĢ kısımlarını temizleyiniz.

 Temizleme iĢlemi
oluĢturunuz.

ile

kole

hattı

 Prepare edilmiĢ diĢ modeli yüzlerine
izolasyon maddesi sürünüz.
 Ġzolasyon maddesi olarak lak kullanınız.
 Prepare edilmiĢ modele; diĢin koleden
baĢlayarak bukkal, distal, mezial,
palatinal ve oklüzal yüzlerini laklayınız.
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 Ġzole
edilmiĢ
bekleyiniz.

alanın

kurumasını

 Kuruma için
bekleyiniz.
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ortalama

beĢ

dakika

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

DiĢlerin prepare edilmesi safhası ile protezin simante edilmesine kadar geçen sürede
kullanılan proteze, ………………………denir.

2.

Geçici kronlar, doğal diĢlere ………………. ,………….. ,…………… ve …………
sağlamak amacıyla yapılır.

3.

Geçici kronlar, yapılıĢ materyaline göre ……........ ,……….. ,………… ,………..
geçici kron olarak sınıflandırılır.

4.

Geçici kron yapımında, ……………. ve …………… yöntem kullanılır.

5.

Geçici kron yapımında, akrilik ile alçı arasında mikro kilitlenme ve su alıĢveriĢini
önlemek için ……………………. kullanılmalıdır.

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

ARAġTIRMA






Dental sektörde, akrilik rezinlerin hangi iĢlemlerde kullanıldığını araĢtırınız.
Akriliğin yapısında bulunan maddelerin içeriklerini öğreniniz.
Akril çeĢitlerini ve özelliklerini araĢtırınız.
AraĢtırma sonucunda öğrenmiĢ olduğunuz bilgileri, sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Laboratuvar ortamında, akril hazırlığını gözlemleyiniz.

2. DĠġ FORMUNDA AKRĠLĠK ĠġLEME
Akrilik rezinler; metalik olmayan organik bileĢiklerden sentetik olarak elde edilen ve
değiĢik kalıplara uygulanarak kullanılan materyallerdir.
Akrilik rezinler, en yaygın olarak kullanılan rezin türüdür. Etilenin türevleri olup
yapısal formülünde vinil grupları bulundurur. Ġki tane akrilik rezin tipi vardır. Bunlardan biri
akrilik asitten diğeri ise metakrilik asit‟ten türetilmiĢtir.
Akrilik rezinler; suni diĢlerin yapımında, hareketli protezlerin kaide maddesi olarak,
geçici kron ve köprü yapımında, veneer kronların estetik kısımlarının yapımında ve post-care
ölçülerinin alımında yaygın olarak kullanılır.

2.1. Akriliklerin Yapısı
Dental sektörde kullanılan akrilik, toz ve likit olarak iki kısımdan meydana gelir.
Akrilik tozu polimer, akrilik likiti monomer diye adlandırılır.
Polimer terimi poli (çok) ve mer (ana) kelimelerinin birleĢmesinden meydana
gelmiĢtir. Bir ana molekülün kendisinin benzeri olan moleküllerle birleĢerek çok analı yapı
oluĢturması anlatılmak istenmiĢtir. BaĢka bir deyimle; tek bir molekülün yani monomerin
birbirini tekrar ederek ve birbirine bağlanarak meydana getirdiği büyük moleküle polimer,
bu kimyasal olaya da polimerizasyon denir.

10

Polimer, değiĢik tipte monomerlerin karıĢtırılması suretiyle hazırlanıyorsa iki veya
daha fazla kimyasal üniteler içeriyorsa kopolimer olarak adlandırılır.
Kimyasal reaksiyon
Monomer---------------------------> Polimer (akrilik tozu)
Toz ve sıvı Ģeklinde kullanılan akrilik rezinlerin yapılarında genel olarak Ģu maddeler
bulunur.


Toz: Esas madde polimetil metakrilattır. Polimer veya kopolimer
taneciklerinden oluĢur. Bu tanecikler, ısıtılarak monomerin polimere dönüĢmesi
ile elde edilir. Orijinal olarak Ģeffaftır, tozların büyüklüğü 0,1-0,001 mm‟dir.
Küre veya irregüler tarzda olabilir. 125 santigrat derecede yumuĢar ve
termoplastik bir madde olarak kalıplanabilir. Su emme özelliği vardır.

Resim 2.1: Kap içinde akrilik tozu

Toz bileĢiminde Ģunlar bulunur.
Reaksiyon BaĢlatan Katalizörler: Genellikle benzol peroksit, benzen di
izobutal, azonitril kullanılır. Bunlar geciktiricinin etkisini azaltarak
reaksiyonu baĢlatır ve ikinci olarak da polimerizasyonu hızlandırırlar.
Pigmentler: Bunlar saydam olan polimer taneciklerinin, dokulara benzer
renkte olmasını sağlamak için toza katılan kimyasal maddelerdir.
Demiroksit, karbon siyahı, organik pigmentler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Pigmentler, tozun içine ya imalatçının akrilik polimerini
yapım safhasında veya akrilik tozu imal edildikten sonra mekanik olarak
katılır.
Opaklık Verici Maddeler: Bu amaçla çinko oksit, titandioksit
kullanılmaktadır.
Plastiklik Verici Maddeler: Genellikle rezinlerin yumuĢama veya
ergime sıcaklıklarını düĢürmek amacıyla kullanılır. Oda ısısında sert ve
katı olan bir rezini plastikleĢtirerek esnek ve yumuĢak yapmak
mümkündür; ancak yumuĢaklık verirken dayanıklık ve sertliği azaltır.
PlastikleĢtirici olarak kullanılan dibutil fitalat ya da trifenil fosfat ya toz
küreleri oluĢturulurken eklenir ya da direkt olarak monomere eklenebilir.
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Lifler: Çok ince, submüköz damarların görünümünü vermek için
kullanılır. BoyanmıĢ sentetik veya inorganik (zirkonyum silikat) fibriller
bu maksatla kullanılır.


Sıvı (likit): Akril likiti olarak bilinen sıvının esas maddesi metil metakrilat
monomeridir ama bazı değiĢik monomerlerin ilavesiyle modifiye edilebilirler.
Oda ısısında Ģeffaf bir sıvıdır. 100.3 santigrat derecede kaynar. Çok iyi bir
organik eriticidir. Koyu renkli kaplarda oda ısısında saklanabilir. Kimyasal
dengesinin bozulmasını önlemek için saklandığı kabın kapağı daima kapalı
tutulmalıdır. Özel ve batıcı bir kokusu vardır.

Resim 2.2: Kap içinde akrilik likiti

BileĢiminde Ģunlar bulunur;
Ġnhibitör Maddeler: Monomer ısı, ıĢık ve oksijen aracılığı ile
kendiliğinden polimerizasyona baĢlayabilir. Bu sebeple likit içine
polimerizasyon önleyici ve sıvının saklanabilme süresini uzatan
inhibitörler konur. Ġnhibitör olarak genellikle % 0,003 – 0,1 oranında
hidrokinon eklenir.
Akselaratör: Akriliğin kullanım Ģekline göre likite değiĢik maddeler
eklenir. Örneğin, kendi kendine oda ısısında polimerize olan
otopolimerizan (soğuk akril) akriliklerde akselaratör (kimyasal
hızlandırıcı) olarak genellikle dimetil para-toluidin kullanılır.
Plastiklik Verici Maddeler: Dibutil fitalat plastizer olarak kullanılır. Bu
maddeler polimerizasyon reaksiyonuna katılmaz, zamanla yüzeyden
atılarak akriliğin sertleĢmesine sebeb olur.
Çapraz bağlantı ajanları: Glikol dimetakrilat, çapraz bağlantı sağlamak
amacıyla bileĢime katılır. Bu sayede akriliğin çatlama ve çizilmelere karĢı
direnci arttırılır. Likitte % 1-2 oranında bulunur.
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2.2. Akriliğin Hazırlanması
Akrilikte polimer monomer oranı çok önemlidir. Kullanılan monomer miktarının
mümkün olduğu kadar düĢük tutulması gerekir. Polimer oranı ne kadar fazla tutulursa
reaksiyon süresi o kadar kısalır, ayrıca rezinin büzülmesi de az olur.
Polimer ve monomerin karıĢtırılmasında genelde iki dozaj kullanılır.


Hacimsel Dozaj: Hacimsel dozda oran genelde, bir hacim monomer üç hacim
polimer olmalıdır (monomer / polimer = 1/3). KarıĢtırma kabına (cam gode)
monomer önce konur, polimer sonradan monomerin içine boĢaltılır. Kullanılan
cam godeler temiz ve nemsiz olmalıdır.

Resim 2.3: KarıĢtırma kabı (cam gode)

Resim 2.4: Akrilik likitin godeye koyulması



Resim 2.5: Akrilik tozun godeye konması

Ağırlıksal Dozaj: Ağırlık olarak, monomer ve polimer oranı 1/2 oranında
hazırlanmalıdır. Yani ideal doz bir tartı monomer, iki tartı polimerdir. Ağırlık
dozajında hassas bir terazi kullanılmalıdır.

Polimer ve monomer karıĢımında prospektüs bilgilerine uyulmalıdır. Pratik
kullanımda ise monomer polimeri tamamen ıslatacak kadar konulmalı, daha fazla ilave
edilmemelidir.
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2.3. Monomer - Polimer Reaksiyonu
Akriliğin kullanımı, polimer (akrilik tozu) ve monomerin (akrilik likiti) karıĢtırılarak
hamur haline getirilmesiyle baĢlar.
Polimer (akrilik tozu)

+ Monomer (akrilik likiti) = Polimer Monomer Hamuru

Monomer ve polimerin karıĢtırılması ile oluĢan reaksiyon beĢ safhada gerçekleĢir.








Birinci Safha: Monomerin polimeri tam ıslatması ile ıslak kumlu bir görünüm
oluĢur. Polimer, monomer içinde yavaĢ yavaĢ çözünmeye baĢlar, akıĢkan bir
duruma gelir. Buna, „akıĢkan safha‟ denir. Bu safhada yapıĢkan olmayan bir
kitle oluĢur.
Ġkinci Safha: Polimer monomer ile etkileĢir. Polimer monomer içinde dağılarak
yapıĢkan bir kitle oluĢur, spatüle, parmaklara yapıĢır. Bu safhaya, „yapıĢkan
safha‟ adı verilir.
Üçüncü Safha: Polimer, monomer içinde tamamen dağılarak doymuĢ bir
hamur kıvamına gelir, parmakla kontrol edildiğinde, lifler oluĢur. Bu safhaya,
„buraj ya da tepilme safhası‟ denir. Kitlenin hamur halinde kaldığı süreye de
„çalıĢma süresi‟ denir.
Dördüncü Safha: Monomer, polimerle ya tamamen reaksiyona girerek ya da
buharlaĢarak yok olur. Hamur, lastikimsi bir hal alır, bu safhaya „kauçuksu‟,
„elastik safha‟ adı verilir. Akril iĢlenemez.
BeĢinci Safha: Zaman biraz daha geçerse kitle sertleĢir. Bu döneme de „katı
safha‟ (stiff) adı verilir.

Resim 2.6: Toz ve likitin karıĢtırılması

Polimer ve monomer iyice karıĢtırıldıktan sonra, godenin ağzı kapatılmalıdır. Aksi
takdirde uçucu özellikte olan monomer uçar, sıvı / toz oranı bozulur, karıĢımın yüzeyinde
ĢekerlenmiĢ gibi beyazımsı tabaka oluĢur. Aynı zamanda karıĢım, havanın oksijeni ile temas
ederek polimerizasyona hazırlanmayı yavaĢlatır.
Polimer ve monomer karıĢtırıldıktan sonra süreye dikkat edilmelidir. Çünkü karıĢtırma
iĢleminden 15 dakika sonra, akriliğin donma ya da kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle
bu sürenin dıĢında iĢlem yapılması mümkün değildir.
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Polimer ve monomerin homojen bir Ģekilde karıĢıp meydana gelen hamurun uygun bir
polimer / monomer dengesine sahip olması gerekir. Akriliğin hamurlaĢma süresini etkileyen
faktörler aĢağıda belirtilmiĢtir.






Polimer partiküllerinin büyüklüğü: Polimer tanecikleri ne kadar küçükse
monomer ile birleĢme o kadar çabuk olacaktır.
Ortamın ısısı: Fazla ısı hamurlaĢmayı çabuklaĢtırır.
Polimerin molekül ağırlığı: Ağırlık azaldıkça hamurlaĢma erken baĢlar.
Polimerin miktarı: Polimerin fazlalığı oluĢumu hızlandırır.
KarıĢtırmanın tam yapılması: Reaksiyonu çabuklaĢtırır.

2.4. Akrilik ÇeĢitleri
Akrilikler, sıcak veya soğuk akrilik tipinde olabilir.


Sıcak Akrilik: Protez yapımında en yaygın olarak kullanılan akrilik reçinedir.
Sıcak akril türlerinde polimerizasyonun (burada polimerizasyon; akrilik
hamurunun sertleĢtirilmesi olayıdır) gerçekleĢmesi için ısıtma gereklidir. Yani
ısı yolu ile polimerize olan akrillerdir. Sıcak akriller, 60 santigrat derecenin
üzerinde ısıtıldığında tozun içindeki baĢlatıcı madde benzol peroksit, serbest
kökler oluĢturarak ayrılır ve polimerizasyon baĢlar. Bu serbest köklerden biri,
monomer molekülü ile reaksiyona girer ve yeni bir serbest kök oluĢmasını
sağlar. Bu diğer bir monomer molekülüne yapıĢır, zincir reaksiyon bu Ģekilde
devam eder. Sıcak akrillerde kitlenin hamur kıvamına gelmesi, ortalama 15
dakikadır.

Sıcak akrilikler piyasada genellikle tozsa da sıvı olarak bulunur Bundan baĢka jel
Ģeklinde olan sıcak akriliklerde mevcuttur.
Jel Ģeklindeki sıcak akriliklerin içindeki esas maddeler de toz – sıvı Ģeklindeki
akriliklerin içindeki maddeler gibidir. Sadece sıvı ve toz jelleĢecek Ģekilde karıĢtırılmıĢ ve
kalın bir tabaka haline getirilmiĢtir. Kimyasal hızlandırıcılar jel tipinde kullanılamaz; çünkü
baĢlatıcılar, hızlandırıcılar ve monomer temasta olmamalıdır. Jelin saklandığı yerin sıcaklığı
ve içindeki inhibitör miktarı, jelin raf ömrü üzerinde çok büyük etkisi vardır. Buzdolabında
saklandığı takdirde raf ömrü 1 -2 yıl kadardır.


Soğuk Akrilik: Kimyasal yolla polimerizasyon (akrilik hamurunun
sertleĢtirilmesi olayı) iĢleminde kullanılan akrillerdir. Soğuk akrillerde likit
olarak, içinde sülfürik asit veya tersiyer amin gibi (en çok dimetil para-toluidin)
kimyasal hızlandırıcı bulunan monomer (soğuk likit) kullanılır. Akriliğin tozu
ve sıvısı karıĢtırıldığı andan itibaren akrilik tozunun içerdiği benzol peroksit,
sıvının içinde bulunan kimyasal hızlandırıcı ile oda ısısında reaksiyona girer ve
polimerizasyon reaksiyonunu baĢlatmak için yeterli miktarda serbest kökler elde
edilir. BaĢlangıç kademesi hariç geri kalan reaksiyonlar sıcak akrilikle aynıdır.
ĠĢte, ortamda ısı olmadan, oda sıcaklığında bekletildiğinde kendiliğinden
polimerize olan akrillere, soğuk akril ya da otopolimerizan akriller denir.
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Soğuk akriller; protez kaide plağı yapımında, onarım iĢlemlerinde, kaĢık ve geçici
protezlerin yapımında kullanılır.
Soğuk akrillerin polimerizasyon kalitesi düĢük olduğu için ağız içinde kullanımı
uygun değildir. Egzotermik karakterdedir. Porözite daha çok olmaktadır. Polimerizasyon
sonucunda oluĢan oksidasyon, akrilin renginin açılmasına neden olduğu için renk dayanıklığı
sıcak akriller kadar değildir. Soğuk akriller hamur safhasına 5 dakika içinde geldikleri için
hızlı çalıĢılması gerekir.
Sıcak ve soğuk akrilikler arasındaki fark, baĢlatıcı madde benzol peroksitin aktivasyon
Ģeklindedir. Sıcak akriliklerde benzol peroksiti aktive edici ajan, ısıdır. Soğuk akriliklerde
benzol peroksiti aktive edici ajan, kimyasal bir madde olan ve monomere ilave edilerek
kullanılan dimetil para–toluidin‟dir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki uygulama
iĢleyebileceksiniz.

faaliyetini

tamamladığınızda,

ĠĢlem Basamakları

diĢ

formunda

akrilik

Öneriler

 Gode içine uygun dozajda akrilik likiti
(monomer) koyunuz.
 Godenin temiz ve nemsiz olmasına dikkat
ediniz.
 Monomer az konursa polimerin tümü
ıslatılamayacağı için polimerizasyon
sonucunda granüler porözite olacağını
unutmayınız.
 Monomer fazla konursa da kontraksiyon
porözitesi oluĢacağını unutmayınız.

 DiĢ sayısına göre gode içine uygun
dozajda akrilik tozu (polimer) koyunuz.

 Polimerin monomerle tamamen ıslanmıĢ
olmasına dikkat ediniz.
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 Gode içine konulan
monomeri karıĢtırınız.

polimer

ve
 KarıĢtırma iĢlemini temiz spatül ile
yapınız.

 Polimer ve monomerin homojen bir
Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz.

 KarıĢtırma iĢlemi sonrası
üzerini kapatıp bekleyiniz.

godenin
 Uçucu bir sıvı olan monomerin
uçmaması,
sıvı/toz
oranının
bozulmaması,
karıĢımın
ortamdaki
oksijenle temas etmemesi, homojen bir
Ģekilde kuruması ve üstünde tabaka
yapmaması
için
godenin
üzerini
kapatarak bekletiniz.
 KarıĢım, hamur kıvamına gelinceye kadar
bekleyiniz.

 KomĢu diĢ varsa hazırlanan akrille kesik
diĢe ilk olarak oklüzal yüzden baĢlayarak,
 Kesik diĢin oklüzal yüzüne, kendi diĢ
komĢu diĢin arasında hava boĢluğu
formunu veriniz.
bırakmayacak Ģekilde, koleye doğru form
veriniz.
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 Kesik iĢin palatinal yüzüne, kendi diĢ
formunu veriniz.

 Akriliği iĢlerken morfoloji bilgilerinizden
yararlanınız.

 Kesik diĢin bukkal yüzüne kendi diĢ
formunu veriniz.

 Asıl Ģekillendirmenin akril tepimi
sırasında
değil
tesviye
esnasında
yapılacağını unutmayınız.

 Kesik diĢin mezial ve distal yüzlerine
kendi diĢ formunu veriniz.

 Yüksekliği kontrol etmek için kapanıĢ
kontrolünü yapınız.
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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.

( ) Akrilikler, yapı olarak polimer ve monomerden oluĢmaktadır.

2.

( ) Akrilin dental sektörde kullanılan tozu metil metakrilattır.

3.

( ) Hidrokinon, monomerin polimerizasyonu önlemek ve sıvının saklanabilme
süresini uzatmak amacıyla konur.

4.

( ) Polimerin kaynama derecesi, 100.3 santigrat derecedir.

5.

( ) Hacimsal dozajda monomer / polimer oranı, 1 / 3‟tür.

6.

( ) Ağırlıksal dozajda monomer / polimer oranı, 1 / 1‟dir.

7.

( ) Sıcak akrillerde kitlenin kıvama gelmesi için geçen süre, ortalama 5 dakikadır.

8.

( ) Monomer ve polimerin karıĢtırılması ile oluĢan reaksiyonun ikinci safhası,
yapıĢkan safhadır.

9.

( ) Ortamdaki fazla ısı, akrilin hamurlaĢmasını yavaĢlatır.

10.

( ) Isı olmadan, oda sıcaklığında kendiliğinden polimerize olan akrillere,
„otopolimerizan akriller' denir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenim faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun akrilik geçici kronu polimerize edebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Polimerizasyon iĢleminin amacını öğreniniz.
Akriliklerin polimerize edilme yollarını öğreniniz.
Akrilik çeĢidine göre uygulanan polimerizasyon yollarını öğreniniz.
Polimerizasyonu baĢlatan etkenlere göre, kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
Akrilik çeĢidine göre yapılan polimerizasyon iĢlemlerini diĢ protez
laboratuvarında gözlemleyiniz.

3. AKRĠLĠK KRONU POLĠMERĠZE ETME
Polimerizasyon; bir maddenin iki veya daha çok molekülünün yeni bir bileĢik yapmak
üzere kimyasal olarak birleĢmesi demektir. Yani monomerin birbirini tekrar ederek ve
birbirine bağlanarak oluĢturduğu büyük moleküle, polimer; bu kimyasal olaya da
polimerizasyon denir.
ĠĢlem olarak polimerizasyon ise monomer ve polimerin karıĢtırılması ile elde edilen
yumuĢak akrilik hamurunun sertleĢtirilmesi olayıdır.
Polimerizasyon reaksiyonunun baĢlayabilmesi için akrilik tozundaki benzol peroksitin
parçalanarak serbest kökler oluĢturması gerekir. Bu serbest köklerin her biri de monomer ile
reaksiyona girerek yeni bir serbest kök oluĢturur. Bu yeni kök de yeni bir monomer
molekülünü aktive eder ve zincirleme reaksiyon böyle devam eder.

3.1. Polimerizasyonu Reaksiyonunu BaĢlatan Etkenler
Polimerizasyon reaksiyonunu baĢlatan ve idare eden Ģey, akrilik tozunun içerdiği
benzol peroksitin serbest köklerinin açığa çıkmasıdır.
ĠĢte bu serbest köklerin açığa çıkmasını sağlayan, baĢka bir deyimle polimerizasyon
reaksiyonunu baĢlatan çeĢitli etkenler vardır. Bu etkenler, esas olarak dört baĢlık altında
toplanabilir.





Isı
Kimyasal maddeler
IĢık
Mikrodalga enerjisi
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3.2. Polimerizasyon Reaksiyonunu Durduran Sebepler
Polimerizasyon reaksiyonunu durduran sebepler:




Monomerin saf olmaması. (saf olmayan monomer serbest köklerle reaksiyona
girer ve aktive edilmiĢ çekirdeklerin aktivasyonunu bozar. Reaksiyon durur.)
Monomerde hidrokinon bulunması. (Monomerde hidrokinon varsa ve baĢlatıcı
yoksa polimerizasyon olmaz.)
Ortamda oksijen olması. (Ortamda oksijen varlığı da polimerizasyon
gecikmesine sebep olmaktadır. Oksijen serbest köklerle reaksiyon verir,
polimerizasyonda gecikmeye sebep olur.)

3.3. Polimerizasyon ÇeĢitleri




Kondansasyon Polimerizasyonu: Polimerizasyon sonunda su, amonyak gibi
yan ürünler meydana gelir. Kondansasyon ürünleri, sağlam ve Ģeffaf oldukları
halde ağız ortamında okside olup renk değiĢtirebilir. Bunun için dental sektörde
pek kullanılmaz.
Ġlave Polimerizasyonu: Dental sektörde bu polimerizasyon kullanılır.
Polimerizasyon bir ilave reaksiyon Ģeklinde olur. Maddenin yapısında değiĢiklik
olmaz. Monomerin yapısı, polimer içinde defalarca tekrarlanır.

3.4. Polimerizasyon AĢamaları
Dental sektörde kullanılan akrilikler genellikle ilave polimerizasyon ile polimerize
olur. Ġlave polimerizasyon aĢamaları Ģunlardır.






BaĢlama (Ġnduction): Reaksiyon; ısı, ıĢık ve benzeri herhangi bir etkenle
serbest köklerin oluĢması ve bunların monomer ile reaksiyona girmesiyle
baĢlar. Bu aĢamanın süresi monomerin saflığı ile ilgilidir. Monomerin saflığının
bozulması, (monomerin kirlenmesi) zamanın uzamasına neden olur.
Çoğalma (Propagation): Bu aĢamada oluĢan serbest kökler, tekrar monomer
ile reaksiyona girerek yeni serbest köklerin oluĢmasına sebep olur. Böylece bir
zincirleme reaksiyon (chain reaction) baĢlar ve monomerler süratle polimere
dönüĢür.
BitiĢ (Termination): Bu zincirleme reaksiyon, kitle içindeki monomer
molekülleri polimere dönüĢünceye kadar devam eder; ancak kitle içinde bir
miktar monomer daima kalır. Buna, artık monomer (rest monomer) denir.
Gerçekte, polimerizasyon, hiç bitmeyen bir süreçtir.

3.5. Polimerizasyonda Artık Monomer (Rest Monomer)
Polimerizasyon olayı, teorik olarak hiç tamamlanmaz ve reaksiyona girmeyen bir
miktar monomer kalır. Buna, artık monomer denir.
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Artık monomer miktarı belli bir seviyenin üzerinde, canlı dokularda patolojik
oluĢumlara ve alerjilere sebep olur. Ayrıca akriliklerin fiziksel ve mekanik özelliklerine de
etki edip akrile yumuĢaklık verir.

3.6. Akriliklerde Alerjik Reaksiyonlar
Alerjik reaksiyon sebepleri olarak; polimer, benzol peroksit, hidrokinon, boya
maddeleri, kadmiyum bileĢikleri ve artık monomer sayılabilr.
Kurallara uygun olarak yapılmıĢ akrilik polimerizasyonunda bile minimum miktarda
da olsa artık monomer vardır ve bu artık monomer, gerçek anlamda alerjinin en önemli
sebebidir.
Yapılan çalıĢmalar, protez yüzeyindeki artık monomerin protez su içinde 17 saat
bekletildikten sonra yüzeyden büyük oranda uzaklaĢtırıldığını göstermiĢtir; ancak geri kalan
monomer bu kadar kolay temizlenmez.
Protezlerde, artık monomere bağlı olarak ağız lezyonları çok fazla görülmektedir. Bu
lezyonlar eğer ağızdaki lezyon protez takılmasından hemen sonra görülüyorsa bir alerjik
reaksiyon düĢünülmelidir. Lezyonlar, protez takılmasından birkaç ay sonra görülüyorsa
hijyenik olmayan kullanımları veya protezin yumuĢak dokuları tahriĢ etmesi ihtimalini
düĢünmek daha doğru olur.
Akriliklere karĢı alerji veya diğer reaksiyonlar hekim veya teknisyende de görülebilir.
Artık monomerle veya akrilik hamuruna çıplak elle uzun süreli direk temas, dermatitlere
sebep olabilir. Ayrıca akrilik buharının uzun süre solunması da toksik reaksiyonlara sebep
olabilir. Bu nedenle laboratuar iĢlemleri sırasında akrilik hamuruna uzun süre çıplak elle
temas edilmemesi, maske kullanılması, monomer kullanırken ortamın havalandırılması,
laboratuar Ģartlarının iyi koĢullarda olması gerekir.

3.7. Akriliklerde Porözite
Porözite, akriliğin polimerizasyonu sırasında yapılan hatalarla ortaya çıkan
istenmeyen bir durumdur. Polimerize olmuĢ akrilik kütlesi içinde, görünümü ve estetiği
bozan çok sayıda ufak hava boĢluklarıdır.

3.7.1. Akriliklerde Porözite Sebepleri
Akriliklerde, polimerizasyonda ortaya çıkan porözite sebepleri olarak Ģunları
sıralayabiliriz.


Polimerizasyon sırasında aktive eden ısı, monomerin kaynama noktasının
üzerinde olursa ( bu ısı 100.3 santigrat derecedir) buharlaĢan monomer kütle
içinde sıkıĢıp kalır ve poröziteye sebep olur. Buna, „gaz porözitesi‟veya „iç
porözite‟ denir.
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Akrilik hamurunun hazırlanıĢında sıvı / toz oranı çok önemlidir. KarıĢımda
polimer (toz) oranı çok fazla ise kuru bir karıĢım olur ve likit az olduğu için
bütün polimer taneciklerine bağlanamaz. Bu durum, protezin yüzeyinde
granüler bir etki yaratır. Buna, „granüler porözite‟ denir.

Akrilik karıĢımın kıvama gelmesi için beklenirken karıĢım kabının (gode) üzerinin
örtülmemesi, monomerin uçmasına sebep olur. Bu safhada monomer kaybı da sertleĢmiĢ
olan materyalde granüler poröziteye sebep olur.
Godenin (karıĢım kabının) ağzı örtülerek beklenirken yüzeydeki akrilik tabakası
yinede yeterli monomer miktarından yoksun demektir. Bu nedenle monomer ile iyice
ıslanmamıĢ yüzeydeki tabaka, kitlenin bütünü ile homojen bir Ģekilde karıĢtırılmalıdır. ġayet
bu yapılmayacak olursa bitmiĢ protezde ve yüzeyde bu tabakanın geldiği yerlerde yol yol
beyaz lekeler Ģeklinde granüler porözite görülür.
Sonuç olarak granüler porözitenin sebebi, karıĢımdaki likit azlığıdır.






Akriliklerde polimer / monomer oranının yanlıĢ olması, kalıp içine akrilik
hamurunun gereğinden az konması, polimerizasyon sırasında basıncın yeterli
olmaması gibi sebeplerle bütün akrilik kitlesi boyunca yayılmıĢ, küçücük
boĢluklardan ibaret bir porözite görülür. Buna, „kontraksiyon porözite‟denir.
Akrilik hamurunun içine yabancı maddelerin karıĢması, (kirlilik) poröziteye
sebep olur. Akrilik hamurunun içine, kaynama derecesi akrilik polimerzasyon
ısısından düĢük olan maddeler karıĢırsa bu maddeler polimerizasyon sırasında
buharlaĢarak poröz bir görünüme sebep olur. Bunu önlemek için akrilik
karıĢtırıldıktan sonra kabın ağzı kapalı tutulmalı ve akrilikle çalıĢırken eller
temiz olmalıdır.
Akrilik hamuru oluĢturulduktan sonra çalıĢma süresinin aĢılması da poröziteye
sebep olur.

3.8. Geçici Kronun Polimerizasyonu
Geçici kron akriliklerinin polimerizasyonunda, basınçlı polimerizasyon tercih edilir.
Polimerizasyon için basınçlı polimerizasyon cihazı kullanılır. Cihaz, içine konan suyu
basınçla ısıtan bir sisteme sahiptir. Bu tip cihazların bazısında basınç dıĢarıdan bir kompresör
ile sağlanırken bazılarında da kendisinde bir kompresör vardır ve istendiği miktarda basınç
sağlar.
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Resim 3.1: Basınçlı polimerizasyon cihazı

Basınçlı polimerizasyon; kron–köprü akriliklerinin polimerizasyonu dıĢında, az
sayıdaki diĢ eksikliklerinde yapılacak olan parsiyel protezlerde, protezin tamiri ve
astarlama(besleme) iĢlemlerinde de daha pratik ve uzun ömürlü bir yapım sağlar.
Basınçlı polimerizasyon, muflalama ile uğraĢılmadığı için pratik ve kolay bir
yöntemdir. Polimerizasyon, 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır; ancak total
protezlerin ve büyük kaideli parsiyel protezlerin yapımında tercih edilmez.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki
edebileceksiniz.

uygulama

faaliyetini

tamamladığınızda

ĠĢlem Basamakları

akrilik

kronu

polimerize

Öneriler

 Modeli basınçlı fırına yerleĢtiriniz.

 ĠĢleme baĢlamadan önce cihazın çalıĢıp
çalıĢmadığını kontrol ediniz.

 Soğuk su kullanınız.
 Fırın kazanının içerisine, üretici
firmanın önerdiği miktarda su koyunuz.
 Suyu direkt model üzerine gelmeyecek
Ģekilde, fırının kenarından dökünüz.
 Suyun, modeli tamamen örtmesine
dikkat ediniz.

 Fırın kazanına su koyunuz.
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 Fırın kapağını kapatınız.

 Kapağı, üretici firmanın önerilerine
göre; güvenlik uyarılarını dikkate alarak
kapatınız.

 Fırının sıcaklık ve zaman ayarlarını
yapınız.

 Fırını çalıĢtırmadan önce sıcaklığı
ortalama 60 santigrat dereceye; zamanı
ortalama 10 dakikaya ayarlayınız.

 Fırını çalıĢtırınız.

 ÇalıĢtırmadan önce elektrik kontrolü
yapınız.
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 Süre bitiminde fırın kapağını açıp modeli
çıkartınız.

 Kapağı açmadan önce fırının basıncını
kontrol ediniz.

 Alçı modelden akrilik kronu ayırınız.

 Geçici kron içinde kalan alçı parçalarını
temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıda soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, akrilik tozunun içinde bulunan reaksiyon baĢlatıcı maddedir?
A) Çinko oksit
B) Dibutil fitalat
C) Zirkonyum silikat
D) Dimetil para - toluidin
E) Benzol peroksit

2.

AĢağıdakilerden hangisi, polimerizasyon reaksiyonunu baĢlatan etkenlerden değildir?
A) Kimyasal maddeler
B) Mikrodalga enerjisi
C) Isı
D) Ses dalgaları
E) IĢık

3.

Polimerizasyon sırasında aktive eden ısı, monomerin kaynama noktasının üzerinde
olursa aĢağıdakilerden hangisi olur?
A) Polimerizasyon durur
B) Kontraksiyon porözite
C) Gaz porözite
D) Granüler porözite
E) Akriliğin sıvılaĢması

4.

AĢağıdakilerden hangisi, granüler porözitenin sebebidir?
A) Karışımdaki monomer azlığı
B) Karışımdaki monomer fazlalığı
C) Aktive eden ısının monomerin kaynama noktasından fazla olması
D) Monomere hidrokinon konmaması
E) Basıncın yeterli olmaması

5.

AĢağıdakilerden hangisi, monomer içinde bulunan reaksiyon önleyici maddedir?
A) Azonitril
B) Hidrokinon
C) Glikol dimetakrilat
D) Demir oksit
E) Çinko oksit

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–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında tekniğe uygun akrilik geçici kronun tesviye ve polisajını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Tesviye ve polisaj iĢlemlerinin yapılma amaçlarını araĢtırınız.
Laboratuvar ortamında tesviye ve polisajda kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
Laboratuvar ortamında tesviye ve polisaj iĢlemini gözlemleyiniz.

4. AKRĠLĠK GEÇĠCĠ KRONUN TESVĠYE VE
POLĠSAJI
Dikkat ve itina ile yapılmıĢ bir protetik apareyin yüzeyinde bile gözle görülemeyecek
derecede küçücük pürüzler olabilir. Protezlerin yapımında bunlardan tam anlamı ile
kaçınabilmek mümkün değildir. Bu nedenle protetik, ortodontik apareylerin ve diĢlere
konulan restoratif maddelerin, öncelikle yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi sonra da
parlatılması gerekir. Canlı dokuların tahriĢ olmaması ve olası kötü sonuçların meydana
gelmemesi için bu, son derece önemli bir iĢlemdir.

4.1. Tesviye ĠĢlemi
Tesviye, bir düzleĢtirme iĢlemidir. Protezlerin pürüzlü yüzeylerinin düzleĢtirilmesi
için de bir aĢındırma (abrazyon) iĢlemi gerekir. AĢındırma, bir yüzeyin pürüzlerini diğer bir
yüzey üzerinde sürtmek suretiyle gidermek demektir. Bu iĢ için kullanılan maddelere
„aĢındırıcı‟ (abrasive) denir.
AĢındırma iĢleminde protezin yüzeyinde, aĢınma ve çok az bir madde kaybı söz
konusudur; ancak bu madde kaybı, protezin kalınlığını aĢırı derecede azaltıp yapısal
bozukluklara neden olmamalıdır.
AĢındırma iĢleminde, yüzeyde sürtünmenin süresine ve Ģekline bağlı olarak bir
sıcaklık oluĢur.
Akrilik kaide plaklarının ve kronların aĢındırılmasında sürtünme sonucu yüzey
stresleri meydana gelebilir ve bunlar akriliklerde Ģekil değiĢimlerine sebep olabilir.
AĢındırma sırasında oluĢan ısı da çok fazla ise protezin ağza uygulanabilmesini engelleyecek
derecede Ģekil değiĢimi ve renk değiĢimi meydana gelir. Bu nedenle uygulamada dikkatli
davranmak gerekir.
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4.1.1. AĢındırıcılar
Dental sektörde kullanılan aĢındırıcılar aĢağıda belirtilmiĢtir.


Zımpara TaĢı (Korendon): Ġçerisinde doğal alüminyum oksit ihtiva eden,
aĢındırıcı bir maddedir.

Akrilik mölleri, zımpara kağıdı ve zımpara bezlerinin yapımında en çok kullanılan
aĢındırıcı türü budur. Zımpara taĢı, billuri veya cam kitlesi halinde olup Ģeffaflığı cam
pırıltısı gibidir. Elmastan sonra en sert olan maddedir. Asitlerden etkilenmez.











Silikon Korbid ( Si C): Kimyasal olarak „silikon korbid‟ denilen bu madde
piyasada „carborundum‟ olarak bilinir. Daha çok akrilik mölleri bu maddeden
yapılır ve korendon möllerinden daha serttir; fakat çabuk kırılır.
Boron Korbid (Bo C): Çok etkili bir aĢındırıcıdır. Sephare frezlerin ve
möllerin yapımında kullanılır.
Cam: Toz halinde, zımpara kağıtlarının yapımında kullanılır. Cam toz haline
getirildikten sonra, zamk sürülmüĢ kağıtlar üzerine düzgün bir Ģekilde serpilir
ve bu yolla bilinen zımpara kağıtları yapılır. Zımparalar cam tozlarının iriliğine
göre ince, (0) daha ince, (00) ve çok daha ince (000) diye küçükten büyüğe
doğru isimlendirilir. AĢındırmada büyükten küçüğe doğru uygulanır.
Grena TaĢı (Lal TaĢı): Sepharelerde kullanılan aĢındırıcı madde, grena taĢıdır.
Alüminyum Oksit: Daha çok metallerin aĢındırılma iĢleminde kullanılır.
Kum: AĢındırıcı bir maddedir. Gerek altın alaĢımlarından yapılmıĢ protetik
apareylerin gerekse iskelet protezlerin dökümden sonra kaba temizlenmesinde
kum püskürtme apareyinde kullanılır.
Frezler: Kesici uç yapıları ile aĢındırma, kesme iĢlemi yapan küçük aletlerdir.
ÇeĢitli Ģekil ve büyüklükte olanları vardır. Tur motoru, mikromotor, airatör gibi
araçların ucuna takılarak kullanılır.

Resim 4.1: Canavar (Hard)
Frez



Resim 4.2: Fissür Frez

Resim 4.3: Sephare Frez

Möl ve Möletler: Frezlere benzer uçlardır AĢındırıcı özellikleri frezlerden
azdır. ÇeĢitli Ģekilleri vardır.
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4.1.1.1. AĢındırıcı Maddelerde Aranan Özellikler
AĢındırma iĢleminde kullanılan maddelerde bir takım özellikler aranır. Bunlar
sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢtir.





AĢındırıcıların yüzeylerindeki parçacıklar düzgün olmamalı ve bu parçacıkların
kenarları keskin olmalıdır.
AĢındırıcı maddeler, aĢındıracakları maddeye nazaran daha sert olmalıdır.
Böylece aĢındırıcı, daha uzun süre kullanılabilir.
AĢındırıcı maddelerin bünyeleri kuvvetli olmalıdır. Ġdeal olarak aĢındırıcı
maddelerin parçacıkları körlenmeyip kırılmalıdır. Bu suretle uçlarının daima
keskin olması gerekir.
AĢındırıcı maddeler aĢınmalara karĢı dayanıklı olmalıdır.

4.1.1.2. AĢındırma Miktarını Etkileyen Faktörler
AĢındırmanın yeterli olabilmesi için aĢağıdaki durumlara dikkat edilmesi gereklidir.



AĢındırıcı parçacıklarının büyüklüğü; en etkili faktördür. AĢındırıcı parçacıklar
aĢındırılacak protez büyüklüğüne ve protez yüzeyinin pürüzlü olup olmamasına
göre seçilmelidir.
AĢındırma esnasında yapılacak basınç, aĢındırıcı belli bir basınçla protez
yüzeyine değdirilmelidir.

Örneğin, kullanılan möl aĢındırılacak yüzey üzerine hafifçe değdirilirse izlerin
derinliği az olur; fakat aĢındırma süratlidir. Möl aĢındırılacak yüzey üzerine fazla bastırılırsa
izler daha derin olur ve aĢındırıcı parçacıklar daha çok kırılır. Bu durum aĢındırma iĢleminin
etkinliğini büyük oranda azaltır.


AĢındırma iĢleminde kullanılan motorun sürati: Motora takılan aĢındırıcı (möl
ya da frez) ne kadar hızlı dönerse aĢındırıcı parçacıklar o kadar kısa bir zaman
birimi içinde yüzey ile temasa geçer. AĢındırma miktarını fazlalaĢtırmanın en
mantıklı yolu motorun süratini arttırmaktır. AĢındırıcı parçacıkların hızla yüzey
üzerinden geçmesi, aĢındırma miktarında bir eksilme olmaksızın aĢındırılan
yüzeyin aĢındırıcıya yapacağı basıncı da azaltır.

Protezlerin pürüzlü yüzeyleri, önce aĢındırıcı özelliği fazla olan maddelerden baĢlayıp,
aĢındırıcı özelliği az olan maddelere doğru giderek düzleĢtirilmeli bundan sonra parlatma
iĢlemine baĢlanmalıdır.

4.2. Cila ĠĢlemi
Cila iĢlemi, düzleĢtirilmiĢ protez yüzeyinin parlatılması demektir. Cila iĢleminin
faydaları Ģu Ģekilde sıralanabilir.


Protetik bir aparey, temas ettiği canlı dokuları tahriĢ etmemelidir. Devamlı
tahriĢ, sonuçları kötü olabilecek istenmeyen bir dıĢ etkendir. Protezlerin
cilalanması ile bu durum ortadan kaldırılmıĢ olur.
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Akrilik protezler için olmasa bile cilasız bir metal restorasyon yüzeyi daha
çabuk kararır ve süratle korozyona uğrar. Onun için metal restorasyonlar
mutlaka çok iyi cilalanmalıdır.
Akrilik veya metalik protez yüzeylerinin cilasız olması, hasta, ağız hijyenine
riayet etse bile besin retansiyonuna sebep olabilir. Bu da hoĢ olmayan bir durum
yaratır ve ağız kokusunun endirekt sebeplerinden biri olarak gösterilebilir.

Tesviye ve cila iĢlemlerinin istenilen Ģekilde olabilmesi için çeĢitli malzemelerin
geliĢigüzel değil birbirini takip eden bir sıra ile kullanılması gerekir.

4.2.1. Parlatıcılar
Parlatma iĢleminde kullanılan maddeler aĢağıda belirtilmiĢtir.






Tripoli (Silis Hidrat): Silisli fosil unu ismi de verilir. BirleĢtirici olarak yağ ve
reçine kullanılmıĢ ve kek Ģeklinde piyasada bulunur. Pamuk ipliğinden yapılmıĢ
fırçaya sürülerek akrilik protezin cilası yapılır. Bu iĢlemde su kullanılmaz.
Pomza Tozu: Akrilik protezlerin tesviye ve cila iĢleminde, aĢındırma ve
parlatma arasında bir ara madde olarak kullanılır. Pomza su, yağ veya gliserinle
karıĢtırılarak bir macun haline getirilir ve gerek metalik gerekse akrilik
protezlerde parlatma amacıyla kullanılır; böylece protez yüzeyinde möl, frez
veya zımparanın yaptığı izler yok edilir.
TebeĢir: Özellikle akrilik protezlerin parlatılmasında kullanılır. Su ve alkol ile
karıĢtırılarak pomzadan sonra parlatma iĢleminde kullanılır.
Alçı: Parlatıcı bir toz olarak kullanılan laboratuvar alçısı (Paris alçısı) alçı
taĢından elde edilir. Alçı tozları, alkol ile karıĢtırılıp sulu bir kıvama getirilirse
akrilik yüzeylerin parlatılması iĢleminde kullanılır.

4.3. Geçici Kronun Tesviye ve Polisajında Kullanılan Araç ve
Gereçler
Tesviye ve polisajda kullanılan araç ve gereçler aĢağıda verilmiĢtir.


Mikromotor: Tesviye iĢleminde kullanılan motordur.

Resim 4.4: Mikromotor ve piyasemen
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Frez: Protezi aĢındırma amacıyla kullanılır. Akrilik kronun tesviyesinde daha
çok hard (canavar) frez kullanılır.

Resim 4.5: Hard (canavar) frez



Polisaj Motoru: Yüksek devreli bir elektrik motorudur. Sarsıntısız döner. Tek
ya da çift uçlu olabilir. Giderek daralan konik bir vida Ģeklinde olan miller
vardır. Motorun mili dıĢarıya doğrudur ve üzeri diĢlidir. Vidanın yönü, motor
dönerken fırçanın sıkıĢacağı biçimdedir. Dakikada 1500 – 3000 devir yapar. Ġki
kademesi bulunur. Motor cilalama iĢlemi için uçlarına keçe ve çeĢitli fırçalar
takılarak kullanılır.

Resim 4.6: Polisaj motoru



Kıl Fırça: Bir eksen çevresine tutturulmuĢ kıllardan oluĢan bir polisaj
malzemesidir. Siyah renkli olan, sert kıldan yapıldığı için beyaz fırçadan daha
aĢındırıcıdır.

Resim 4.7: Siyah kıl fırça
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Pomza Tozu: Protezin parlatılmasında kullanılır. Pomzanın kullanılmasında
konik keçeler ve kıl fırçalardan yararlanılır. Protezin yüzeyine, sulandırılmıĢ
pomza tozu karıĢımı sürülür ve polisaj motorunda dönen kıl fırçanın yüzeyine
değdirilir. Kıl fırçanın dönmesi ile pomza tozunun tanecikleri, protezin yüzeyini
düzgünleĢtirir. Ancak kıl fırça ile protezde pek de parlak bir yüzey oluĢmaz.

Resim 4.8: SulandırılmıĢ pomza





Cila (PoliĢ Pastası): Protezin parlatılmasında kullanılır. Pomza karıĢımı
sürülüp kıl fırçaya değdirilen protez üzerine, bir sonraki iĢlem olarak cila
sürülür. Cilalanan protez, polisaj motorunda dönen pamuklu fırçanın yüzeyine
değdirilir. Böylece protezde parlak bir yüzey ortaya çıkar.
Pamuk Fırça: Pamuk ipliklerinin merkezde sert bir maddeyle tutturulmasından
oluĢur. Pamuk ipleri yerine pamuklu bezden yapılmıĢ bir türü daha vardır.

Resim 4.9: Pamuk fırça
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda akrilik geçici kronun tesviye ve
polisajını yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Geçici kronu
baĢlayınız.

düzeltmeye

Öneriler
koleden

 Kolenin düzeltilmesinde ince frez
kullanınız.
 Geçici kronun kole kısmını diĢ etinden
0,5 mm yukarıda olacak Ģekilde alınız.

 Geçici krona diĢin formunu vermek için
bukkal yüzün tesviyesini yapınız.

 Geçici kron yüzlerinin tesviyesinde hard
(canavar) frez kullanınız.
 Tesviye iĢlemini, taĢ möller ile de
yapabilirsiniz.
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 Geçici krona diĢin formunu vermek için
palatinal yüzün tesviyesini yapınız.

 Frezi protezin yüzeylerine belli bir
basınçla değdiriniz.
 Derin izler oluĢmaması için, frezle
yüzeylere fazla bastırmayınız.

 Geçici krona diĢin formunu vermek için
distal yüzün tesviyesini yapınız.

 AĢındırma miktarının motorun dönme
hızıyla orantılı olduğunu unutmayınız.

 Geçici krona diĢin formunu vermek için
mezial yüzün tesviyesini yapınız.

 Motorun dönme gücünü, protezin yüzey
büyüklüğüne ve pürüzlülük oranına göre
ayarlayınız.
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 Geçici kronu model üzerine koyarak
oklüzal yüzün tesviyesini yapınız.

 Protezin yüzlerini istenilen düzgünlüğe
getirmeden
parlatma
iĢlemine
geçmeyiniz.

 Geçici kronun yüksekliğini alınız.

 Geçici kronun yüksekliğini,
model üzerine takarak alınız.

 Pomza tozu ile suyu karıĢtırınız.

kronu

 KarıĢımın akıĢkan kıvamda olmasına
dikkat ediniz.
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 Motora fırçayı takınız.

 Siyah kıl fırça kullanınız.

 Pomzayı
sürünüz.

geçici

kronun

yüzeyine

 Pomza karıĢımını tüm yüzeylere
sürünüz.
 Yüzeyde pomza miktarı yetersiz
olduğunda, iĢlem esnasında protezde
yapı ve renk değiĢimi olabileceğini
unutmayınız.

 Motoru çalıĢtırınız.

 OluĢabilecek tehlikelere karĢı dikkatli
olunuz.
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 Geçici kronu fırçaya tutunuz.

 Ortaya çıkan ısı ile Ģekil ve renk
değiĢimi olmaması için akriliği pomza
olmadan kıl fırçaya uzun süre
tutmayınız.
 Pomzayı proteze sürme ve protezi
fırçaya tutma iĢlemlerini, protez
pürüzsüzleĢinceye kadar tekrarlayınız.
 Geçici kronu fırçaya tutarken fırçanın
protez üzerine fazla bastırılmamasına
dikkat ediniz. Fazla baskı uygulanırsa
fırçanın, protez üzerinde yanıklar
yapacağını unutmayınız.

 Geçici krona, cila pastası sürünüz.

 Cilayı parmak ile sürünüz.

 Motora, fırça takınız.

 Geçici kronu fırçaya tutunuz.

 Cila iĢlemi için pamuk fırça kullanınız.
 Geçici
kronun
tüm
yüzeyleri
parlayıncaya kadar pamuk fırçaya
tutunuz.
 Protezi, kıl ve pamuk fırçaya tutarken
motorun dönme hızı ile etrafa çarpıp
kırılmaması için iki elle sıkı bir Ģekilde
tutunuz.
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 Geçici kronu yıkayınız.

 Geçici kronu kurutunuz.

 Protezi, üzerindeki pomzayı gidermek
için sıcak suyla yıkayınız.
 Protezin
temizlenmesinde
buhar
makinesi
de
kullanılabileceğini
unutmayınız.
 Geçici kronu kağıt havlu ve benzeri
malzeme ile oda ısısnda kendi halinde
kurumaya bırakınız.
 Kurutma iĢleminden sonra kronun bütün
yüzeylerini ıĢık altında yansıma
yönlerine göre inceleyiniz.
 Ġncelemede
çizikler
görülürse
derinliğine göre aĢındırma ve parlatma
iĢlemlerini tekrarlayınız.

 Geçici kronu alçı modele takıp, hekime  Geçici kronu muhafazalı Ģekilde hekime
gönderiniz.
gönderiniz.
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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.

( ) Protezlerin pürüzlü yüzeylerinin düzleĢtirilmesi için yapılan aĢındırma iĢlemine,
tesviye denir.

2.

( ) Fazla aĢındırma, protezin yüzeyinde yapısal bozukluklara neden olur.

3.

( ) AĢındırıcıların yüzeyindeki parçacıklar düzgün, kenarları da künt olmalıdır.

4.

( ) Motorun süratini arttırmak, aĢındırma miktarını azaltır.

5.

( ) DüzleĢtirilmiĢ protez yüzeyinin parlatılması iĢlemine, „cila iĢlemi‟ denir.

6.

( ) Pomza tozu, tesviye ve cila iĢlemlerinde aĢındırma ve parlatma arasında bir ara
madde olarak kullanılır.

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.

AĢağıdakilerden hangisi, geçici kronun yapılıĢ amaçlarından değildir?
A) Estetik
B) Fonasyon
C) Fonksiyon
D) Koruma
E) Prepare diĢin distal ve mezialindeki diĢlere desteklik sağlama

2.

AĢağıdakilerden hangisi, akrilik tozunun esas maddesidir?
A) Polimetil metakrilat
B) Dimetil para-toluidin
C) Hidrokinon
D) Metil metakrilat
E) Çinko oksit

3.

AĢağıdakilerden hangisi, akrilik likitinin esas maddesidir?
A) Hidrokinon
B) Benzol peroksit
C) Metil metakrilat
D) Dimetil para-toluidin
E) Zirkonyum silikat

4.

AĢağıdakilerden hangisi, akrilik tozunun özelliklerinden değildir?
A) ġeffaf olmaları
B) Organik eritici olmaları
C) Su emme özelliğinin olması
D) Küre veya irregüler tarzda olmaları
E) 125 C de yumuĢamaları

5.

AĢağıdakilerden hangisi, likitte hidrokinonun kullanılma amacıdır?
A) Benzol peroksitin ayrıĢmasını sağlamak
B) Polimerizasyonu baĢlatmak
C) Akrili, çatlama ve çizilmelere karĢı korumak
D) Akrilin, dokulara benzer renkte olmasını sağlamak
E) Polimerizasyonu önlemek ve likitin saklanabilme süresini uzatmak

6.

AĢağıdakilerden hangisi, akrilik karıĢımın hamurlaĢma süresini yavaĢlatır?
A) Ortamdaki fazla ısı
B) Polimerin fazla olması
C) KarıĢtırmanın homojen yapılması
D) Polimer taneciklerinin büyük olması
E) Polimer molekül ağırlığının küçülmesi
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7.

Sıcak akrillerde, kitlenin kıvama gelme süresi ortalama ne kadardır?
A) 5 dakika
B) 15 dakika
C) 3 dakika
D) 20 dakika
E) 30 dakika

8.

AĢağıdakilerden hangisi, porözite sebeplerinden değildir?
A) Polimerizasyonu aktive eden ısının, monomerin kaynama noktasının üzerinde
olması
B) Akrilik hamuru oluĢtuktan sonra geç çalıĢılması
C) KarıĢımdaki monomerin az olması
D) Akrilik hamurunun homojen hazırlanmaması
E) Benzol peroksitin parçalanıp serbest kökler açığa çıkarması

9.

Geçici akrilik kronun polimerizasyonunda, aĢağıdaki yöntemlerden hangisi tercih
edilir?
A) Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon
B) IĢık ile polimerizasyon
C) Kaynatma yolu ile polimerizasyon
D) Basınçlı polimerizasyon
E) Mavi ıĢıkla polimerizasyon

10.

AĢağıdakilerden hangisi, parlatıcı maddedir?
A) Zımpara taĢı
B) Kum
C) Frez
D) Grena taĢı
E) TebeĢir

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
Geçici kron
Koruma, estetik,
fonksiyon, fonasyon
Akrilik, polikarbonat,
selluloid, alüminyum
Direkt, indirekt
Ġzolasyon maddesi

1
2
3
4
5

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

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

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

E
D
C
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
A
C
B
E
D
B
E
D
E
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