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DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Hassas Tutucular

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül hassas tutuculara ait tanım ve kavram bilgileri ile
teknik iĢlem ve becerileri, kullanılan araç gereci içeren bir
öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Hassas tutucuları yapmak.
Genel Amaç
DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuarı ve okul laboratuarında
gerekli araç gereçler sağlandığında, tekniğe uygun hassas
tutucuları yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuarında ve okul laboratuarında tekniğe
uygun hassas tutucularda dielı model modelajı ve metal
tesviye yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

2. DiĢ protez laboratuarında ve okul laboratuarında tekniğe
uygun hassas tutucularda porselen köprü iĢleme ve porselen
tesviyesi yapabileceksiniz.
3. DiĢ protez laboratuarında ve okul laboratuarında tekniğe
uygun hassas tutucularda iskelet alt yapı ve iskelet tesviye
yapabileceksiniz.
4. DiĢ protez laboratuarında ve okul laboratuarında tekniğe
uygun hassas tutucularda diĢ dizimi ve bitim
yapabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Hastadan gelen ölçü, dezenfektan madde, alçı
tozu, alçı kaĢığı, alçı bıçağı, bol, çeĢitli spatüller, mum,
basınçlı buhar makinesi, alçı kesme motoru, die çivileri,
pindeks cihazı, kıl testere, hazır alçı kalıpları, virev ve frez
çeĢitleri, modelaj mumu, modelaj spatülü, bek,
paralelometre, dikey sürgü aparatları, kanal tiji, manĢet,
revetman, vakumlu revetman karıĢtırıcısı, döküm fırını,
santrifüj cihazı, metal, Ģalome, çekiç, separe, kumlama
makinesi, kumpas, oklüzör, porselen fırını, penset, eletroliz
kabı, portekü, kağıt peçete, opak, dentin, bonding, toz ve
likiti, porselen fırçası, tirinef, sünger, keskin spatül,
artikülasyon kağıdı, havalı motor, ölçü kaĢığı, pembe
iskelet mumu, akrilik ve tozu, siman spatülü, sert alçı,
dublikat, dublikat eritme makinesi, dublikat muflası, mum
kafes, mum plak, bistüri, retansiyon boncuğu, huni, cila
motoru, cila pastası, deterjanlı su, lak, hazır diĢ takımı,
optosil ve katalizörü, ivomat, glaze fırçası, glaze makyaj
seti, dezenfektan madde, diĢ torbası.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hareketli bölümlü protezlerdeki kroĢeler özellikle ön diĢlerde estetik rahatsızlık
yaratabilir. Ayrıca, diĢeti sağlığı yetersiz olan diĢlere kroĢe ile uygulanacak kuvvet, diĢin
kaybedilmesine neden olabilir. Bu durumlarda bir tek diĢe gelecek kuvvet, kuronlarla
diĢlerin birbirlerine bağlanması ile dağıtılabilir. Metal kroĢelerde çevreledikleri sağlıklı
diĢlerde hasara ve aĢınmaya neden olabilir.
Hassas tutuculu protezler, diĢsiz boĢlukların hareketli protezle desteklendiği, ağızda
mevcut diĢlerin Ģekil, renk ve pozisyon bozukluklarının da sabit protezlerde düzeltildiği
kombine bir protez türüdür. Dayanak olarak kullanılacak diĢler prepare edilir.
Sabit kuronlar yapılırken diĢsiz alana yakın olan kısımlarına da hassas tutucu adı
verilen hazır malzemeler konulur. Böylece kuron üzerine gelen estetik olmayan kroĢe yerine
ağızda görülmeyen, estetiği bozmayan tutuculuk sistemi sağlanmıĢ olur.
Estetik ve tutuculuğun daha iyi olması, kroĢelerin yol açabileceği yiyecek birikimleri
sonucu ortaya çıkacak çürük ve diğer problemlerin oluĢmaması hassas tutuculu protezlerin
en önemli avantajlarıdır.
Hassas tutuculu protezler; bilinen kroĢe tutuculu protezlere göre daha pahalı
olmalarına rağmen estetik ve kullanıĢ açısından tercih edilen protezlerdir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hassas tutucularda modelaj ve tesviye
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA






DiĢ protez laboratuvarında kullanılan hassas tutucuları araĢtırınız.
Hassas tutucuların tiplerini ve tercih edilme nedenlerini öğreniniz.
Hassas tutuculu protezde modelaj yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli
noktalar nelerdir, öğreniniz. Diğer gördüğünüz modelajlarla benzer ve farklı
yönlerini araĢtırınız.
Modelajda ve tesviyede kullanılan araç gereçlerin Ģu ana kadar
gördüklerinizden farklı olanlarını görüntüleyiniz ve sınıfınızda arkadaĢlarınızla
bir sunum Ģeklinde, bilgilerinizi paylaĢınız.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. HASSAS TUTUCULARDA DĠELI MODEL
MODELAJI VE METAL TESVĠYE
Hareketli protezlerde kroĢe olarak adlandırılan ve protezin tutuculuğunu sağlamak için
kullanılan metal parçaların yerine kullanılan sisteme, hassas tutucu denir.
DiĢsiz bölgenin önündeki diĢler kaplamadaki gibi iĢlemlerden geçirilerek hassas
tutucuların sabit parçası, bu diĢlere yapılan kaplamaya sabit olacak Ģekilde döküm olarak
yapılır. Hareketli parçada, yapılacak olan hareketli protez de yer alır. KroĢeler dıĢında
hareketli parça, hareketli protezde tarif edildiği Ģekilde yapılır.

1.1. Hassas Tutucular
Hassas tutucu; sabit ve hareketli bölümlü protez yapımında kullanılan, negatif yuvası,
destek diĢin normal veya geniĢletilmiĢ kron kontürü içerisinde yer alan, pozitif parçası ise
gövdeye veya protez iskeletine tespit edilen metal bir yuva ile buna sıkıca uyan bir parçadan
oluĢan tutucudur. Hareketli bölümlü protezlerde tutucu olarak kullanılan metal kroĢeler
çevreledikleri sağlıklı diĢlerde hasara ve aĢınmalara yol açabilir. Özellikle ön diĢlerde estetik
rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca diĢlerin destek dokularının yetersiz olduğu durumlarda
kroĢeler ile diĢlere uygulanacak kuvvet, diĢin kaybedilmesine neden olabilir. Hassas tutuculu
protezler diĢsiz boĢluklara komĢu dayanak diĢlerin bulunduğu diĢsiz boĢlukların ve dayanak
diĢlerin birlikte restore edildiği kombine bir protez türüdür.
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DiĢsiz alana komĢu dayanak diĢler üzerine, sabit protezler üzerine hassas tutucu adı
verilen fabrikasyon malzemeler yerleĢtirilir. Böylece estetik olmayan metal kroĢe yerine
ağızda görülmeyen ve estetiği bozmayan tutuculuk sağlanmıĢ olur.

Resim 1.1: Hassas tutuculu protezler

Hareketli protezin iliĢkisi, destek diĢ üzerinde bazı değiĢiklikler yapılarak sağlanır. Bu
tür bağlantılar ya hazır olarak metal Ģeklinde, ya da dökümü hazır plastik Ģekillerde bulunur.
Çok geliĢmiĢ laboratuarlarda çok hassas çalıĢma ile mum iĢleme suretiyle de
yapılabilmektedir. Esasen hazır olanlar da böyle hassas çalıĢmalarla elde edilmiĢ mum
kalıpların ürünleridir.
Hassas bağlantıların erkek ve diĢi kısımları vardır. DiĢi kısımlara matriks, erkek
kısımlara ise patriks ismi verilir. Çoğunlukla, diĢi kısım destek diĢte, erkek kısım ise
hareketli protez üzerindedir. Genellikle birleĢtiklerinde sürtünmesel bir tutuculuk oluĢturan
ve birbirlerine sıkı sıkıya adapte olan matriks (diĢi, yuva) ve patriks (erkek, kanat) adı
verilen bu iki parça fabrikasyon olarak üretilir.

Resim 1.2: Modern protezler ve hassas tutuculu protezlerin karĢılaĢtırılması
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Hassas tutuculu protezlerde, diĢlerin ve protezin üzerine fabrikasyon olarak üretilen
bir erkek ve bir diĢi tutucu yerleĢtirildiği için kroĢe (kanca) görüntüsü olmaz.

1.2. Hassas Tutucuların Sınıflandırılması
Hassas tutucuların sınıflandırılması Ģu ana kadar değiĢik Ģekillerde yapılmıĢtır.
Bazıları protez kaidesi ile destek diĢler arasındaki iliĢkiyi kontrol eden hassas tutucular,
bazıları da bağlantı Ģekline göre hassas tutucular diye sınıflandırmıĢtır. Preiskel‟e göre
hassas tutucular dört ana gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar kuron içi bağlantılar kuron dıĢı
bağlantılar, çivi baĢlı bağlantılar, barlı bağlantılar olarak isimlendirilir. Ancak, hassas
tutucuların baĢlangıç aĢamalarında yapılabilen bu sınıflama günümüzde bu önemini aynı
düzeyde koruyamamıĢtır. Bu alandaki teknoloji hızla geliĢmekte bu sınıfların çeĢitli
özelliklerini bir arada toplayan türler yapılmaktadır. Günümüzün teknolojisine yakın
sınıflama Ģu Ģekildedir.

1.2.1. Dikine Bağlantılar
Kuron dıĢı ve kuron içi olan türler vardır. Kuron dıĢı olanlarda patriks kurona bağlıdır.
Çubuk Ģeklindeki partiksi kavrayan matriks hareketli protezin üzerindedir. Kuron içi
olanların çubuk ve yivleri T Ģeklinde, yamuk Ģeklinde ve silindirik olanları vardır. Mak
kollum, Krismani, ġatzman ve Çeys bağlantıları bu gruba girmektedir. Çeys bağlantısı tipi
ülkemizde yapılmaktadır.

Resim 1.3: Dikine tutuculu bağlantılar

Resim 1.4: Dikine tutuculu bağlantılar

5

1.2.2. Çapa Türü Bağlantılar (Ankerler)
Ülkemize Alman teknolojisi ile girdiğinden, Almanca ismi olan anker kelimesi ile
bilinmektedir. Ġngilizcede enkır değimi kullanılmaktadır ve türkçe anlamı çapadır. ÇeĢitli
türleri vardır ve ülkemizde kullanılan türü seka anker türüdür. Kuron dıĢında sabit olarak
görünen kısım, basit bir halkadır. Patris ise hareketli protez içinde ucu basınçla daralabilen
ve basınç kalkınca eski halini alabilen çift yarıklı silindirik Ģekildedir. Ankerlerin düğme
baĢlı tipleri, esnek küre baĢlı tipleri ve retansiyonlu çivi baĢlı tipleri vardır. Düğme, küre ve
çivi baĢlı olanlar, kuron içi ankerlerdir ve diĢ köklerindeki miller üzerinde otururlar.
Matrisleri hareketli protez üzerindedir. Esnek küre baĢlı olanlar, kuron dıĢı ankerlerdir ve
patriksleri diĢ üzerindedir.
Ülkemizde bilinen ve kullanılan seka ankerlerinin altın alaĢımlarında kullanılanları,
hazır olarak elde edilip kuron üzerine lehimlenen tiptedir. Ġnoksikıymesiz alaĢımlarda veya
porselende kullanılan kıymetli alaĢımlarda kuron ile modelajın yapılması ve kuron ile
birlikte dökülmesi gerekir. Seka ankerler, Kenedi 3. Sınıf vakalarda sakıncasız olarak
kullanılabilir. 1. ve 2. sınıf vakalarda serbest alanın sınırındaki diĢe, kuron dıĢı seka anker
konulması halinde, tork kuvvetine maruz kalması söz konusudur. Ayrıca bu noktadaki
kaldıraç kolu kuvveti ile diĢ dayansa bile ankerin matriks kısmının dayanamaması ve
kırılması söz konusudur. DiĢlerin dayanıklılığı yönünden alınması gereken önlem, serbest
sınırdan itibaren, birden fazla diĢin metal kuronlarla birbirine bağlanması ve taĢıma gücünün
paylaĢılmasıdır. Kuronla beraber dökülen seka matriksleri daha dayanıklı olmaktadır. Ancak
Bu dayanıklılık, kullanılan metalin türüne göre değiĢir. DiĢ kanallarındaki miller üzerine
oturan patriksler için bu tür dayanıklılık sorunu bulunmaz.

Resim 1.5: Hassas tutuculu bağlantılar (ankerler)

1.2.3. Yatay Bağlantılar
Genellikle ağızda sadece destek olabilecek kök diĢlerin kaldığı ve bu köklerin taĢıyıcı
olarak güven verdiği durumlarda kullanılan bar Ģeklinde bağlantılardır. Ülkemizde U
Ģeklinde kesitli türü yapılmakta ve kullanılmaktadır. Kesiti topuz baĢlı, oval ve u Ģeklinde
olan türleri vardır. Kökler üzerinde, kök kanallarına giren millerle oturur. Barların
dökümleri, kök kanallarına giren millerle beraber yapılır. Eğer protezin arka sınırında azı
diĢleri varsa ve arka diĢ destekli yapılıyorsa arka diĢler üzerinde teleskop kuronlara bağlantılı
olmaları tercih edilir. Elbette bu tercihte diĢin yapısal durumu önemlidir. DiĢ kuronunda
büyük kayıplar varsa milli bağlantı, diĢ kuronunda büyük kayıplar yoksa teleskop kuronlu
bağlantı tercih edilir. Barları kavrayacak diĢi parça, metal iskeletin veya akrilik protezin
içine monte edilir. DiĢi, bar parçası hafif bir sürtünme ile kuronlara bağlı silindirik partiksi
kavramaktadır. Kısa parçalara barlı eklemler, uzun parçalı yapılmıĢ olanlarına barlı üniteler
ismi verilir.
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Destek diĢ sayısı çok fazla değilse ve ataĢman için gerekli mesafe yoksa resilient
(topuz baĢlı ) bağlantı tercih edilir.

Resim 1.6: Topuz baĢlı (Resilient) bağlantı

Resim 1.7: Alt çenede kanin bölgesine yerleĢtirilen iki implant üzerine konulan topuz baĢlı
ataĢman

1.2.4. Sürgü ġeklinde Bağlantılar
Ülkemizde ilk kullanılan attaĢman türleridir. Anker tipi bağlantıların matrikslerinin
benzerlerini kron dıĢı olarak tespit edildikten sonra, bu matrikslerin içine düz çubuk Ģeklinde
sürgülerin yerleĢtirilmesinden ibarettir. Tutucu niteliği azdır ve sıkı kavrama halinde,
ankerlerde olduğu gibi diĢ ve attaĢman dayanıklılığı söz konusudur. Teknolojinin daha
ilerlediği aĢamalarda, matriksin uzun ve parçalı kollarla metal kron bağlantılı diĢler arasına
yerleĢtirildiği türleri yapılmıĢtır.
Her iki parçası da metal olan bu ankerin diĢi kısmı silindir boru formunda, erkek
parçası da buna yerleĢen bir silindir ve yaylı bir topuzdur. Takılması esnasında hastaya, emin
olabileceği bir "çıt" sesi vererek, doğru Ģekilde oturduğunu belli eder.

Resim 1.8: Sürgü Ģeklinde hassas tutucular
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Resim 1.9: Fabrikasyon sürgü Ģeklinde hassas tutucular

1.2.5. MenteĢeli Bağlantılar
Gerçekte kuvvet kırıcı olarak kullanılan; ancak prezisyon attaĢmanlar serisinden bir
yapım tekniğine sahip olan bağlantılardır. Bölümlü protezin Kennedy 1. veya 2. sınıfına
giren vakalarında, serbest kenardaki diĢe dayanmaksızın çiğneme basıncının tümünün
serbest eyer üzerindeki mukozaya yansıtmaktadır. Eyer üzerindeki diĢli kısmın bağlantısı
sadece menteĢe üzerindedir ve metal iskeletin diğer bölümlerinden ayrı olarak menteĢe
üzerinde hareket edebilir.
Hassas bağlantı aygıtı, çalıĢma ilkesi olarak kapı menteĢesinden farklı değildir.
MenteĢenin hareket ettiği eklem kısmının ağız ortamında bulunması nedeniyle tükürük
salgısı vb. ile örtülüp hareket zorluğuna maruz kalmasını önlemek için ekleme ara sıra bir
damla zeytinyağı damlatılması tavsiye edilir.

Resim 1.10: Tek taraflı eksikler için Fm protez uygulanmıĢ vaka

Fm tipi hassas tutuculu protezin laboratuar aĢamalarına aĢağıda örnekler verilmiĢtir.

Resim 1.11: Ġskelete hazırlanmıĢ model
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Resim 1.12: DiĢ dizimi için hazırlanmıĢ model

Resim 1.13: Metal iskelet

1.3. Hassas Tutuculu Protez Öncesi HekimTedavi Planlaması
Hassas tutucuların kullanılacağı bölümlü protezlerde hekim tarafından destek diĢlerde
bazı ön iĢlemlerin yapılması gerekir. Öncelikle çürükler tedavi edilir ve bazı tür hassas
tutucularda pulpanın geniĢliğini kontrol edebilmek amacıyla röntgen çekilir. Bazı olgularda
destek diĢler üzerinde gingivektomi uygulanarak bunların klinik kuron boylarının uzatılması
sağlanabilir.
Kennedy I ve II sınıf olgularda diĢsiz alanlardaki yumuĢak dokuların reziliensi göz
önünde tutulur ve bu bölgelerdeki yumuĢak dokuların esnek olduğu olgularda, kuvvet kırıcı
tipinde daha hareketli tutucular kullanılır. Serbest alveol kretlerini örten yumuĢak dokular
esnek değilse daha rijit yapıda olan tutucular kullanılabilir.
Bir olguda ne tür bir hassas tutucu kullanılacağına karar verilirken ağızda kalan doğal
diĢlerin destek diĢlerle olan iliĢkileri, sayı ve alveol kavsi üzerindeki dağılımları ile diĢsiz
alveol kretlerinin boyutları ve rezorpsiyona bağlı olarak kretlerin anatomik Ģekilleri göz
önünde tutulması gerekir. Hassas tutuculu bir protez yapılmadan önce hastaya ağız
bakımının önemi vurgulanarak belirtilir.
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1.4. Hassas Tutuculu Protezin YapılıĢı
Hassas tutuculu protezlerin yapılması için çenenin en arkasındaki diĢin çekilmiĢ
olması gerekir ve boĢluğun önündeki diĢlere (en az ikiĢer adet) porselen kron yapılması
dolayısıyla da bu diĢlerin kesilmesi gerekir.
Hassas tutuculu protezlerin yapılıĢ amacı ise daha estetik görünüm, (parsiyel
protezlerdeki kanca görüntüsünden kurtulmak) daha iyi bir protez stabilizasyonu sağlamak,
(oynamanın önlenmesi) çiğneme kuvvetini çok sayıda diĢe yayarak diĢlerin ömrünü
uzatmaktır.
Hassas tutuculu protezin yapılıĢını aĢama aĢama ifade etmemiz gerekirse aĢağıdaki
gibi bir sıralama çıkar.
AĢama: BoĢluğun önündeki diĢlerin kesilmesidir. (porselenle kaplanması için)
AĢama: Porselenin altındaki metalin provasıdır.
AĢama: Ham porselenin provası, yükseklik alınması, estetik uyumun sağlanmasıdır.
AĢama: Porselenin cilasının bitirilmesidir.
AĢama: Porselen kuronlar ağızdayken ölçü alınır.(kuronlar ölçünün içinde kalacak
Ģekilde). Porselen kuronlar bu seansta yapıĢtırılmaz.
6. AĢama: Porselen kuronlarında bulunduğu alçı model üzerine, arka protezin metal
iskelet zemini hazırlanır. Hazırlanan metal iskeletin porselen kuronlarla birlikte ağza
uyumu kontrol edilir. HazırlanmıĢ olan metal iskeletle birlikte kapanıĢın tespiti
yapılır (mumlu kapanıĢ alınır)
7. AĢama: Plastik diĢler iskelet protez üzerine dizilerek kapanıĢa uygunluğu kontrol
edilir.
8. AĢama: Arka protez tam olarak bitirilir, kapanıĢ kontrolü yapılır ve yükseklikler
alınır. Son olarak porselen kuronların içine yapıĢtırıcı konularak, arka parçayla aynı
anda yapıĢtırılır.
1.
2.
3.
4.
5.

1.5. Hassas Tutucularda Dielı Model Modelajı
Die, prepare edilen tek bir diĢin veya preparasyona tabi tutulan tüm diĢlerin hareketli
dublikasyonudur.
Die‟ın kron ve kök kısımları farklı materyallerden olabilir. Pratik bir uygulama, kök
kısımlarının die çivilerinden oluĢmasıdır.
Hareketli die tekniğinde baĢarılı sonuç almak için die yapısının ana modele
oturtulmasında pirinç çiviler kullanılır. Kritik olan nokta, die yapısının net ve hassas bir
Ģekilde modele yerleĢtirilmesidir. Bu çivilerin modelde dönmemesi için en az bir yüzünün
düz olması gerekir.
Hareketli die tekniğinin ana avantajı, mum örneğin daha az ve kolay manipülasyon
gerektirmesidir. Die üzerinde kole bölgesine dokunulmadan etrafı düzeltilir ve bir kurĢun
kalemle kuron kenarı bitiĢ çizgisi tespit edilir. Model üzerinden tek bir die çıkarılarak
izolasyonu, mum modelajı ve tüm yüzler ve bilhassa kole bölgesini direk görerek çalıĢma
kolaylığı yaratır. Bu nedenle teknisyenler tarafından da tercih edilir.
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Ayrıca, pindex sistem denilen çok sayıda die çivisinin oturtulmasına ait, paralelometre
ile die yerleĢtirme tekniği de kullanılır. Burada die çivisinin iki ünitesi vardır. Bunlar, çivinin
baĢ kısmı ile kök kısmıdır. BaĢ kısmı ölçü içinde kesilmiĢ diĢin negatifine girerken kök kısmı
ikinci alçı içinde kalır.
Model, kontrast renkteki iki farklı alçı ile hazırlanır. Ġlk alçı diĢleri, ikincisi model
kaidesini oluĢturur. Ancak II. alçı dökülmeden önce I. alçı kütlesi üzerinde hareketli olmasını
istediğimiz die çivileri etrafında lak ile bir izolasyon sağlanır. Geri kalan bölgelerde ise
undercutlar yapılarak I ve II. alçı kütlesinin sıkıca tutunması sağlanır.
Yalnız die çivilerinin ucu açıkta bırakılır, eğer bir Ģekilde bu çivilerin gömülmesi
gerekiyorsa bu çivilerin ucuna kırmızı mum küreler yerleĢtirilir.
Preparasyon sahası ile komĢu diĢ arasına testere yerleĢtirilir. Testere die çivisine
parelel olarak hareket ettirilir. I .alçı katı kesilince dieler, uç kısımlarına vurularak çıkarılır.
Ana model artikülatöre yerleĢtirilir.
Sıcak modelaj mumu ile modelaj spatülü kullanarak diĢ formuna uygun modelaj
yapılır.

Resim 1.14: Dielı model modelajı

1.6. Tesviye
Hassas tutuculu protezlerde dökümden çıkmıĢ manĢet kırılır. Revetman kalıntıları
temizlenir. Kanal tiji kesilir ve kumlama makinesinde, kaba kumlaması yapılır. Kanal
çapakları temizlenip kuron araları ince karbon separe ile açılır. Kuronun iç kısımları fissür
frezle temizlenir.
Metal kalınlığı kumpas ile ölçülerek tesviye iĢlemine devam edilir. Dielı model
üzerinde kontrol edilir ve tam oturtuluncaya kadar tesviyeye devam edilir.
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Resim 1.15: Revetman kalıntılarının alınması

Resim 1.16: Kanal çapağının kesilmesi

Resim 1.17: Kumpasla metal kronun ölçümü

Resim 1.18: Modele oturtulması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile hassas tutucularda dielı model modelajı ve metal
tesviye yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü kontrol ediniz.

 Ölçü detaylarının, kole hattının temiz
olup olmadığına bakınız.

 Ölçüden alçı model elde ediniz.

 Alçı modeli, kapanıĢ kontrolü için alt ve
üst olacak Ģekilde elde ediniz.
 Üst alçı modeli, sentetik alçıdan
dökünüz. Prepare edilen diĢlerle
çalıĢılacağı için kırılmaması açısından
sentetik alçı ile dökünüz.
 Alt alçı modeli sert alçıdan dökünüz.
KapanıĢ daha az iĢlem göreceğinden ve
maliyeti daha az olduğundan sert alçıyı
tercih edebilirsiniz.
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 Alçı modelleri düzeltiniz.

 Alçı kesme motorunda düzeltiniz.

 Alçı modelleri temizleyiniz.

 Basınçlı buhar ile temizleyiniz.

 Dielı model elde etmek için die  KurĢun kalemle diĢin orta hattından
çivilerinin geleceği yeri belirleyiniz.
çizilen bir çizgiyle belirleyiniz.

 Die çivilerinin geleceği yeri açınız.

 Pindeks cihazında açınız.
 DiĢlerin dikey boyutuna dikkat ediniz.
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 Die (güdük) çivilerini yerleĢtiriniz.

 Açtığınız yuvalara
yerleĢtiriniz.

girecek

Ģekilde

 Dielı çivilerin yerlerine çentik atınız.

 Sonraki çalıĢmalarınızda rahat çalıĢmak
için çentik atınız.
 Bu iĢlemi iç kısımlara da yapınız.
 Aralara da çentik atınız.

 Dielı modeli yıkayınız.

 Basınçlı buharla yıkayınız.
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 Hazır kalıplar kullanınız.
 Dielı modelleri kalıba alınız.

 Dielı alçı modelleri düzeltiniz.

 Alçı kesme motorunda düzeltiniz.

 Kole hattını belirginleĢtiriniz.
 Kole hatlarını modelaj spatülü ile
belirginleĢtiriniz.
 Kole altlarını belirginleĢtirirken kole
kazıması yapmayınız.
 Bu modelde kanin diĢler hassas
tutucuların geldiği diĢler, II. molar ise
destek
diĢ
olarak
seçilmiĢtir.
Unutmayınız.
 Çivilerin yerlerini belirleyiniz.

 Frez ile belirleyiniz.
 Çivi baĢları görülünceye kadar iĢleme
devam ediniz.
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 Dielı model kesimi yapınız.

 Kıl testere ile kesiniz.

 Kıl testerenin
çıkarınız.

arkası

 Die (güdük)modeli full arktan çıkarınız.

 Çivili dielı modellerin kole hatlarını
belirginleĢtiriniz.

 Hard frezle belirleyiniz.
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ile

vurarak

 Dielı modeli kontrol ediniz.

 Tüm çivileri
kontrol ediniz.

yerleĢtirdikten

sonra

 Destek diĢin modelajını yapınız.

 Sıcak modelaj mumu ile yapınız.
 Modelaj spatülü kullanınız.
 DiĢ formuna uygun modelaj yapınız.

 Diğer prepare edilen diĢlerin modelajını  Spatülünüzü bek alevinde ısıtınız.
 Laboratuarınızda mevcut ise elektrikli
yapınız.
spatül tercih ediniz.
 Daima modelaja ince bir tabaka halinde
baĢlayınız.
 Kole hatlarını modele ediniz.

 Tüm yüzeyi modele ediniz.
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 Çividen
tutarak
gerçekleĢtiriniz.

modelajı

 Modelajı tamamlanmıĢ dielı modelinizi
kontrol ediniz.

 Ġçten ve dıĢtan kontrolünüzü yapınız.
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 Mum fazlalıklarını kazıyınız.

 Dikey
sürgülü
hassas
paralelometreye yerleĢtiriniz.

 Modelaj spatülü kullanınız.
 Dieları model üzerine yerleĢtirip son kez
eksiklerine bakınız.

tutucuyu
 Bu iĢlemin parelelliği belirlemek amaçlı
olduğu unutmayınız.
 Dikey sürgü aparatlarını hazırlayınız.

 Matriksi (diĢi yuva) dikey tutucu aparatı
paralel bir Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Parelelometreye takıp yerleĢtiriniz.
 Her iki tarafa da aynı iĢlemi yapınız.
 Matriksi mumla sabitleyiniz.
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 Matriksi kesiniz.

 Her iki tarafta da aynı iĢlemi yapınız.
 Hassas tutucuların yerlerini kontrol
ediniz.

 Dielı modelin son kontrolünü yapınız.

 Matrikslerin (dikey tutucu aparatı) tam
yerleĢip yerleĢmediğine bakınız.

 Kanal tiji bağlayınız.

 Özel kanal mumları kullanınız.
 Ġnce tij bağlayınız.2 mm çapında
kullanınız.

 Kanal tijini kesiniz.

 Fazla kanal mumlarını kesiniz
 Sıcak spatülle kesiniz.
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 Barlı bağlantı yapınız
 Kalın kanal mumu ile barlı bağlantı
yapınız.
 Barlı bağlantının metal iskelet için
döküm yolu oluĢturduğunu unutmayınız.
 Sıcak mum ve spatül kullanınız.

 Döküm kanalını kesiniz.

 Döküm kanalının
spatülle kesiniz.

fazlalığını

sıcak

 ManĢet tabanına mum sarınız.
 Mum objenin manĢete tam bağlanmasını
sağlayınız.
 Sıcak spatül kullanınız.
 Elinizle bağlantıyı kontrol ediniz.
 Hazır manĢet kalıbı kullanınız.

 Mum
modeli
bağlayınız.

manĢet

tabanına

 Mum objenin manĢete tam bağlanmasını
sağlayınız.
 Sıcak spatül kullanınız.
 Elinizle bağlantıyı kontrol ediniz.
 Hazır manĢet kalıbı kullanınız.
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 ManĢete alınız.

 Hazır manĢet kalıpları kullanınız.
 Hazırlanan revatmanı hava kabarcığı
bırakmayacak Ģekilde dökünüz.
 Tam Protezler döküm modülündeki
kazanımlarınızı kullanınız.

 Döküm yapınız.

 Döküm yaptıktan sonra manĢeti manĢet
maĢasıyla çıkarınız.
 Kendiliğinden soğumaya bırakınız.

 ManĢeti kırınız.

 Çekiçle kırınız.
 Güçlü çekiç darbeleri kullanmayınız.
 Metal kurona zarar vermeyiniz.
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 Revetman kalıntılarını temizleyiniz.

 Hard frez kullanınız.
 Kuronların içini temizleyiniz.

 Döküm kanalını kesiniz.

 Separe ile kesiniz.

 Kaba kumlama yapınız.

 Kumlama makinesinde yapınız.
 Daha ince temizlik için metal kuronu
kumlayınız.
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 Kanal çapaklarını temizleyiniz.

 Kalın karbon separe kullanınız

 Kuron aralarını açınız.

 Ġnce karbon separe ile açınız.

 Kuronun iç kısımlarını temizleyiniz.

 Metalin kalınlığını ölçünüz.

 Fissür frez ile temizleyiniz.

 Kumpas yardımıyla metal kalınlığını
ölçünüz.
 0.3mm kalınlığında olmasına dikkat
ediniz
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 Fazlalıkları tesviye ediniz.
 Küp frezle dairevi hareketlerle kuron
içini iyice aĢındırınız.
 Metal kalınlığı istenilen değerlere
ulaĢıncaya kadar fazlalıkları tesviye
etme iĢlemine devam ediniz.

 Metal kuronu kontrol ediniz.
 Alçı model üzerinde kontrol ediniz.
 Metal prova için hekime gönderiniz.

 Metal
provadan
gelen
kapanıĢını kontrol ediniz.

modelin

 Artikülatöre alarak kapanıĢ kontrolü
yapınız.
 Sağdan, soldan ve önden kapanıĢı
kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Hassas bağlantıların erkek ve diĢi kısımları vardır. DiĢi kısımlara matriks, erkek

kısımlara ise patriks ismi verilir.
2.

(

) Die, prepare edilen tek bir diĢin veya preparasyona tabii tutulan tüm

diĢlerin sabit dublikasyonudur
3.

(

) Metal kalınlığı kumpas ile ölçülerek metal tesviye iĢlemine devam edilir.

Die, modeli üzerinde kontrol edilir ve tam oturtuluncaya kadar tesviyeye
devam edilir.
4.

( ) Dikine bağlantıların kuron dıĢı ve kuron içi olan türleri vardır. Kuron dıĢı
olanlarda patriks kurona bağlıdır çubuk Ģeklindeki partiksi kavrayan matriks
hareketli protezin üzerindedir.

5.

(

) Mak kollum, Krismani, ġatzman ve Çeys bağlantıları, yatay bağlantılar

gurubuna giren bağlantılardır.
6.

(

) Döküm fırınından çıkan manĢet kendiliğinden soğumaya bırakılıp soğuduktan

sonra döküm gerçekleĢtirilir.

7.

(

) Hassas tutuculu protezler diĢsiz boĢluklara komĢu dayanak diĢlerin bulunduğu

diĢsiz boĢlukların ve dayanak diĢlerin birlikte restore edildiği kombine bir protez
türüdür.
8.

(

) Kennedy I ve II sınıf olgularda diĢsiz alanlardaki yumuĢak dokuların

reziliensi göz önünde tutulmalı ve bu bölgelerdeki yumuĢak dokuların esnek
olduğu

olgularda,

kuvvet

kırıcı

kullanılmalıdır.
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tipinde

daha

hareketsiz

tutucular

9.

(

) Sürgü Ģeklindeki bağlantılar ülkemizde ilk kullanılan attaĢman türleridir.

Anker tipi bağlantıların matrislerinin benzerlerini kuron dıĢı olarak tespit
edildikten sonra, bu matrikslerin içine düz çubuk Ģeklinde sürgülerin
yerleĢtirilmesinden ibarettir.
10.

(

)Metal provaya için hekime gönderilecek metal kuron, kapanıĢı ile birlikte

gönderilir.

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 laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hassas tutucularda porselen köprü iĢleme ve porselen
tesviyesi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Metal destekli kuron, metal destekli köprü, metal desteksiz kuron, estetik amaçlı
kron, presleme sistemi ve parçalı kuronlar, kanatlı köprü modüllerindeki altyapı
üzerine porselen iĢleme konusunu tarayarak hatırlamalar yapınız.
Hassas tutucuların porselen restorasyonlarında kullanılan porselen çeĢitlerini ve
araç gereçleri öğreniniz.
Porselen tesviyesinde kullanılan araç gereçleri öncelik sırasına göre
sınıflandırınız. Bu sınıflamayı nasıl ve neye göre yaptığınızı sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. HASSAS TUTUCULARDA PORSELEN
KÖPRÜ ĠġLEME VE PORSELEN
TESVĠYESĠ
Hassas tutucuların porselen restorasyonlarının yapımı iki aĢamada gerçekleĢir.
Öncelikle metal alt yapı hazırlanır. Metal destekli kuron, metal destekli köprü, metal
desteksiz kuron, kanatlı köprü ve estetik amaçlı restorasyonlar, vb.modüllerinde alt yapı
üzerine porselen iĢleme konusu ayrıntılı bir Ģekilde verildiği için burada kısa bir hatırlatma
yapılacaktır.

2.1. Hassas Tutucularda Porselen Köprü iĢleme
Hassas tutuculu protez yapılırken bir veya birden fazla diĢ eksikliğinde, komĢu
diĢlerin küçültülüp bunlara gelen özel kaplamalardan destek alınılarak ara boĢlukların
doldurulması için porselen köprü yapılır.
Yapılan köprülerin alt yapısında metal olduğu için metal yansımasını engellemek
gerekir. Kuronların görüntüsünde, ıĢığı geçirdiklerinde doğal diĢ yapısına çok benzer bir
estetik oluĢturulmalıdır. Çok iyi yapılmıĢ bile olsa metal alt yapılı porselenlerde bir donukluk
ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön diĢlerde porselen iĢleme son derece önemli ve
hassas bir konudur.
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OksitlenmiĢ metal yüzeyine seçilen renk skalasına uygun olarak iki tabaka opaker
uygulanır ve her tabaka fırınlanır. Kıymetsiz alaĢımlara önce bonding ajan uygulanıp sonra
opakerlere geçilebilir. Daha sonra opakerin üzerine renk Ģemasına uygun kole ve dentin
porseleni fırça yardımıyla yerleĢtirilir. Özenli bir Ģekilde uygulanıp fazla likidi kağıt
mendillerle alınır. Kurutmanın sonunda porselen fırınına konur ve üretici firmanın kullanım
talimatına uygun fırınlanır.
Daha sonra Ģeffaf (mine) porselen yerleĢtirilip fırınlanır.

Resim 2.1: Porselen iĢlenmiĢ köprünü

Resim 2.2: FırınlanmıĢ porselen köprü

2.2. Hassas Tutucularda Porselen Tesviyesi
Porselen köprü fırınlandıktan sonra tesviye ile restorasyonun oklüzal uyumunun
sağlanması ve Ģeklinin uyumlandırılmasına geçilir.
Separe ile interdental aralıklar belirgin hale getirilir. KöĢeli frez yardımıyla kroĢe ve
tırnak yuvası Ģekillendirilir. Porselen köprünün kole hatları diĢ formuna uygun bir Ģekilde
freze edilir.
Separe ile insizal uçlara netlik kazandırılır. Porselen yüzeyi tesviye edilir. DiĢlerin
yüksekliği için model oklüzöre alınır, artikülasyon kağıdı ile kapanıĢ kontrolü yapılarak
fazlalıklar tesviye edilir.
Tesviye yapılırken simetrik çalıĢmak ve diĢin anatomik morfolojisine uymak çok
önemlidir. Tesviyenin son aĢamasında uzun ince frez ile diğer aĢındırıcıların bıraktığı izleri
porselen köprü üzerinde yok etmek; havalı motorun ucuna takılan porselen frezi ile de
porselen köprüyü oluĢturan diĢlerin morfolojik yapısını tamamlamak gerekir.
Porselen tesviyesinde baĢarı; oklüzörde yükseklik kontrolü ve kapanıĢ alma ile paralel
bir Ģekilde artar.
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Resim 2.3: Oklüzörde yükseklik kontrolü

Resim 2.4: Fazlalıkların tesviyesi

2.3. Hassas Tutucuların Avantajları








Estetik üstünlükleri, özellikle kanin ve premolarlar için anlam taĢır.
Vertikal ve horizontal kuvvetler, diĢin uzun eksenine paralel olarak çiğneme
basıncı iletir.
Destek diĢlerin anatomik Ģekilleri, yani ekvator altı bölgedeki undercutın yeterli
olup olmaması, retansiyonu etkilemez.
Protezin parça sayısı azaldığı için hastalar rahatlık hissederler.
Serbest sonlanan olgularda, protezde ön arka yöndeki hareketleri daha iyi bir
Ģekilde kontrol eder.
Bölümlü protezin ağza uygulanması sırasında destek diĢlerde yan kuvvetler
oluĢmaz.
Destek diĢlere uygulanan kuronlar, ileride çürümeleri önler.

2.4. Hassas Tutucuların Dezavantajları













Hassas tutucuların karmaĢık klinik ve laboratuar iĢlemleri daha fazla zaman alır.
Hassas tutucu, protezin takılıp çıkarılması sırasında sürtünmesel direncin kaybı
sonucunda aĢınabilirl.
Hassas tutucunun onarılmaları ve yeniden kullanıma sevk edilmeleri zordur.
Hassas tutucu, uzunluk ile orantılı olarak etkili oldukları için, kısa diĢlerde fazla
etkili olamazlar. Bir baĢka ifade ile tutuculukları sürtünmesel dirence bağlı
olduğundan, yeterli sürtünmesel yüzeyler temin etmek için kuron uzunluğunun
uygun olması gerekir.
Hassas tutucunun bir destek diĢin çevresine tam olarak yerleĢtirilmesi zordur
Bu sistemin diĢin kuronal limitleri içinde hazırlanması gerektiğinden, ünitenin
derinliği sebebiyle, geniĢ olan bir pulpanın sağlığı tehlikeye atılabilir.
Hassas tutuculu bir protezin maliyeti yüksektir.
Hassas tutuculu bir protezin yapımları büyük hassasiyet gerektirir. En ufak bir
hata, olumsuz kuvvetler nedeniyle diĢlerin kaybıyla sonuçlanabilir.
Hassas tutuculu protez kullanan hastada ağız hijyeninin çok iyi olması gerekir.
Hassas tutuculu protez, doku destekli serbest sonlanan protez kaidelerinde
kuvvet kırıcılar kullanılmadıkça uygulanamaz.
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2.5. Hassas Tutuculu Protezlerde AtaĢman Seçimi
Hassas bağlantılı protezlerin yapımında endikasyon çok önemlidir. Öncelikle hangi tip
ataĢmanın uygun olduğuna karar vermek gerekir. Daha sonra ataĢmanın yerleĢtirilmesi için
yeterli mesafenin varlığına bakılmalıdır. Eğer mesafe yoksa yerleĢtirdiğimiz ataĢman
bölgesinde protezimiz mutlaka kırılacak ve bölgedeki papil zarar görecektir. Bu tip tedaviler
pahalı ve zaman alıcı olduğundan seçimi çok dikkatli yapmak gerekir.

Örnek 1 (Üst Çene)

Hassas tutucunun bir parçası
kurona bir parçası protezin
üzerine yerleĢtirilir.

Örnek 2 (Alt Çene)

Resim 2.5: AtaĢmanı yerleĢtirilmiĢ protez

Hangi tip bağlantının kullanılacağına, destek diĢlerin durumu, diĢsiz sahanın uzunluğu
ve mukozanın durumuna bakarak karar verilir. ġayet destek diĢler çok sağlam ise rijit bir
bağlantı (sürgü) kullanılabilir. Destek diĢlerde biraz sallantı var, diĢsiz saha biraz uzunsa o
zaman esnek bir bağlantı kullanılması destek diĢlere gelen kuvveti azaltabileceği için daha
gerekli ve faydalıdır.
DiĢsiz kretlerle diĢler arasındaki iliĢki kontrol edilmeli ve hastadan alınacak teĢhis
modelleri Ģu açılardan incelenmelidir:





Destek diĢler için seçilecek bağlantı sistemi
Hassas bağlantılı protez için yapılacak planlama
Okluzal iliĢkiler
Kullanılacak ataĢman tipine göre, gerekiyorsa destek diĢe endodontik tedavi
planlanır.

Destek diĢin kuron boyu 5 mm den küçük olmamalı ve kuron dıĢı ataĢman
kullanıldığında kretler arasında en az 2 mm mesafe olmalıdır. Kuron boyu 5 mm den küçük
diĢlere hassas bağlantı koyulursa çok kısa sürede hassas bağlantının üzerindeki kuronda
kırılmalar meydana gelir, alttaki papil de oldukça fazla miktarda zedelenir. Bunun yanında
kretlerin durumu, diĢsiz sahanın uzunluğu ve yumuĢak dokunun reziliensi de incelenmelidir.
AtaĢmanlar tüm destek diĢlerde aynı boyutta olur. AtaĢman boyutunun tamamı kullanılır.
AtaĢman boyutu küçüldükçe resiprokasyon ihtiyacı artar. AtaĢman krete dik
yerleĢtirilmelidir. Hassas bağlantılı protez için fonksiyonel ölçü alınır.
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1.Hassas Tutucunun ağızda
görünümü.

2.Hassas Tutucuların Protezin içerisine
yerleştirilmiş parçaları.

3.Protez ağza yerleştirildikten sonraki
görünümü.

Resim2.6: Ağız içine yerleĢtirilmiĢ hassas tutucu

2.6. Kuvvet Kırıcılar
Metal iskeletli bölümlü protezlerin Kennedy I ve II sınıfına giren yani geri tarafları
destek diĢten yoksun eyerlerle sonlanan tiplerinde, destek diĢlerin korunması için baĢvurulan
çarelerden biri de “kuvvet kırıcılar” olarak isimlendirilir. Her ne kadar destek diĢlere gelen
kuvvetin kırılması veya azalması için, daha geniĢ mukoza yüzleri ve vestibülo-lingual
uzaklıkları azaltılmıĢ diĢler gibi önlemler bulunmakta ise de kuvvet kırıcılar bu anlamda
değildir. Kuvvet kırıcılar dendiği zaman, serbest eyerlerin müstakil olarak bazı hareketler
yapmasını ve karĢılaĢtıkları basıncı doğrudan destek diĢe iletimini engelleyen yöntemler
veya apereyler grubu anlaĢılır.
Bu grupta incelenmemekle beraber, hemen hemen aynı fonksiyonu taĢıyan ilk kuvvet
kırıcılar “indirekt tutucular” dır. Eyerin maruz kaldığı basınç, sınırdaki destek diĢe değil dört
numaralı diĢin mesailine gelerek hem destek diĢin yükü azaltılmıĢ olmakta hem de dört
numaralı diĢin önünde kontakt diĢ bulunduğundan tork kuvveti meydana gelmemektedir.
Serbest alanın sınırındaki destek diĢe uzun kollu diĢ eti kroĢesinin konulması ile de kaldıraç
kuvveti çok azalmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile hassas tutucularda porselen köprü iĢleyip porselen
tesviyesi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Porselen fırınına koyunuz.
 BaĢlangıç ısısının 600 dereceden
baĢlamasına dikkat ediniz.
 Oksitleme için metal kuronu taĢıyıcıya
yerleĢtirip fırına koyunuz.

 Metal kuronu oksitleyiniz.

 Porselen fırınından çıkarınız.






Soğumaya bırakınız.
Penset ile alınız.
3-5 dakika soğumasını bekleyiniz.
Kendi taĢıyıcısında alınız.

 Kumlama makinesinde yapınız.
 Daha ince temizlik için metal kuronu
kumlayınız.
 Alüminyum
oksit
içeren
kum
kullanınız.

 Kumlamasını yapınız.
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 Metal kuronu kaynatınız.
 Su kaynamaya baĢladıktan sonra 1-2
dakika kaynatınız.
 Kaynatmanın
metal
kuronun
üzerindeki doğal yağların temizlenmesi
için gerekli olduğunu unutmayınız.

 Asit içinde 1-2 dk kadar bekletiniz.
 ĠĢ güvenliğiniz için asit kabın ağzını
kapatınız.
Ġnhalasyon
yolu
ile
soluyacağınız asidin size vereceği
zararı unutmayınız.
 Asitten çıktıktan sonra kesinlikle
elinizle dokunmayınız.

 Metal alt yapıyı asit içine atınız.

 Metal alt yapıya bonding uygulayınız.

 Metal alt yapının tüm yüzeyini
kapatacak Ģekilde bonding uygulayınız.

 Opak uygulayınız.
 Opak rengini hekim istemine göre
seçiniz.
 Metal renginin yansımasını önlemek
amacıyla opak sürünüz.
 Dentinle bonding arasında kimyasal
bağlantıyı sağlaması için sürünüz.
 Yukarıda önerilen modül bilgilerinden
yararlanınız.

35

 Destek diĢe dentin uygulayınız.
 Hekimin renk skalası ile belirlediği
renge göre porselen rengini seçiniz.
 Fırça ile porselen geçiĢlerini düzgün
hale getiriniz.
 Sabit Protez I modüllerindeki porselen
iĢleme kazanımlarınızdan yararlanınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Oklüzörde kontrolünüzü yapınız.
 ġeffafa yer bırakacak Ģekilde dikey
boyutuna
dikkat
ederek dentin
iĢleyiniz.

 Destek diĢe Ģeffaf uygulayınız.
 ĠĢlem aralarında sık sık porselenin
suyunu alınız.
 Porselenin yoğuĢmasını sağlamak ve
fırında piĢim sırasında geliĢebilecek
büzülmeyi engellemek için suyunu
alınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Artikülatörde kapanıĢ kontrolü yapınız.
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 Morfolojik anatomik yapısına dikkat
ederek açınız.
 Ġnce uçlu spatülle açınız.

 Fissürleri belirleyiniz.

 Ön gurup diĢlere (porselen
porselen uygulayınız.

köprü)

 Sabit
Protezler
modüllerindeki
porselen iĢleme kazanımlarınızdan
yararlanınız.

 Porselen tesviyesi yapınız.

 Tesviyeyi separe ile yapınız.

 KroĢe yuvası açınız.

 KöĢeli frez yardımıyla
geleceği yeri belirleyiniz.
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kroĢenin

 Tırnak yuvasını belirleyiniz.

 KöĢeli frez yardımıyla tırnak yuvasını
belirleyiniz.

 Destek diĢin formunu veriniz

 KöĢeli frez yardımıyla diĢin formunu
veriniz.

 Hassas tutuculu metal destekli porselen
köprüde kole hatlarını tesviye ediniz.

 KöĢeli frez yardımıyla tesviye ediniz.
 Kole hatlarını belirginleĢtiriniz.

 Ġnsizal uçları belirleyiniz.

 Separe ile belirleyiniz.
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 Porselen yüzeyi tesviye ediniz.

 KöĢeli frez yardımıyla tesviye ediniz

 DiĢlerin yüksekliğini belirleyiniz.

 Artikülatörde kapanıĢa bakınız.
 Artikülasyon kağıdı ile yüksekliği
ayarlayınız.

 Fazlalıkları tesviye ediniz.

 Artikülasyon kağıdında çıkan renklerin
tesviye edilecek yükseklikler olduğunu
unutmayınız.

 DiĢ aralarını düzeltiniz.
 Porselen aĢındırma frezi ile yapınız.
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 Ġnsizalleri Ģekillendiriniz.

 Separe ile Ģekillendiriniz.

 AĢındırıcıların porselen üzerinde bıraktığı  Uzun ince frezle yapınız.
 Destek diĢe de aynı iĢlemi yapmayı
izleri yok ediniz.
unutmayınız.

 Koleleri belirginleĢtiriniz.

 Uzun ince frezle yapınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Artikülatörde kapanıĢı kontrol ediniz.
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 ġahsi ölçü kaĢığı yapınız.

 ġahsi ölçü kaĢığını iskelet ölçüsü için
yapınız.

 Modeli ve ölçü kaĢığını dezenfekte
 Dezenfektan
ediniz.
ediniz.

solüsyonla

dezenfekte

 Ġskelet ölçüsü için hekime gönderiniz.

 Torbalayarak güvenli
hekime gönderiniz.
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bir

Ģekilde

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

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

……………metal yüzeyine seçilen renk skalasına uygun olarak iki tabaka opaker
uygulanır ve her tabaka fırınlanır.

2.

Porselen köprü fırınlandıktan sonra……………….iĢlemi ile oklüzal uyumu sağlanır
ve diĢlerin yüksekliği oklüzörde alınır.

3.

Hassas tutucuların estetik üstünlükleri özellikle ………… ve ……………….diĢler
için anlam taĢır.

4.

Hassas

tutucuların

uzunluk

ile

orantılı

olarak

baĢarıları

arttığı

için

…………….diĢlerde fazla etkili olamazlar.Destek diĢin kron boyu…mm‟ den küçük
olmaması gerekir.
5.

Porselen tesviyesinde baĢarı, ………………de yükseklik kontrolü ve kapanıĢ alma ile
paralel Ģekilde artar.

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 diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hassas tutucularda iskelet alt yapı ve iskelet tesviye
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Hassas tutucularda iskelet alt yapının diğer iskelet alt yapılarla olan benzerlik ve
faklılıklarını araĢtırınız.
Hassas tutucularda iskelet alt yapının hazırlanmasında kullanılan
paralelometrenin bölümlerini bir paralelometre çıktısı resmi üzerinde
iĢaretleyiniz ve paralelometrenin önemini kavrayınız.
Ġskelet alt yapı planlamasında kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
Ġskelet tesviyesinde kullanılan araç gereçleri öğreniniz ve sınıflandırınız.

3. HASSAS TUTUCULARDA ĠSKELET ALT
YAPI VE ĠSKELET TESVĠYE
Bir veya birden çok diĢ kaybı halinde hem bunları hem de iliĢkili kısımları restore
eden, doğal diĢler veya mukozayı destek alan sabit veya hareketli aygıtlar iki Ģekilde
yapılırlar. Bunlar ağza yerleĢtirilip çıkartılabilen bölümlü protez olup, kaidesi tamamen
akrilikten hazırlanan klasik bölümlü protezler ve metal akrilik kombinasyonu kaide ile
döküm alaĢımından metal alt yapı içeren bölümlü iskelet protezlerdir.

3.1. Hassas Tutucularda Ġskelet Alt Yapının Hazırlanması
Diğer protezlerde olduğu gibi hassas tutuculu protezlerde de altyapı tasarımı ve
planlaması son derece önemlidir. Porselen-metal bağlantı baĢarısızlıklarının önemli bir
çoğunluğu, uygun olmayan alt yapı planlamasının direk bir sonucu olarak ortaya çıkar. Alt
yapı restorasyona uygun görünümü sağlayacak Ģekilde planlanmalıdır. O halde metal alt
yapının hazırlanması Ģu safhalarda gerçekleĢtirilir.
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3.1.1. Modelin Ġncelenmesi
Bu iĢlem; hassas tutuculu protezlerde çiğneme, estetik, fonetik ve proflaksi en iyi
Ģekilde sağlayabilmek için destek olan ve olmayan diĢlerde yumuĢak dokularda yapılan
kontur ve çeĢitli pozisyon analizlerini araĢtırarak vakaya göre en uygun yapının elde
edilmesi için gereklidir. Paralelometre ile üzerine iskelet protez yapılacak model incelenir.
Protezin ağza rahatlıkla girip oturabilmesi ve iskelet parçalarının gerekli fonksiyonlarını
yapabilmesi için bu aletle modelin analiz edilerek incelenmesi Ģarttır. Bu alet kullanılmadan
bir iskelet planlanıp dökümü yapılırsa protez bitirildiğinde çeĢitli güçlüklerle karĢılaĢılabilir
ve bazen protezin ağza yerleĢtirilmesi mümkün olmayabilir. Ġlk çalıĢma sırasında modelin
oklüzal düzleminin aletin tablasına paralel olması gerekir. Bu durumda tüm ekvator hatları
elveriĢli ve koordine ise model tespit edilir.
Paralelometre ile bir veya ikiden çok yüzeylerinin veya kavsin diğer kısımlarının
birbirlerine göre göreceli paralelliği saptanır. Paralelometre prensibi; aynı yönde dikey olan
hatların, kendi aralarında da birbirlerine paralel olmasıdır.
Gezici kol, frezeleme esnasında ölçüm ve ince ayar yapmayı sağlar. Freze motoru
çıkartılarak aynı kola ölçüm ve planlama aparatı takma imkânı vardır.
Bağlantıların tesviyesi, undercutların
yerleĢtirilmesi paralelometre ile yapılır.

belirlenmesi,

tutucuların

planlanması

ve

Resim 3.1: Paralelometre

3.1.2. Doldurma (block-out)
Ana model paralelometreye yerleĢtikten sonra protezin rijit kısımlarının oturmasını
önleyecek bütün undercutların mumla doldurulması gerekir. Doldurma iĢlemi için özel
hazırlanmıĢ mumlar kullanılır. Destek diĢ üzerinde kroĢe kollarının geçtiği yerlerin alt
kısımları doldurulur. Doğal diĢlerin rehber düzlem sayılabilecek gingival kısımları ve rehber
düzlemin alt tarafında kalan kısımlar doldurulur.
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Aynı zamanda durdurucuların (stoperlerin) dıĢında diĢsiz kesimlerdeki retansiyon
ağlarının altı doldurulur. Durdurucular sayesinde iskeletin model üzerindeki balansı
sağlandığı için bu kısımlar doldurulmaz.

3.1.3. Dublikasyon
Ölçüm ve doldurma iĢlemleri tamamlanmıĢ olan ana modelin aynısının agar agar ve
revetmandan elde edilmesi iĢlemine, dublikasyon denir. Döküm dublikatlı revetman model
üzerinde yapılır.
Dublikasyon fazında ölçü maddesi olarak, ana maddesini jelatin ve agar-agarın
oluĢturduğu reversibl hidrokolloid madde kullanılır. Bu, materyal modeli sıvı halde
kavrayarak donuĢu nedeniyle en ufak detayların çıkmasını sağlayarak iskelet protez
dökümlerinde hata riskini ortadan kaldırır. Dublikasyon iĢlemi sırasında öncelikle ana
model, özel muflanın metal tabanına yerleĢtirilir ve suya doyması sağlanır. Agar-agar
dökülmeye hazır olarak termostat sayesinde ayarlanabilen cihazlarda dublikatör muhafaza
edilir. Daha sonra dublikatör muflası soğutulmak üzere bırakılır. SertleĢme ve soğuma
sonrası dublikasyon muflasının metal tabanı, üzerindeki plastik kılıftan ayrılır ve alçı model
ile dublikat maddesi arasına basınçlı hava verilerek ölçü maddesinde herhangi bir yırtılma
olmadan modelin kolaylıkla çıkması sağlanır.
YerleĢtirilmiĢ hassas tutucuların da dublikat modelde çıktığı görülür.

Resim 3.2: Dublikat modelde hassas tutucular

3.1.4. Modelaj
Agar agarın negatifinden, ayrıca sert alçıdan bir dublikat model elde edilir. Bu çalıĢma
sırasında hekim tarafından belirtilmiĢ olan protez planı revetman model üzerine çizilerek
fabrikasyon mum veya plastik parçalar bu plana göre döĢenir.
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Resim 3.3: Revetman model üzerinde modelaj planlaması ve stoperlerin açılması

Malzeme olarak hazır plastik iskelet protez komponentlerinden ve yine çeĢitli Ģekil ve
büyüklüklerde hazır olarak bulunan özel mumlardan yararlanılır. Plastik parçalar, revetman
model üzerine yerleĢtirildikten sonra modelden kalkmamaları için özel bir likitle yapıĢtırılır.
Özel mumlar ise alevde hafifçe yumuĢatılarak yerlerine uyumlandırılır. Modelajda sırasıyla
retantif bölge ana bağlayıcılar, kroĢeler ve kafes mumları yerleĢtirilir.
Palatinal bölgedeki plağın geniĢ olması gereken olgularda 0.4-0.5 kalınlıktaki bir mum
levha, sıcak suda yumuĢatıldıktan sonra parmaklarla eĢit basınç uygulanmak suretiyle
modele tam olarak adapte edilir. Fazla kısımlar kesildikten sonra, üzerine akrilik gelecek
kısımlarda fissür frez yardımıyla retansiyon yerleri oluĢturulur. Tutuculuğun arttırılması için
bu sahalara ayrıca, yüksekliği fazla olmayan ince bir mum Ģerit de yerleĢtirilebilir.

Resim 3.4: Modelaj yapılmıĢ hassas tutuculu revetman modeller

Mum çalıĢma tamamlandıktan sonra tüm kütle, yağ tabakasının giderilmesi ve döküm
hatalarının oluĢmaması için alkollü bir pamukla silinir. Önceden temin edilmiĢ olan döküm
yoluna tam olarak uyan bir döküm hunisi yerleĢtirilir. Bu durumda döküm yatağı, çapı
yaklaĢık olarak 6 mm olan ana döküm kanalına açılır. Bu iĢlemden sonra mumdan döküm
kanallarının (yollarının) hazırlanmasına geçilir. Döküm kanallarının miktar, boyut ve
konumlara dökümün bünyesini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle döküm yollarının bazı
özellikleri olmalıdır.
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Bu özellikleri Ģöyle sıralanabilir;







Tijlerin kalınlığı, mum modelin kalınlığına göre belirlenir. Döküm kanallarının
katılaĢma sırasında asıl dökümü besleyebilmeleri için yeterince kalın olmaları
gerekir. Çok uzun ve ince olan tijler, döküm alaĢımı, kanalı doldurmadan önce
katılaĢabilir. Ana kanalı oluĢturacak mum çapının 3 mm den daha az olmaması
gerekir. Bu kalınlık yan kanallar için minimum değerde 1.5 mm dir. Üniteyle
birleĢtirilen bu yan kanallar, döküm yatağı ağzında mum damlatmak suretiyle
kendi aralarında da birleĢtirilerek ana kanal haline getirilir.
Sağlıksız dökümlerin elde edilmemesi için döküm kanallarının hazneden
itibaren döküm boĢluğuna olabildiğince direk yoldan ulaĢması ve keskin
dönüĢlü olmaması gerekir.
Döküm kanalları, iskelet modelajının kalın kesimleri ve kalından inceye geçiĢ
bölgeleriyle birleĢtirilmelidir. Ġki kalın kesim arasında bir de ince bölge varsa
her iki kalın kesime döküm kanalı tespit edilmelidir. Tutucu ızgaralara tijler
tespit edilemiyorsa ek çıkıntılı parçalarla beslenebilir. KroĢelerin ek döküm
kanallarıyla beslenebilmesi son derece önemlidir.
Genel bir prensip olarak küçük çaplı birçok döküm kanalı yerine, büyük çaplı
birkaç tane döküm yolu tercih edilir.

Resim 3.5: Döküm kanalları bağlanmıĢ model

Modelaj son olarak gözden geçirildikten sonra, özel bir plaktan yararlanılarak modelin
girebileceği manĢetin çapı belirlenir. Hazır metal ve plastik manĢetlerin yanı sıra amyant
veya kartondan manĢetlerde kullanılabilir.
Vakum altında hazırlanan revetman, vibratörde manĢetin içine dökülür. Elde edilen
kütle donmaya terk edilir.
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3.1.5. Döküm
Döküm fazına gelindiğinde, blok halindeki revetman manĢetlerin 30-45dk. kadar
kuruması beklenir. Bundan sonra fırın yakılarak manĢetler, döküm ağızları aĢağıya gelecek
Ģekilde fırına yerleĢtirilir. Dökümde kullanılacak pota da manĢetlerle birlikte ve fırın
soğukken içeri konulmalıdır. Fırın içinde manĢetin üniform olarak ısınması sağlanır. Bu
sürenin bitiminde döküm iĢlemi gerçekleĢtirilir. Fırından önce pota alınarak döküm iĢlemi
yapılacak makineye, yani yüksek frekanslı santrifüj cihazındaki yerine yerleĢtirilir. Potanın
içine eritilecek metal parçaları konur.
Daha sonra manĢet, uzun bir maĢa yardımıyla fırından alınarak kanal ağzı potanınkiyle
karĢı karĢıya gelecek Ģekilde santrifüje yerleĢtirilir ve tespit edilir. Bu iĢlemlerin 1dk. içinde
tamamlanması gerekir. . Bir baĢka deyiĢle fırından çıkan manĢetin içine en fazla 1dk. içinde
döküm metalinin girmesi çok önemlidir. Aksi halde soğuyan manĢet, metalin akıcılığını
olumsuz yönde etkiler ve dökümler eksik çıkabilir.

3.1.6. Ġskelet Tesviye
Metal çapaklarının temizlenmesi ve kenarlarının düzeltilmesi iĢlemi olan tesviye, sabit
ve yüksek devirli motorlarla yapılır. Tesviye motorlarının dakikadaki dönme sayıları 3040.000 kadardır. Bu iĢlem sırasında Cr-Co alaĢımlarına özgü separeler, taĢlar, lastik möller,
macunlar, fırça ve keçeler kullanılır. Kopan metalik parçaların teneffüs edilmesi sağlık
açısından çok zararlı olabileceğinden bu makineler kesinlikle bir aspirasyon sistemine
bağlanmalıdır.
Parçalanan bir separenin veya kırılan bir tesviye taĢı parçasının gözünün zedelemesini
önlemek için gözün ön tarafında ön tarafta bir cam siperliğinin bulunması Ģarttır. Öncelikle
separeler yardımıyla döküm kanalları kesilir. Separelerle çalıĢılırken parmaklarla ilgili olarak
ciddi bir tehlike söz konusudur. Bu nedenle özellikle separelerle çalıĢma sırasında çok
dikkatli olunmalıdır.
Daha sonra çeĢitli möl ve zımparalarla çapaklar ve fazlalıklar alınarak tekrar kum
banyosu uygulanır. Ġskeletin mukoza üzerinde ve kroĢelerin iç kısımlarında bulunan döküm
kabarcıkları, konik taĢ möletlerle uzaklaĢtırılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile hassas tutucularda iskelet alt yapı ve iskelet tesviye
yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

yerinden
 Hekimden gelen iskelet ölçüyü kontrol  Kuronların
olmasına dikkat ediniz
ediniz.

oynamamıĢ

 Koleleri, modelaj mumuyla doldurunuz.
 Mum yığımını kuronların içine ince zar
 Akrilik güdük için kole ve kuron içine
Ģeklinde yapınız.
mum yığınız.
 Bu iĢlemin, kuron içlerine akril
yapıĢmasını
engellemek
amaçlı
yapıldığını unutmayınız.

 Akrilik hazırlayınız.

 Akril kıvamına dikkat ediniz..
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 Akrilikle kuronların içini doldurunuz.

 Siman spatülü kullanınız.
 Masaya vurarak vibrasyon yapıp akrili
dökünüz.

 Die (güdük) çivisi yerleĢtiriniz.

 Die çivisini kuronların tam ortasına
gelecek Ģekilde koyunuz.

 Dielı model elde ediniz.

 Sert alçı kullanınız.

 Dielı model altını çiziniz.
 Spatül ile çiziniz.
 Bu iĢlemin, beyaz alçı ile beslenecek
iskelet modelde tutuculuğu daha iyi
sağlamak
amaçlı
yapıldığını
unutmayınız.
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 Ġskelet modelin altını besleyiniz.

 Beyaz alçı ile besleyiniz.
 Kenarlarını
modelaj
spatülü
düzeltiniz.

ile

 Ġskelet modelin donmasını bekleyiniz.

 Düz bir zemin üzerinde kendiliğinden
donmasını bekleyiniz.

 Ġskelet modeli kaĢıktan ayırınız.

 Ölçü kaĢığının sap kısmından basarak
çıkarınız.

 Porselen köprüyü ve destek diĢi akrilik
 Dikkatli bir manipülasyonla çıkarınız.
güdük modelden çıkarınız.
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 Modelin kenarlarını düzeltiniz.

 Alçı kesme motorunda düzeltiniz.

 Akrilik güdük modeli temizleyiniz.

 Basınçlı buhar ile temizleyiniz.
 Köprünün tam diĢlere oturması için bunu
yapmanız gerektiğini biliniz.

 Sürgüleri (tutucuları) kumlayınız.

 Bu iĢlemin içindeki alçı artıklarını ve
opağı temizlemek amaçlı olduğunu
unutmayınız.
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 Sürgülerin parelelliğini ayarlayınız.

 Parelelometre cihazında ayarlayınız.

 Parelelometre cihazında ayarlayınız.
 Aynı iĢlemi, diğer taraf tutucu için de  Modeli, parelelometre cihazının orta
yapınız.
tablasına yerleĢtiriniz.

 Sürgüdeki fazlalıkları alınız.

 Ġskeletin geçiĢ vermesi için paralelliği
sağlayınız.
 Frezle fazlalıkları alınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 KapanıĢ kontrolü için artikülatör veya
oklüzör kullanınız.
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 Sürgü boyunu ayarlayınız.

 Alçı model üzerinde sürgü boyunu
ayarlayınız.
 Hard (canavar) frezle fazlalıkları alınız.
 Sonraki laboratuar aĢamalarını da
düĢünerek sürgü boyunu ayarlayınız.

 Yüksekliği tespit etmek için kapanıĢa
 Yükseklik mevcutsa simetrikliğe dikkat
bakınız.
ederek separe ile kısaltınız.

 Sürgü yüzeyini düzgünleĢtiriniz.

 Lastik frez kullanınız.
 Sürgülerin rahat girip çıkmasını
sağlayıncaya kadar freze ediniz.
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 Patriks (erkek, kanat) dikey sürgü
aparatını yerleĢtiriniz.

 Her iki tarafa da patriks (erkek, kanat)
dikey sürgü aparatını yerleĢtiriniz.
 Erkek
kanat
sürgü
aparatını
yerleĢtirirken matriks içeride kalacak
Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Fazlalıkları alınız.

 Separe ile fazlalıkları alınız.
 Fazlalıkları frezle de alabilirsiniz. Ne
zaman
hangisini
kullanacağınıza
yaptığınız aĢındırmaya bakarak kendiniz
karar veriniz.
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 Sürgünün yeri ile kapanıĢın uyumlu olup
olmadığını kontrol ediniz.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Ahh hattı açınız.

 Ahh hattını keskin spatülle açınız.
 Protezin ağza daha iyi uyumlanması
açısından yani tutuculuğunun daha iyi
olması için ahh hattı açınız.

 Destek diĢi
sabitleyiniz.

ve

porselen

köprüyü

 Destek diĢi ve porselen köprüyü modelaj
mumuyla sabitleyiniz.
 DiĢlerin oynamaması için sabitlenmesi
gerektiğini unutmayınız.
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 Mum atımı yapınız.

 Ġnce tabaka mum ile yüzeyi kaplayınız.
 Yapılan hassas tutuculu porselen
köprünün tam oturması için mum atımı
yapınız.
 Yaptığınız mum atımının diĢlerin
paralelliğine
destek
olduğunu
unutmayınız.

 Mum fazlalıklarını alınız.

 Modelaj spatülü ile alınız.

 Stoper açınız.

 Arkası sonsuz diĢlere stoper açınız.
 Stoperı iskeletin dengesini sağlamak için
açınız.
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 Modeli suyun içine koyunuz.

 Modelin dublikat maddesinden su
çekmesini önlemek için alçı modeli su
içinde bekletiniz.
 Modeli soğuk suda bekletiniz.

 Dublikat alınız.

 Dublikatı dublikat makinesinden alınız.
 Dublikatın akıĢkan olmasına dikkat
ediniz.

 Modeli kurulayınız.

 Peçete ile kurulayınız.

 Dublikatlı model elde ediniz.
 Dublikatın akıĢkan kıvamda olmasına
dikkat ediniz.
 Az miktarda; fakat sürekli olarak
dökünüz.
 Ġçinde partikül olmamasına özen
gösteriniz.
 Mufla deliklerinden taĢıncaya kadar
dublikat dökmeye devam ediniz.
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 Dublikat modeli mufladan çıkarınız.

 Sürgülerin yerini kontrol ediniz.

 Dublikatlı revetman model elde ediniz
 Dublikat maddesini kılıf üzerindeki
deliklerden iterek kılıftan ayrılmasını
sağlayınız.
 Revetman modeli bölümlü protezlerde
planlama modülündeki bilgi ve
becerilerinizi kullanarak elde ediniz.

 Revetman modeli kurutunuz.

 Revetman modeli, sıcak bir zemin
üzerinde bekletiniz ya da kurutma
fırınında 230 derecede 1 saat kadar
bırakarak teknik kurutma sağlayınız. (Bu
sıcaklık bazı sürgüler için geçerli olup
bir kısmını bozabilir.)
 Revetman modeli henüz gevrek olduğu
için zedelemeyiniz.
 Modeli reçineye batırmayı unutmayınız.

 Revetman model üzerinde mum gelecek
yerleri belirleyiniz.

 Belirleme iĢini kalem ile yapınız.
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 Ana bağlayıcı modelajı yapınız.

 Kretlere retansiyon ağı yerleĢtiriniz.

 Modelaj mumu kullanınız.
 Artık bırakmayan mum atınız. Dökümün
baĢarılı olması için bunun gerektiğini
unutmayınız.

 Hazır kafes kullanınız.
 Alveol
kret
üzerine
kafesleri
yerleĢtiriniz.
 Modelaj aĢamasında parmakla yapılan
basıncın
orta
hat
bölgesinde
yoğunlaĢtırılması nedeniyle kesitsel
kalınlığının azaldığını ve buna bağlı
olarak da döküm sonrası mikro
çatlakların oluĢtuğunu unutmayınız.
 Modelaj mumu ve bekte ısıtılmıĢ sıcak
spatülle iĢleminizi yapınız.

 Kafes mum fazlalıklarını alınız.

 Kafes fazlalıklarını alırken bistüri
kullanınız.
 Kafesin modelaj planlaması yapılmıĢ
bölgede olmasına dikkat ediniz.
 Fazla içeride bırakmanın tutuculuğu
azaltacağını unutmayınız.
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 O.4mm kalınlığında desenli plak mum
 Ana bağlayıcı modelajı üzerine mum
kullanınız.
plak yerleĢtiriniz.
 Mum plağı elinizle bastırarak revetman
model üzerine yapıĢtırınız.

 Plak fazlalıklarını kesiniz.
 Bistüri ile alınız.

 Sürgülerin (tutucular) yüzeyini mumla
kapatınız.

 Her iki sürgünün üzerine aynı iĢlemi
uygulayınız.
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 Plak mumu sabitleyiniz.

 Plak mumla kapattığınız sürgü yüzeyini
modelaj mumuyla sabitleyiniz.

 Mum fazlalıklarını kazıyınız.

 Fazlalıkları ince spatülle kazıyınız.

 Akril seti oluĢturunuz.

 Akrilikle metali ayırmak için set yapınız.
 O.6 mm kalınlığında ince tij mumu
kullanınız.

 Direk tutucu modelajı yapınız.

 Direk tutucu modelajını planlamada
belirlenen Ģekilde yapınız.
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 KarĢılayıcı kol modelajı yapınız.

 Sürgülerin üzerine retansiyon boncuğu
koyunuz.

 Kanal mumu bağlayınız.

 KroĢenin çökmesini engellemek için
modelaj spatülü kullanarak kroĢe
basamak ayağı modele ediniz.

 Sürgünün
üzerine
gelecek
diĢin
tutuculuğunun
sağlanması
için
retansiyon boncuğu koyunuz ve
sabitleyiniz.

 Döküm kanallarının katılaĢma sırasında
asıl dökümü besleyebilmeleri için
yeterince kalın olmaları gerektiğini
unutmayınız.
 Çok uzun ve ince olan tijlerin döküm
alaĢımı
kalıbı
doldurmadan
katılaĢabileceğini aklınızda tutunuz.
 Ana kanalı oluĢturacak mum çapı 3mm.
yan kanallar için 1.5mm olmalıdır,
unutmayınız.
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 Modelajınızı son bir kez gözden
geçirdikten sonra modelin girebileceği
manĢetinizin çapını belirleyiniz.
 ManĢetler genellikle yüksekliği 6070mm, çapları 80-90mm olan asbestli
kartonlardan hazırlanır. Böylece döküm
revetmandan kolayca ve hassasiyeti
etkilenmeden çıkar, unutmayınız.
 Karton manĢet kullanacaksanız tabanını
ve karton manĢeti mumla sabitleyiniz.
 ManĢetinizin mum modelaja 0.5-1cm
den daha fazla yaklaĢmamasına özen
gösteriniz.

 ManĢete alınız.

 ManĢet
kalıbı
doldurunuz.

içine

revetman
 Revetmanı,
öncelikle
bir
fırça
yardımıyla mum modelajı yapılan
kısımlara sürünüz daha sonra da
manĢetin içini, vibratör üzerinde yeterli
yüksekliğe kadar revetmanla yavaĢ
yavaĢ doldurunuz.
 Revetmanın donmasını bekleyiniz.

 Döküm yapınız.

 Döküm fırınından çıkan revetman kalıbı
kesinlikle soğutmayınız ve döküm
iĢlemini hemen gerçekleĢtiriniz.
 Fırından çıkan manĢetin içine en fazla
1dk. içinde döküm metalinin girmesine
dikkat ediniz. (Aksi halde soğuyan
manĢet metalin akıcılığını olumsuz
yönde etkiler ve dökümler eksik
çıkabilir.)

 Tesviye yapınız.

 Döküm
modülü
kullanınız.

64

kazanımlarınızı

 Ahh hattı çevresini düzeltiniz.
 Bu düzeltmeyi separe ile sınırları
bozmadan yapınız.
 Separelerle çalıĢırken, parmaklarla ilgili
ciddi bir kaza tehlikesi söz konusu
olacağından çok dikkatli çalıĢınız.
 Ahh hattı çevresindeki keskin geçiĢleri
toparlayınız. Bu keskinliklerin ileride
hasta için vuruk Ģikâyetine yol açacağını
düĢünerek çalıĢınız.
 Akriliğin bitiĢ
belirleyiniz.

noktasındaki

seti

 Seti separe ile temizleyiniz.

 Dielı modelde iskelet kontrolü yapınız.

 Ġskeletin modelde
sağlayınız.
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tam

oturmasını

 Fazlalıkları tespit ediniz.

 Artikülasyon kağıdı ile kontrolünüzü
yapınız.

 Fazlalıkları tesviye ediniz.

 Karbon taĢla fazlalıkları alınız.
 Tesviye sonrası kontrol yapmayı
unutmayınız.

 Kontrol ediniz.

 Destek diĢi ve hassas tutuculu porselen
kron köprüyü iskelete yerleĢtirerek
kontrolünüzü gerçekleĢtiriniz.
 Ġskelet model üzerine tam oturmamıĢ ise
fazlalıkları aĢındırınız.
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 Ġskeleti elektroliz ediniz.

 Yüzeyin biraz daha parlatılması ve
tesviye taĢlarının giremediği yerlerin
temizlenmesi
amacıyla
elektroliz
iĢlemini yapınız.

 Ġskeleti temizleyiniz.

 Bu
temizliği
temizleyiniz.

basınçlı

buharla

 Ġskeletin yüzeyini düzgünleĢtiriniz.

 Yüzeyi
yuvarlak
lastik
ile
düzgünleĢtiriniz.
 Arkasından
cilalama
yapmayı
unutmayınız.

 Ġskeleti temizleyiniz.

 Deterjanlı su ile fırçalayarak yıkayınız.
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 Basınçlı buhar tutunuz.

 Ġskeletin alçı model üzerinde kontrolünü
yapınız.

 Balans yönünden değerlendiriniz.

 Kontrol ederek yerleĢtiriniz.
 Ġskelete patriksin (erkek, kanat) dikey
 Sağ tarafa tutucuyu yerleĢtiriniz.
tutucu plastiğini yerleĢtiriniz.
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 Diğer kısma yerleĢtiriniz.

 Her iki tarafa da tutucu
yerleĢtiriniz.
 Kontrol ederek yerleĢtiriniz.

plastiği

 Alçı model üzerinde kontrol ediniz.

 Ġskeletin modele
bakınız.
 Tutucuları
da
unutmayınız.
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tam
kontrol

oturmasına
etmeyi

 Dezenfekte ederek gönderiniz.
 Alçı modeli dezenfekte ediniz.

 KapanıĢ için kaide hazırlayıp hekime
gönderiniz.

 Kaideyi dezenfekte ediniz.
 Kaideyi kapanıĢ için hekime gönderiniz.

 Ġskeleti dezenfekte ediniz.
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 Ġskeleti diĢ dizimi kapaması için hekime
göndermeniz gerektiğini unutmayınız.
 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Hekimden gelen ısırttırılmıĢ
kapanıĢı oturtunuz.

muma

 KapanıĢı sabitleyiniz.

 Mumla
sıcak
sabitleyiniz.
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spatül

kullanarak

 Oklüzöre alınız.

 DiĢ dizimi için alt ve üst modeli
oklüzöre alınız.
 Sert alçı kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

( ) Porselen-metal bağlantı baĢarısızlıklarının önemli bir çoğunluğu, uygun olmayan
alt yapı planlamasının direk bir sonucu olarak ortaya çıkar.
( ) Ana model paralelometreye yerleĢtikten sonra protezin rijit kısımlarının
oturmasını önleyecek bütün undercutların stoplarda dahil mumla doldurulması gerekir.
( ) Bağlantıların tesviyesi, undercutların belirlenmesi, tutucuların planlanması ve
yerleĢtirilmesi paralelometre ile yapılır.
( ) Ölçüm ve doldurma iĢlemleri tamamlanmıĢ olan ana modelin aynısının
revetmandan ve alçıdan elde edilmesi iĢlemine dublikasyon denir. Döküm revetman
dublikat model üzerinde yapılır.
( ) Sağlıksız dökümlerin elde edilmemesi için döküm kanallarının hazneden itibaren
döküm boĢluğuna olabildiğince direk yoldan ulaĢması ve keskin dönüĢlü olmaması
gerekir.
( ) Modelajda sırasıyla tel kafesler, ana bağlayıcılar, kroĢeler ve retantif bölgeler
yerleĢtirilir.
( ) Fırından çıkan manĢetin içine en fazla 1dk. içinde döküm metalinin girmesi çok
önemlidir. Aksi halde soğuyan manĢet, metalin akıcılığını olumsuz yönde etkiler ve
dökümler eksik çıkabilir.
( ) Ana kanalı oluĢturacak mum çapının 0.3 mm‟ den daha az olmaması gerekir.
( ) Protezin ağza rahatlıkla girip oturabilmesi ve iskelet parçalarının gerekli
fonksiyonlarını yapabilmesi için paralelometre ile modelin analiz edilerek incelenmesi
Ģarttır.
( ) Dublikasyon fazında ölçü maddesi olarak ana maddesini jelatin ve agar-agarın
oluĢturduğu Ġrreversibl hidrokolloid madde 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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hassas tutucularda diĢ dizimi ve bitim iĢlemlerini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Daha önce gördüğünüz tam protezler ve bölümlü protezler ders modüllerindeki
diĢ dizim kurallarını hatırlayınız.
DiĢ seçiminde ve diziminde dikkat edilecek kuralları tekrar gözden geçiriniz.
Daha önce gördüğünüz tam ve bölümlü protezler ders modüllerindeki bitim
iĢlemlerini ve sırasını hatırlayınız. Hassas tutucularda diĢ dizimi ve bitim
iĢlemleri ile karĢılaĢtırınız.
Hassas tutucularda diĢ dizim ve bitim iĢlemlerinde kullanılan araç gereçleri
öğreniniz, farklılıklar var ise bunları belirtiniz.

4. HASSAS TUTUCULARDA DĠġ DĠZĠMĠ VE
BĠTĠM
Yapay diĢlerin bir kaide üzerine konumlandırılması iĢlemi, diĢ dizimi olarak
isimlendirilir. Bu iĢlemin amacı kaybolan çiğneme etkinliğini, konuĢma fonksiyonunu ve
hastanın görünümünü tekrar kazandırmaktır.
Bu fonksiyonlar yerine getirilirken, ağızla ilgili kasların engellenmemesi veya protez
kaidesinin tutuculuğunun kullanım sırasında etkilenmemesi istenir.
Kısmen diĢsiz olgularda eksik diĢ sayısı çok çeĢitlilik göstermekte ve geride bir tek diĢ
dahi kalmıĢ olsa olgu, bölümlü protez hastası olarak değerlendirililir. Hassas tutuculu
protezlerde de ön yapay diĢlerin pozisyonu, oklüzal Ģablondan ziyade mevcut doğal diĢler
tarafından belirlenir. Bu nedenle kısmen diĢsiz ağızlarda olağan çene iliĢkilerinin yanında
mevcut doğal diĢlerin pozisyonu çok önemlidir. Bunların pozisyonu, diĢ dizim prensipleri ile
uyuĢmadığından balanslı artikülasyon sağlanmasına çalıĢılır.
Hastaların çoğunluğu, restorasyonlarının kalitesini „görünüm‟ ve „rahatlık‟ yönünden
değerlendirmektedir. Bu nedenle anamnez ve tedavi planlaması aĢamalarında görünüm,
rahatlık ve bakımla ilgili problemlerin göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir.
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4.1. Hassas Tutuculu Protezlerde KarĢılaĢılan Problemler
Hassas tutuculu protezlerde tam ve bölümlü protezlerde karĢılaĢılan diĢ dizimi ve
kullanım sorunları görülmektedir. Bu sorunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir.









Alveol kret üzerine diĢleri dizememek,
Hassas bağlantı yanına uygun diĢ seçmemek,
Alveol kret rezorbsiyonuna bağlı olarak protez tutuculuğunun az olması,
Anatomik kapanıĢ bozuklukları,
Hassas tutucunun ön diĢlere yapılmak zorunda olması,
Ġskelet aĢamasında sağlıklı metal kullanılmaması,
ĠĢlemin tüm aĢamalarında tekniğe uygun ve hijyenik çalıĢma kurallarına
uyulmaması,
DiĢsiz alanların fazla olması.

4.1.1. Estetik Görünüm Planlanması
Hareketli restorasyonlardaki diĢ diziminde çok seçenekli bir durum söz konusudur.
AĢırı kemik kaybı olan olgularda, üst ön diĢlerin posterior olarak konumlandırılması
durumunda, dudak kurvatürünün hatalı oluĢturulması mümkündür. Yeni geliĢtirilmiĢ kret
„augmentation‟ teknikleri, stabilitesini sağladığında, tedavi planlamasında çarpıcı sonuçlar
verebilir.
Bununla beraber gelinen noktada, ön diĢsiz alanların vertikal veya labiopalatal
defektlerinin yapay mukoza kullanılmaksızın maskelenmesi son derece güçtür. Sözü edilen
yapay mukoza aynı zamanda diĢlerin doğru bukkolingual konumlandırılmasını da sağlar
Yapay diĢlerin diastemalı veya rotasyonlu olarak yerleĢtirilebilmesi, hareketli
restorasyonun diğer avantajları arasındadır. Protetik apareyler, dıĢarıdan bakıldığında fark
edilmemeli ve mevcut diĢlerle iyi bir uyum içinde olması gerekir.

4.1.2. DiĢ Seçimi
Hassas tutuculu protezlerin diĢ seçiminde ön ve arka taraftaki diĢleri ayrı ayrı
düĢünmek gerekir. DiĢ seçimi sırasında gerekli olan Ģekil, boyut ve renk konusunda mevcut
doğal diĢlerden ve bazı kriterlerden yararlanmak mümkündür. Bunlar diĢ Ģekliyle yüz
arasındaki ilgi, diĢ hacimleri, diĢ rengi gibi sıralanabilir.
DiĢ diziminde ön diĢlerin dudaklara destek olacağı unutulmamalıdır. Ön doğal diĢleri
önceden çekilmiĢ bir hastada, rezorpsiyon sonucu kret küçülmüĢtür. Böyle bir ağızda, yapay
diĢler tam alveol kreti üzerine yerleĢtirilirse gerçekte diĢler kretin iç tarafına dizilmiĢ olur.
Hassas tutuculu protezlerde tutucu ya da kroĢenin geldiği yere dizilecek diĢlerin içinin
boĢaltılması, uygun diĢ formunun verilmesi ve hassas çalıĢılması önemlidir.
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ÇeĢitli sebeplerle alveol kavsi üzerindeki yerlerini değiĢtirmiĢ, mesialize , distalize
olmuĢ ya da dil veya damak tarafına doğru eğilmiĢ olan doğal diĢlere uymak için yapay
diĢlerin diziminde yapılan değiĢiklikler yapılır. Örneğin, geniĢ olan alveol boĢluklarında bu
boĢluğu dolduracak Ģekilde diĢler arasında diastemelar düzenlenir; ancak estetik yönden bu
diastemalar, boĢluğun distal tarafına doğru kaydırılmalıdır. DiĢsiz alveol boĢluğu daralmıĢ
ise azı diĢleri, mesial veya distal yüzlerinden aĢındırılarak bu boĢluğa yerleĢtirilir.

4.2. Hassas Tutuculu Protezlerde Bitim
Laboratuarda diĢ dizimi tamamlandıktan sonra protez taslağı normal diĢeti dokusunu
taklit edecek Ģekilde mumla Ģekillendirilir. Protez taslağının modelajı diĢli provadan önce
yapılır. DiĢli prova protez taslağının cilalı yüzeyler kesimini yanak ve dudaklara yeterli
destek sağlayıp sağlamadığının kontrolü demektir.
DiĢli provadan önce yeterli ve olması gerektiği gibi yapılmamıĢ bir modelaj, sonradan
geliĢigüzel yapılacak ve protez bittikten sonra da bazı problemlerin ortaya çıkmasına sebep
olacaktır. Bu iĢlemi; muflalama akrilik tepilmesi, muflanın açılması ve son olarak ta protezin
aĢındırılması-parlatma iĢlemleri takip eder.

4.2.1. Protezin Muflaya Alınması
Kapalı sistem diye bilinen yöntemde herhangi bir iĢlem yapılmadan alçı model,
muflanın alt parçasına yerleĢtirilir. Bu iĢlemden önce muflanın alt parçasının kapağı yerine
yerleĢtirilmeli ve iç kısmı hafifçe yağlanmalıdır. Normal kıvamda karıĢtırılan alçı, muflanın
alt kısmına azar azar dökülür. Damak yüzeyi ile yapay diĢlerin lingual kısımları açıkta
kalmak üzere, alçı kütlesi ile yapay diĢlerin vestibül ve çiğneme yüzleri tamamen örtülür. Bu
çalıĢma sırasında undercutlı alçı yüzeyler oluĢturulmamalı ve modelin dıĢ kısımlarını örten
alçı kütlesi muflanın kenarlarına taĢırılmamalıdır.
Bu iĢlemden sonra kapağı çıkarılmıĢ olan üst mufla parçası alt parça üzerine
yerleĢtirilir. Ġçine biraz fazla miktarda olmak üzere alçı dökülür, kapak kapatılır ve preste
hafifçe sıkılır. Muflalar, alçının sertleĢmesi için 20-30 dk. kadar pres basıncı altında bırakılır
ve daha sonra britli olarak su dolu bir kap içerisine daldırılır. Su tekrar kaynadıktan sonra 5
dk. kadar beklenerek, mufla içindeki mumun erimesi sağlanır. Sudan çıkan muflalar açılır ve
soğumaya terk edilir. Ġlgili yüzeyler kuruduktan sonra, yapay diĢlere dokunulmadan uygun
bir yalıtkan maddeyle alçı yüzeyleri izole edilir. Protezin muflaya alınması iĢlemi tam ve
bölümlü protezlerde klasik bu Ģekildedir ancak modülümüzde de uyguladığımız Silikon
Bazlı Dublikat ve Ölçü Maddesinden Kley Model Hazırlama yöntemi klasik protezin
bitim iĢleminden sonra verilecektir. Bu yöntem sayesinde hassas tutuculu protezlerde
porselen köprünün ve köprüyü oluĢturan diĢlerin, yerleĢtirilmiĢ olan hassas tutucuların zarar
görmesi engellenir.
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4.2.2. Akrilik Tepimi
Akrilik, yapımcı firmanın kullanım önerilerine uyularak karıĢtırılır. Muflanın açık
bulunan her iki yarısı içine akrilik hamuru yerleĢtirilip, selefon gibi bir plastik yaprak araya
konulduktan sonra kapatılır. Kapatılan mufla, pres altında sıkıĢtırılır. Daha sonra briti alınan
her iki parça mufla içindeki akrilik kütleleri, piĢirme sırasında polimerize olarak bütünleĢir.
Bu tekniğe, basınçlı teknik denir. Dikey boyutun artmaması, akrilik maddesi ile yapay
diĢlerin koleleri arasında tam bir birleĢme olması yönünden enjeksyon tekniği tercih edilir.
Daha yaygın olarak kullanılan basınçlı akrilik tepme tekniğinde uzun kaynatma
yöntemi uygulanarak dikey boyutun artması önlenebilir. Akrilik maddesinin boyutsal
değiĢimlerini minimuma indirmek için mufla üzerine hidrolik basıncın uygulandığı bazı
teknikler vardır. Enjeksiyon tekniğinde veya kaynatılmadan kendi kendine basınç altında
sertleĢen akriliklerde bu sorun söz konusu değildir

4.2.3. Muflanın Açılması
Muflaların kendiliğinden soğuması tamamlandıktan sonra, iki parçası arasına alçı
bıçağı sokularak ve çekiçle hafif vurularak ayrılması sağlanır. Muflanın alt ve üst kapakları
çıkarılır. Protezin bulunduğu üst parçanın kenarlarına hafifçe vurulur. Normal koĢullarda
önceden muflanın içi yağlanmıĢ olduğu için bu darbelerle alçı kitlesinin kolayca ayrılması
gerekir; ancak bazı hallerde protezin mufladan çıkması güç ve riskli bir iĢ olabilir. Kaba
kuvvetten kaçınmak ve acele etmemek gerekir. Bu durum özellikle porselen diĢlerin
kullanıldığı vakalar için son derece önemlidir.
Modülümüzdeki gibi de bazı yöntemlerle (kley model hazırlama) porselen köprünün
ve köprüyü oluĢturan diĢlerin, yerleĢtirilmiĢ olan hassas tutucuların zarar görmesi engellenir.

4.2.4. Protezin AĢındırılması ve Cilalanması
Mufla aĢamasında akrilik maddesinde oluĢan boyutsal değiĢimler nedeniyle dikey
boyutun eski duruma getirilmesi ve eksantrik hareketlerdeki tüberkül çatıĢmasının önlenmesi
için protez yeniden artikülatöre alınarak aĢındırılmalıdır. Ġnteroklüzal kayıtlarla artikülatöre
tespit edilen modeller üzerinde aĢındırma iĢlemine geçilir. Protez, altındaki ana modelle
birlikte mufladan çıkartılırsa kayıtları bozulmamıĢ artikülatör üzerine yerleĢtirilerek iyi bir
aĢındırma yapılabilir.
Oklüzyonun düzeltilmesi, hastanın herhangi bir engele rastlamadan çenesini
rahatlılıkla kaydırabilmesi amacına yönelik olarak yapılan ve çiğneme etkisine katkısı olan
iĢlemlerdir. Bu iĢlemden sonra porselen diĢler lastik mollerle düzeltilmeli, plastik diĢler ise
cilalanmalıdır.
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Protez yapımının bu aĢamasında metal iskelet cilalı durumda olduğu için sadece
akrilik kısımların cilalanması söz konusudur. Protetik tedavinin son bölümünü oluĢturan
polisaj restorasyonda düzgün ve parlak yüzey elde edilmesi iĢlemidir. DiĢ hekimliğinde
protetik apareyin devamlı olarak ağza uygulanmasından önce yüzeyinin, düzgün ve pürüzsüz
bir hale getirilmesi gerekir.
Akrilik restorasyon yüzeylerinin düzgün olarak parlatılması, ağız tarafından daha
kolaylıkla kabul edilmesini;. aynı zamanda temas ettiği yumuĢak çevre dokularının tahriĢ
olmamasını ve iyi bir estetik görünümün ortaya çıkmasını da sağlar. Ek olarak düzgün ve
parlak protez yüzeyleri üzerinde besin artıkları kolaylıkla tutunamaz ve bu sayede bunların
ayrıĢarak koku yapmaları da önlenmiĢ olur.
Fazlalıkların alınması ve protez kaide plağının temizlenmesi için genellikle grenleri
giderek incelen boyutlarda diskler, akrilik möl ve möletler, separe, fissür ve ront frezler
kullanılır. Bu çalıĢma sırasında diĢlerin kolelerinde kalmıĢ alçılar ve akrilik fazlalığı, kesici
bir bıçakla uzaklaĢtırılabilir.
Tüm yüzeyler temizlenip düzgünleĢtirildikten sonra protezin parlatılması için kıl ve
pamuk fırça, cila motoruna takılır ve cila pastası da sürülerek parlatma tamamlanır.
Protez kaide plağının kenarları, aĢındırma ve cilalama iĢlemleri sonunda kontrol edilir.
Kennedy I. sınıf bölümlü protez kaide plağının arka kenarı, giderek incelmek suretiyle „Ah
hattı‟ na ulaĢmalıdır. Alt protezlerde kenarlar hafifçe yuvarlak olmalıdır. Kenarlarla birlikte
protezin doku yüzeyi iĢaret parmağının ucu ile yoklanmalı; sivrilik, keskinlik ve nodül varsa
giderilmelidir.
Proteze yerleĢen hassas tutucuların iyi Ģekilde tesviye edilmesi, hassas tutuculu protez
için son derece önemlidir. Protezin kullanıĢı, ağza kolay takılıp çıkartılması ile yakından
alakalı olduğu için tutucuların yani sürgülerin iĢlevselliği çok önemlidir.
Protez kenarlarının destek diĢe temas eden kısımları, destek diĢi aĢacak Ģekilde geniĢ
bırakılmamalıdır. Bu kenarlar, hem kroĢenin vestibül kolunu serbest bırakacak tarzda hem de
hafifçe yuvarlak olarak Ģekillendirilmelidir.

4.2.5. Silikon Bazlı Dublikat ve Ölçü Maddesinden Kley Model Hazırlama
Dental laboratuarlar için hazırlanmıĢ sertleĢen yüksek yoğunlukta net detay veren ölçü
maddeleri vardır. Bunlar, silikon bazlı laboratuar ve ölçü malzemesidir. Çok maksatlı
kullanılır. Modülümüzde de yer verdiğimiz laboratuar iĢlemleri aĢağıdaki gibi sıralanır.






Modelaj bittikten sonra alçı modele anahtar açılır,
Hazır dublikat ve ölçü maddesinden diĢlerin üzeri mum açıkta bırakılacak
Ģekilde sarılır,
Modelin üzerine kaynar su dökülerek mum eritilir,
Ölçü maddesi diĢler üzerinden kaldırılır,
Ölçü maddesindeki diĢler kontrol edilir,
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Ölçü maddesinden elde edilen kley modelleri içine akrilik tepilir,
Akrilik tepilmiĢ kleyler model üzerinde yerine oturtulur,
Model üzerinde oturtulmuĢ kleyler piĢirilir,
Kleyler piĢimden sonra kaldırılır,
Alçı modelden protez çıkarılır ve tesviye edilir.

Resim4.1: Ölçü maddesinden hazırlanmıĢ kley modeller

Resim4.2: Ölçü maddesindeki diĢlerin kontrolü

4.3. Hassas Tutuculu Protezlerin Yapımında Teknisyen Hekim
ĠĢbirliğinin Önemi
Hassas bağlantılı protezlerin yapımında teknisyen ve hekimin kooperasyonu iyi
olmalıdır. Bu iĢlemlerin yapılabilmesi için teknisyenin mutlaka paralelometresinin olması
gerekir. Yapılan freze iĢlemleri mutlaka paralelometrede yapılmalıdır. Aksi takdirde en ufak
bir uyumsuzluk ataĢmanların yerine oturmamasına ve protezde retansiyon kaybına neden
olabilir. Ayrıca, hekim, kesinlikle hangi tip ataĢman kullanacağını teknisyene bildirmelidir.
Bu iĢlemin teknisyenin kararına bırakılması, yapılan en büyük yanlıĢlardan biridir.
Hekimin intraoral ve radyolojik muayenelerden sonra vereceği karara göre ataĢman
seçilir. Eğer uygun planlama ve hassas çalıĢmalar yapılırsa sonuç hem hasta hem de hekim
için tatmin edici olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile hassas tutucularda diĢ dizimi ve bitim iĢlemlerini
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 KapanıĢı kontrol ediniz.

Öneriler
 DiĢ dizimi için oklüzöre aldığınız modelin
kapanıĢına bakınız.
 Tutucularda
değen
yerlerin
olup
olmadığına bakınız.

 Fazlalıkları freze ediniz.

 Tutucularda (sürgü) değen yerleri separe
ile alınız.

 DiĢ dizimi için kapanıĢı kontrol ediniz.

 Dizilecek diĢler için belirli bir mesafenin
bırakılması gerekir, bakınız.
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 Modeli izole etmek.

 Mumların yapıĢmasını engellemek için
laklayınız.

 Ġskeleti yerine oturtunuz.

 Alçı modelinin üzerine oturtunuz.

 Ġskeleti mumla doldurunuz.

 Kafes altlarını mumla doldurunuz.
 Modelaj mumu ve spatülü kullanınız.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum atımı
yapınız.

 Mum duvar oluĢturunuz.

 DiĢ dizimi için mum duvar oluĢturunuz.
 Tabaka mumu kullanınız.
 Sağ üst tarafa da mum duvar yapınız.
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 DiĢ seçiniz.

 Hazır diĢ takımından diĢ seçiniz.
 DiĢ seçimi yaparken ağızdaki mevcut
diĢlerin boyutuna ve kole uyumuna
bakınız.

 Sağ üst I.premolar
aĢındırınız.

diĢi

altından

 Tutucuya gelecek yere dizilecek diĢ
olduğu için aĢındırınız.
 Frezle aĢındırınız.,
 Canavar frez kullanınız.

 Sağ üst I.premolar diĢ için yer açınız.

 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz.

82

 Sağ üst I.premolar diĢi yerleĢtiriniz.

 Dikkatli bir Ģekilde anatomik yerine
uygun yerleĢtiriniz.

 Sağ üst I.premolar diĢi sabitleyiniz

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü plastik diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.

 Yükseklik kontrolü yapınız.

 Yükseklik kontrolünü artikülasyon kağıdı
ile alınız.
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 Fazlalıkları alınız.

 Artikülasyon kağıdına çıkan renklerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.
 Canavar frezle alınız.
 AĢındırma iĢlemine yükseklik kontrolü ile
devam ediniz.

 Sağ üst II.premolar diĢin tutucuya
gelen alt kısmını aĢındırınız.

 Tutucuya gelecek yere dizilecek diĢ
olduğu için aĢındırınız.
 Frezle aĢındırınız.,
 Canavar frez kullanınız

 Sağ üst II.premolar diĢ için yer açınız.

 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz.
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 Sağ üst II.premolar diĢi yerleĢtiriniz

 Dikkatli bir Ģekilde anatomik yerine
uygun yerleĢtiriniz.

 Sağ üst II.premolar diĢi sabitleyiniz

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü plastik diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.

 Yükseklik kontrolü yapınız.

 Fazlalıkları alınız.

 Artikülasyon kağıdı ile alınız.

 Artikülasyon kağıdına çıkan renklerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.
 Canavar frezle alınız.
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 Sağ üst I.molar diĢin altını aĢındırınız.
 II molar diĢ mevcut diĢ olduğundan I.
molar diĢi koyarken kroĢenin altına gelen
yeri boĢaltınız.(altı boĢaltılan diĢ kroĢeye
değmez ve tam yerleĢmesi sağlanır.)
 Sağ üst I.molar diĢ kroĢeye denk gelen bir
diĢ olduğundan tam yerleĢmesi için birkaç
kez aĢındırabileceğinizi unutmayınız.

 Sağ üst I.molar diĢ için yer açınız.
 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz.

 Sağ üst I.molar diĢi yerleĢtiriniz.

 Dikkatli bir Ģekilde anatomik yerine
uygun yerleĢtiriniz.

 Sağ üst I.molar diĢi sabitleyiniz.

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü plastik diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.
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 Artikülasyon kağıdı ile alınız.
 Yükseklik kontrolü yapınız.

 Fazlalıkları alınız.

 Artikülasyon kağıdına çıkan renklerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.
 Tam kapanıĢ almaya dikkat ediniz.

 Sağ üst diĢ dizimi
modeli kontrol ediniz.

tamamlanmıĢ

 Üst ve alt model kapanıĢ kontrolü yapınız.
 Arada açıklık olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Sol üst diĢ dizimi yapılacak alanı
gözden geçiriniz.

 Mum duvar oluĢumunu ve dizilecek
diĢlerin özelliklerini tasarlayınız.
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 Sol üst I.premolar
boĢaltınız.

diĢin

altını

 Dikkatli bir Ģekilde aĢındırarak diĢin altını
boĢaltınız.

 Sol üst I.premolar diĢ için yer açınız.
 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz

 Sol üst I.premolar diĢi yerleĢtiriniz.

 Dikkatli bir Ģekilde anatomik yerine
uygun yerleĢtiriniz.

 Sol üst I.premolar diĢi sabitleyiniz.

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü plastik diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.
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 Yükseklik kontrolü yapınız
 Artikülasyon kağıdı ile alınız.
 Artikülasyon kağıdının çıkardığı izlerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.

 Sol üst II.premolar
boĢaltınız.

diĢin

altını

 Dikkatli bir Ģekilde aĢındırarak diĢin altını
boĢaltınız.

 Sol üst II.premolar diĢ için yer açınız.
 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz.
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 Sol üst II.premolar diĢi yerleĢtiriniz.

 Dikkatli bir Ģekilde anatomik yerine
uygun yerleĢtiriniz.

 Sol üst II.premolar diĢi sabitleyiniz.

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.

 Artikülasyon kağıdı ile alınız.
 Artikülasyon kağıdının çıkardığı izlerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.
 Yükseklik kontrolü yapınız.
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 Sol üst I.molar diĢin altını boĢaltınız.

 Dikkatli bir Ģekilde aĢındırarak diĢin altını
boĢaltınız.

 Sol üst I.molar diĢin yerini açınız.
 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz diĢin
alanını eritiniz.
 Bekte ısıttığınız spatülle mum duvarda yer
açınız.
 Spatülü uzun süre tutarak mumu akacak
seviyeye getirmeyiniz.

 Sol üst I.molar diĢi yerleĢtiriniz.

 YerleĢtirirken simetrik diĢle kontrolünü
yaparak yerleĢtiriniz.

 Sol üst I.molar diĢi sabitleyiniz.

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız
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 Yükseklik kontrolünü yapınız.

 KapanıĢ açıklığına bakınız.

 Fazlalıkları alınız.

 Canavar frezle alınız.
 Tüberküllerden alınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 KapanıĢın tam olmasına dikkat ediniz.

 Sol üst II.molar diĢin yerini açınız.

 KapanıĢta ara mesafe olduğu için altından
almayınız.
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 Sol üst II.molar diĢi yerleĢtiriniz.

 Simetrik çalıĢınız.

 Sol üst II.molar diĢi sabitleyiniz.

 Sıcak spatülle sabitleyiniz.
 Spatülü diĢlere değdirmeyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.

 Yükseklik kontrolünü yapınız.

 Oklüzörde yükseklik kontrolü yapınız.

 Fazlalıkları alınız.

 Separe ile üst tüberkülden alınız.
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 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Oklüzörde kontrolünüzü yapınız.

 Sol tarafı sabitleyiniz.
 Sol taraftaki diĢlerin dizim iĢlemi
tamamlandığında bunları çevreleyen mum
pürüzlü ve düzensizdir. Bu yüzden sıcak
spatülle sol taraftaki mumun üzerinden
geçiniz ve sabitleyiniz.

 Sağ tarafı sabitleyiniz.
 Sağ taraftaki diĢlerin dizim iĢlemi
tamamlandığında bunları çevreleyen mum
pürüzlü ve düzensizdir. Bu yüzden sıcak
spatülle sağ taraftaki mumun üzerinden
geçiniz ve sabitleyiniz.

 DiĢ dizimi tamamlanmıĢ modeli son
kez kontrol ediniz.

 KapanıĢın tam olmasına dikkat ediniz.
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 DizilmiĢ
sarınız.

diĢlerin

etrafını

mumla

 Sağ tarafın kole kısmına mum atınız.

 Sağ tarafın alveol kretine mum atınız.

 Dizim iĢlemi tamamlanmıĢ modelin mum
modelajına baĢlayınız.
 Pembe plak mumu kullanınız.
 Bek alevinde ısıtılan spatülle mum yığımı
yapınız.
 Her iki tarafa da aynı iĢlemi yapınız.

 Damlatma yöntemiyle mum atınız.
 Kaninlerin boynu çevresinde ve santral
kesici diĢlerin kolesi çevresinde kaide
plağını bir miktar kalınlaĢtırınız. Böyle bir
kontürleme ile kök formu ortaya çıkarınız.

 Damlatma yöntemiyle mum atınız.
 Alveol kavislerine dikkat ederek diĢleri
çevreleyen normal mukoza dokusunun
karakteristik kontürünü veriniz.
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 Düzeltme iĢlemini sıcak spatülle yapınız.
 Normal mukoza dokusuna benzer
karakteristik bir görünüm kazandırınız.
 Modelajı tamamlanmıĢ sağ kısmın
atılmıĢ mumunu düzeltiniz.

 Sol tarafın kole kısmına mum atınız.

 Damlatma yöntemiyle mum atınız.

 Sol tarafın alveol kretine mum atınız.
 Damlatma yöntemiyle mum atınız.
 Alveol kavislerine dikkat ederek diĢleri
çevreleyen normal mukoza dokusunun
karakteristik kontürünü veriniz.
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 Sol tarafın iç kısmına mum atınız.

 Modelajı tamamlanmıĢ sol kısmın
 Düzeltme iĢlemini sıcak spatülle yapınız.
atılmıĢ mumunu düzeltiniz.

 Sol kısımdaki
kazıyınız.

mum

fazlalığını  Modelaj spatülü ile kazıyınız.
 Modelaj mumunun donmasını bekleyiniz.
 Alveol kret hizasına dikkat ediniz.

 Mum fazlalıklarını alınız.

 DiĢeti düzgün bir doku kabartısı
halindedir. Bu doğallığa göre mum
fazlalıklarını alınız.

97

 Sol kısımdaki diĢlerin kole uyumuna
bakınız.

 Dizdiğiniz diĢi mevcut diĢin kolesine
uyumlandırınız.

 Sol tarafın bitmiĢ modelajını kontrol
ediniz.

 Alveol kret ve kolesi yönünden kontrol
ediniz.
 Fazlalıklar varsa alınız.

 Sağ kısımdaki
kazıyınız

mum

fazlalığını  Modelaj spatülü ile kazıyınız.
 Alveol kret sınırına dikkat ediniz.
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 Sağ kısımdaki diĢlerin kole uyumuna
bakınız.

 Dizdiğiniz diĢi mevcut diĢin kolesine
uyumlandırınız.

 Sağ kısmın iç tarafının mumunu
kazıyınız.

 Modelaj spatülü ile fazla mumu kazıyınız.

 Alveol kret hizasına son Ģekli veriniz.

 Alveol kret hizasını geçmeyecek Ģekilde
mum kazıyınız.
 Mum modelajı bitmiĢ modeli kontrol
ediniz.
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 Modeli oklüzöre alarak kapanıĢını kontrol
ediniz.
 Modelajın ara mesafe ya da açıklık
bırakıp bırakmadığına bakınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Deterjanlı suda fırçalayarak yıkayınız.
 Buhar makinesinde yıkayınız.

 Porselen köprüyü yıkayınız.

 Ġskelet ayağı olarak kullanılacak destek
diĢi de yıkayınız.

100

 Modeli yıkayınız.

 Alt ve üst modeli
makinesinde yıkayınız.

basınçlı

buhar

 Dezenfekte ediniz.
 Torbalayarak hekime gönderiniz.
 DiĢli prova için hekime gönderiniz.

 DiĢli provadan gelen modeli bitim
modelajı için inceleyiniz.

 Kolelerine ve alveol kretine uygun bir
bitim modelajı planlayınız.

101

 Koleye mum atınız.

 Kole uyumuna bakarak mum atımınızı
yapınız.
 Damlatma yöntemiyle yapınız.
 Modelaj mumu kullanınız.

 Alveol krete mum atınız.






Alveol kret açıklığını kapatınız.
Damlatma yöntemiyle yapınız.
Modelaj spatülü kullanınız.
Alveol kret sınırlarına dikkat ediniz.

 Sürgü açıklığına mum atınız.

 Damlatma yöntemiyle yapınız.
 Modelaj mumu kullanınız.

102

 Mum fazlalıklarını alınız.

 Modelaj spatülü ile kazıyınız.
 Kretlerin düzgün kapanıĢını bozmadan
kazıma yapınız.

 Kontak uyumuna bakınız.

 Porselenle dizilmiĢ diĢlerin ara kontağını
mumla düzenli bir Ģekilde kapatınız.

 Bitim
modelajı
inceleyiniz.

hazır

modeli

 Kole uyumu, kret uyumu ve mum
kalınlığı yönünden gözden geçiriniz.

 Kley için dielı modele anahtar açınız.

 Canavar frezle anahtar açınız.
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 DiĢlerin kleyde kaymaması için anahtar
açınız.

 Sağ tarafın ön tarafına anahtar açınız.

 Sol üst modele anahtar açınız

 Mum modelajının bittiği yerden açınız.
 DiĢlerin kaymaması için anahtar açmanız
gerektiğini unutmayınız.
 Sağ modelde destek diĢ olduğundan
sadece ön tarafına anahtar açınız.

 DiĢsiz sonlanan sol üst modelin ön ve
arka kısmına anahtar açınız.
 Tutuculuğun daha iyi olması için arka
kısmına da anahtar açmanız gerektiğini
unutmayınız.

104

 Silikon
esaslı
hazırlayınız.

ölçü

maddesi  Silikon esaslı ölçü maddesini katalizörü
ile hazırlayınız.

 Sol taraf diĢlerin üzerine silikon esaslı
ölçü maddesi sarınız.

 Mum kısma gelmeyecek Ģekilde silikon
esaslı ölçü maddesi sarınız.

 Sağ taraf diĢlerin üzerine silikon esaslı
ölçü maddesi sarınız.

 Tüm diĢ yüzeylerini kapatmasına dikkat
ediniz.

105

 Önden ve arkadan kontrolünüzü yapınız.
 Her iki tarafın sarılmıĢ silikon esaslı
 Açıkta diĢ kalmamasına dikkat ediniz.
ölçü maddesini kontrol ediniz.

 Mumu eritiniz.
 Üzerine kaynar su dökünüz.

 Sol kısmın silikon
maddesini kaldırınız.

esaslı

ölçü

 Silikon esaslı ölçü maddesinin altındaki
diĢleri görünüz.
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 Sağ kısmın silikon
maddesini kaldırınız.

esaslı

ölçü

 DiĢleri görünüz.

 Ġskelet ve porselen köprüde mum
bırakmayınız.
 Basınçlı buhar makinesinde temizleyiniz.
 Modeli, iskeleti porselen köprüyü ve
destek diĢi yıkayınız.
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 DiĢleri kontrol ediniz.

 Silikon esaslı ölçü maddesinde diĢleri
kontrol ediniz.
 Ġskelet ve porselende artık olmamasına
dikkat ediniz.

 Sürgüleri kumlayınız.

 Kumlama makinesinde kumlayınız.
 Sürgülere
opak
sürüleceği
kumlayınız.

 Sürgülere opak sürünüz.

 Her iki tarafa da opak sürünüz.
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için

 Porselen köprüyü iskelete yerleĢtiriniz.

 Tam yerleĢmesini sağlayınız.

 Sürgü içlerine mum atınız.

 Akrilik tepileceğinden akrilik gitmesin
diye sürgü yuvalarına mum atınız.
 Her iki tarafa da mum atınız.

 Dielı alçı modeliizole etmek.

 Akriliğin alçıya
laklayınız.

yapıĢmaması

 Kafes olan yerin alt kısmını akrilikle
 Sıcak akril hazırlayınız.
doldurunuz.
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için

 Ġskeletin oturmasını sağlayınız.

 Alçı model üzerine
oturmasını sağlayınız.

 Kleylerin içine akrilik tepiniz.

iskeletin

tam

 Her iki tarafa da aynı iĢlemi yapınız.

 Sol tarafın kleyini yerine oturtunuz.

 Sol tarafın akrilik tepilmiĢ kleyini yerine
oturtunuz.

 Sağ tarafın kleyini yerine oturtunuz.

 Sağ tarafın akrilik tepilmiĢ kleyini yerine
oturtunuz.
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 Sağ taraf kleyi
yerleĢtiriniz.

anahtar

 Akril fazlalıklarını alınız.

 Kley
modeli
oturtunuz.

anahtar

yerine

 Kley modelin anahtar yerini bulmasına
dikkat ediniz.

 Ġç kısımdaki fazlalıkları toparlayınız.
 Modelaj spatülü ile toparlayınız.

 Kley modeli anahtar yerlerine oturtmanın
daha sonraki çalıĢmalar için gerekliliğini
yerlerine
unutmayınız.
 DiĢlerin kaymasını engellemek için
anahtarlarına oturtunuz.
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 TepilmiĢ akrili piĢiriniz.

 Basınçlı buhar fırınında piĢiriniz.
 100 derecede 5ile 7dk. piĢiriniz.

 Akril tepilmiĢ ve piĢimi tamamlanmıĢ
kley modeli çıkarınız.

 Pensle tutarak çıkarınız.

 Sağ tarafın kleyini açınız.
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 Sol tarafın kleyini açınız.

 Sol tarafın diĢlerini kontrol ediniz.

 Kleyler kaldırıldıktan sonra modeli
kontrol ediniz.

 Kley altındaki diĢlerin kontrolünü yapınız.

 Alçı modelden protezi çıkarınız.

 Proteze zarar vermeden çıkarınız.

113

 Protez kenarındaki akril fazlalıklarını
alınız.

 Canavar frezle kenarları toparlayınız.
 Sınırlara zarar vermeden çalıĢınız.

 Protez yüzeyindeki akril fazlalığını
alınız

 Akril yüzeyindeki fazlalıkları alınız.
 Canavar frezle alınız.
 Fazla inceltmeyiniz.

 Sağ tarafın tesviyesini yapınız.

 Canavar frezle alınız.
 Ġç kısımdaki fazlalıkları da tesviye ediniz.
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 Sol tarafın yan kontağını açınız.
 Ġnce çelik separe ile açınız.

 Sağ tarafın yan kontağını açınız.

 KroĢenin ara kontağını tesviye ediniz.
 Ġnce çelik separe kullanınız.

 Sağ tarafın sürgüye gelen akriliğini
temizleyiniz.
 Sürgüde akril bırakmamaya dikkat ediniz.

115

 Sol tarafın sürgüye gelen akriliğini
temizleyiniz.

 Sürgünün iĢlerliğini kontrol ediniz.

 Kole uyumuna bakınız.

 Sürgüde akril bırakmamaya dikkat ediniz.

 Birbirine geçirerek kontrol ediniz.

 Kole kısalığını düzeltiniz.
 Akrilik fazlalığını tesviye ederek koleyi
uyumlandırınız.
 Alev uçlu frez kullanınız.
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 KapanıĢa bakınız.

 Oklüzörde kapanıĢ kontrolü yapınız.

 Kumlayınız.

 Kumlama makinesine kumlayınız.

 Kaynatınız.

 Su kaynamaya baĢladıktan sonra 1-2
dakika kaynatınız.
 Doğal yağların temizlenmesi
için
kaynatınız.

 Glaze uygulayınız.
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Glaze tozu ve likitini karıĢtırınız.
Kalın uygulamayınız.
Aralara birikinti yapmayınız.
Vibrasyon yaparak uygulayınız.

 Destek diĢe de glaze uygulayınız.

 Eksik porselen varsa tamamlayınız.

 Porselenle metalin sınırını tam belirlemek
için keskin uçla opak yığınız.

118

 Tirinefle uygulayınız.
 Makyaj setinden uygun renk seçiniz.

 DiĢlerin
fissürlerine
uygulayınız.

makyaj

 Nikotin makyajı yapınız.
 Fissürlerde glaze fazlası varsa makyajın
dağılmaması için alınız.

 Destek diĢe de makyaj uygulayınız.
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 Porselen fırınına koyunuz.

 Üretici firmanın kullanım talimatına göre
piĢiriniz.
 Süre sonunda fırından alınız.

 Bitim tesviyesi yapınız.

 Separe ile yapınız.
 Destek diĢe de yapınız.

 Metal bantların oksitini alınız.

 Ġnce uçlu frez kullanınız.

120

 Sürgülerin rahat kullanılması için aralarını
aĢındırınız.

 Sürgü aralarını aĢındırınız.

 Köprü bağlantı yerini aĢındırınız.

 Sürgünün porselen köprüye bağlandığı
yeri aĢındırınız.

 KroĢe
basamağının
temizleyiniz.

oksitini

 Ters konik frezle yapınız.
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 Metal bantları düzgünleĢtiriniz.
 Jumbo lastikle aĢındırınız.
 Destek diĢe de yapınız.

 Kumlayınız.

 Köprü protezi ve destek diĢi parlatınız.

 Kumlama makinesinde kumlayınız.
 Destek diĢi de kumlayınız.

 Cila motorunda parlatınız.
 Kıl fırça ile parlatınız.
 Destek diĢe de uygulayınız.
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 Parlatmaya devam ediniz.

 Destek diĢe de uygulayınız.
 Pamuk fırça kullanınız.

 Deterjanlı su ile yıkayınız.
 Buhar makinesinde yıkayınız.

 Yıkayınız.

 Modele oturtunuz.

 Porselen köprü, iskelet ve destek diĢi
modele yerleĢtiriniz.
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 Son kotrolünüzü yapınız.

 Ġçten ve dıĢtan kontrollerinizi yapınız.

 Hekime gönderiniz.

 Dezenfekte ederek yollayınız.
 Torba içinde gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Laboratuarda diĢ dizimi tamamlandıktan sonra …………………….normal diĢeti
dokusunu taklit edecek Ģekilde mumla Ģekillendirilir.

2.

Estetik görünüm planlamasında yapay diĢlerin …………….veya……………olarak
yerleĢtirilebilmesi, hareketli restorasyonun avantajları arasındadır.

3.

Dental laboratuarlar için hazırlanmıĢ, sertleĢen yüksek yoğunlukta net detay veren
ölçü

maddelerine

………ölçü

maddeleri

denir

ve

bu

ölçü

maddesinden

…………model hazırlanır.
4.

Kennedy I. sınıf bölümlü protez tesviyesinde kaide plağının arka kenarı, giderek
incelmek suretiyle……………………….na ulaĢılır.

5.

Hassas tutuculu protezlerin yapımında ve tesviyesindeki en ufak bir uyumsuzluk
……………….. yerine oturmamasına ve protezde …………….. kaybına neden
olabilir.

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

AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Hassas tutuculu protezlerde de ön yapay diĢlerin pozisyonu, oklüzal Ģablondan
ziyade mevcut doğal diĢler tarafından belirlenir.
B) Daha yaygın olarak kullanılan basınçlı akrilik tepme tekniğinde uzun kaynatma
yöntemi uygulanarak dikey boyutun artması önlenebilir.
C) Kuvvet kırıcılar dendiği zaman serbest eyerlerin müstakil olarak bazı hareketler
yapmasını ve karĢılaĢtıkları basıncı doğrudan destek diĢe iletimini engelleyen
yöntemler veya apareyler grubu anlaĢılmalıdır.
D) Döküm iĢleminde genel bir prensip olarak küçük çaplı birçok döküm kanalı yerine,
büyük çaplı birkaç tane döküm yolu tercih edilir.
E) Döküm iĢlemi için daima hazır manĢetler kullanılır.

2.

AĢağıdaki hassas tutucuların hangisi, takılması sırasında hastaya emin olabileceği bir
"çıt" sesi vererek doğru Ģekilde oturduğunu belli eder?
A) Çapa türü bağlantılar
B) Sürgü Ģeklinde bağlantılar
C) MenteĢeli bağlantılar
D) Topuz baĢlı bağlantıla
E) Hepsi

3.

AĢağıdakilerden hangisi, hassas tutucuların avantajlarından değildir?
A) Protezin parça sayısı azaldığı için hastalar rahatlık hissederler.
B) Serbest sonlanan olgularda, protezde ön arka yöndeki hareketleri daha iyi bir
Ģekilde kontrol eder.
C) Tutuculukları sürtünmesel dirence bağlıdır.
D) Bölümlü protezin ağza uygulanması sırasında destek diĢlerde yan kuvvetler
oluĢmaz.
E) Destek diĢlere uygulanan kronlar, ileride çürümeleri önler.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, hassas tutucuların dezavantajlarından değildir?
A) KarmaĢık klinik ve laboratuar iĢlemleri daha fazla zaman alır.
B) Prozetin çıkarılmasını karĢın sürtülmesel direncin kaybı sonucunda aĢınabilirler.
C) Onarılmaları ve yeniden kullanıma sevk edilmeleri zordur.
D) Uzunluk ile orantılı olarak etkili oldukları için, kısa diĢlerde fazla etkili olamazlar
E) Hepsi
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5.

Hassas tutucularda iskelet alt yapının hazırlanırken aĢağıdaki laboratuar aĢamalarından
hangisi iĢlem sırasını bozar?
A) Modelin incelenmesi
B) Doldurma
C) Dublikasyon
D) Döküm
E) Modelaj

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

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

OKSĠTLENMĠġ
TESVĠYE
KANĠN
PREMOLAR
KISA
BEġ
OKLÜZÖR
KAPANIġ

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

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

PROTEZ TASLAĞI
-DĠASTEMALI
-ROTASYONLU
-SĠLĠKON ESASLI
-KLEY
AH HATTI
-ATAġMANLARIN
-RETANSĠYON

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
B
C
E
D
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