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DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Kaide Plağı

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül kaide plağı, mum duvar ve modeli artikülatörlere
alma iĢlemlerine ait tanım ve kavram bilgileri ile
yapımlarına ait teknik iĢlem ve becerileri, kullanılan araç
gereçleri içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOġUL
YETERLĠK

Kaide plağı yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile diĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç
gereçler sağlandığında modele uygun kaide plağı
yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. DiĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç gereçler
sağlandığında model üzerine tekniğe uygun kaide plağı
yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç gereçler
sağlandığında çeneler arası boyut ve kapanıĢ tespitleri
için model üzerine tekniğe uygun mum duvar
hazırlayabileceksiniz.
3. DiĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç gereçler
sağlandığında modeli tekniğe uygun artikülatöre
alabileceksiniz.
Donanım: Basplak, basplak makası, fotoplak, izolasyon
maddesi, ıĢınlı makine, mikromotor ve frez, zımpara, bek,
mum, spatül, artikülatör, alçı, bol, bol kaĢığı, alçı bıçağı.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları.
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (Test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

iii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kaide plağı yapımı, mum duvar hazırlama ve modeli artikülatör alma iĢlemleri diĢ
protez dalının ana iĢlemlerindendir. Sizler bu modülle bu iĢlemlere ait teknik bilgileri ve
iĢlem basamaklarını öğrenecek, okul laboratuvarında edindiğiniz becerilerle kaide plağı ve
mum duvar hazırlayabilecek, modeli artikülatör alabileceksiniz.
Kazandığınız yeterlikler sayesinde sağlık hizmetlerinin sunumunda, teknik bilgi ve
beceriye sahip, teknolojik geliĢmeleri takip eden, uygulayan ve verimli Ģekilde sunan
yetiĢmiĢ insan gücünü oluĢturacaksınız.
Sahip olduğunuz bu donanımlar sayesinde alanınızla ilgili tüm resmi kurum ve özel
sektörde istenen vasıflarda bir eleman olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Bu öğretim faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında tekniğe uygun kaide plağı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Ağız ve diĢ anatomisine ait bilgi taraması yaparak derse hazırlık çalıĢması
yapınız.
DiĢ laboratuvarından kaide plağı yapımında kullanılan araç gereçler ve
özellikleri hakkında bilgi edininiz.
DiĢ laboratuvarlarına giderek kaide plağı yapım iĢlemlerini gözlemleyiniz.
Sınıfta arkadaĢlarınızla bilgi paylaĢımı ve karĢılaĢtırması yapınız.

1. KAĠDE PLAĞI YAPIMI
Alt ve üst çeneden ikinci ölçüler alındıktan sonra bunlardan çalıĢma modelleri elde
edilir. Elde edilen bu modelleri kapanıĢa hazırlamak için Ģablonların altına yerleĢtirilen
materyale “kaide plağı” denir.
Kaide plağı; rijit olmalı, ağız ısısında deforme olmamalı, boyutsal değiĢiklik
göstermemeli, kolay ve çabuk hazırlanabilmeli, hastayı rahatsız etmemesi için uygun bir
renkte olmalı, çeĢitli laboratuvar ve klinik safhalarda modeli zedelememelidir.
Kaide plaklarının çalıĢma esnasında modeli zedelememesi için doku tutuculuğu olan
andırkat‟lı (undercut) bölgeler düzeltilmelidir.
Andırkat Bölgesi; üst çenede dudak frenilumunun (frenilum: yumuĢak doku bağlantı
yapısı) her iki tarafında ve tuberler bölgesinde, alt çenede arka lingual bölgede alveol
kretlerinin en geniĢ yerinden bir dik indirildiğinde kretle çizgi arasında kalan boĢluktur.
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Resim 1.1: Üst modelde andırkatlı bölge

Kaide plağı yaparken andırkat bölgelerin mum, plasterin gibi maddelerle
kapatılması(blockout)gerekir. Aksi durumda bu bölgelerde tutuculuk (retansiyon) meydana
gelir, kaide plağı model üzerinden çıkmaz, modeller kırılabilir veya aĢınabilir.

Resim 1.2: Üst modele blockout yapılmıĢ kısımlar

1.1. Kaide Plağının Sınırları
Kaide plağının sınırları bitmiĢ protezin sınırları ile aynı uzunlukta ve kalınlıkta olacak
Ģekilde hazırlanmalıdır.
Ağız içinde proteze yer sağlayacak yukarıda maksilla ve yumuĢak damak, aĢağıda
mandibula ve ağız tabanı, içerden dil, yanlardan ve dıĢtan dudak ve yanak kasları ile
çevrilmiĢ bir alan vardır. Protezin bu alanı içinde nötral zone(dilin dıĢarı doğru olan itme
kuvvetlerinin, yanaklar ve dudaklar tarafından içeriye doğru oluĢturulan itme kuvvetleri
etkisiyle nötralize edildiği bölge)denen bölge vardır.
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ġekil 1.1: Nötral zone Ģematik Ģekil
A: Burun boĢluğu,
B: Maksillar sinüs
C: Maksillar alveol kemik
D: Dil
E: M. Buccinatör
F: Mandibular alveol kemiği
G: Dilaltı bezleri
H: Mandibula
I: Submandibular bezler
K: M. Mylohyoideus

Protez bu bölge içerisine yerleĢirken, aynı zamanda kenarları da kas hareketlerinden
etkilenmeyecek Ģekilde sınırlanmıĢ olmalıdır. Bu sayede kas hareketleri ile protezin
oynamasının önüne geçilmiĢ olunur. Aksiyon hattı veya aksiyon sınırı olarak isimlendirilen
bu sınırlar hareketli yanak, dudak ve dil kaslarının etkilediği dokular ile hareketsiz olan
alveol kret mukozasının birleĢtiği yerlerdir. Protez sınırının bu hatta kadar uzatılması gerekir.
Bu hattan daha kısa hazırlanan tam protezde tutuculuk sorunları olabileceği gibi bu
hattan daha uzun hazırlandığında kasların oynatıcı etkisiyle yine protezin tutuculuğu kalmaz,
protez ağza takıldığı zaman yumuĢak dokularda tahriĢe sebep olur.

1.1.1. Üst Kaide Plağı Sınırları( Üst Çene Aksiyon Hattı)
Üst kaide plağı sınırları bulundukları bölgeye göre aĢağıda verildiği Ģekildedir.

1.1.1.1. Dudak Frenilumu
Bu bölgede kaide plağı dik bir „V‟ Ģeklinde açılmalıdır.

1.1.1.2. Dudak Vestibül Bölgesi
Dudak yanak frenilumları arasındaki bölgedir. Dudak mukozasının kıvrımı protez
kenarlarının yüksekliğini sınırlar.
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1.1.1.3. Yanak Frenilumu
Yanağın hareketli dokularını alveol kretine bağlayan bağ olup brit olarak da
isimlendirilir. Genel olarak sağ ve sol tarafta birer tanedir. Protez kaide plağı bunların
etkisinden kurtarılacak Ģekilde açılmalıdır.
1.1.1.4. Yanak Vestibul Bölgesi
Yanak frenilumlarından geriye, tuber maksillaya doğru olan bölgedir.

1.1.1.5. Pterygomaksillar Çentik(Hamular Çentik)
Tuber bölgesinde protezin en arka sınırıdır.

1.1.1.6. TitreĢim Hattı
YumuĢak ve sert damağın birleĢim yeridir. Protezin arka sınırını oluĢturur.

Resim 1.3: Üst kaide plağı sınırları

1.1.2. Alt Kaide Plağı Sınırları
Alt kaide plağı sınırları bulundukları bölgeye göre aĢağıda verildiği Ģekildedir.

1.1.2.1. Dudak Frenilumu
Genellikle alt protezin orta hattını oluĢturur ve üst çene dudak frenilumu ile aynı dik
hat üzerindedir. „V‟ Ģeklinde açılır.

1.1.2.2. Dudak Vestibül Bölgesi
Alveol kretinin vestibül bölgesinde, dudak frenilumu ile yanak frenilumları arasında
kalan bölgedir.
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1.1.2.3. Yanak Frenilumu
Alt çenede sağ ve solda bir veya iki tane olabilir. Brit olarak da isimlendirilir. Yanak
frenilumundaki V Ģekli dudak frenilumuna oranla biraz daha fazla oyularak açılır.

1.1.2.4. Yanak Vestibül Bölgesi
Alveol kretinin vestibül bölgesinde yanak frenilumları ile retromolar kabartı
arasındaki bölgesidir.

1.1.2.5. Retromoler Kabartı
Alt çenenin en geri bölümüdür. Bu kabartının protez kaide plağı içine dahil edilmesi
gerekir.

1.1.2.6. Mylohyoid Bölgesi
Retromolar bölgenin lingual tarafından itibaren arkadan öne doğru dil frenilimuna
kadar uzanır.

1.1.2.7. Dil Frenilumu
Kaide plağı dil frenilimuna uyacak Ģekilde yapılmalıdır.Aksi halde dil hareketi ile
kaide plağı yerinden oynar.

Resim 1.4: Alt kaide plağının sınırları

1.2. Kaide Plağı Materyelleri
1.2.1. Basplak
Ölçü kaĢığı yapımında ve kaide plağı materyali olarak kullanılır. Koyu pembe renkli,
sert ve kırılgandır. Bek veya mum ısısı ile Ģekil değiĢtiren, ağız ısısında kısa sürede
etkilenmeyen yapıdadır. Isı ile yumuĢak hale getirildikten sonra alçı model üzerinde Ģekli
verilir. Soğuduğunda tekrar kırılganlaĢır.
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Resim 1.5: Basplak

1.2.2. Fotoplak (IĢınlı Basplak)
Ölçü kaĢığı yapımında ve kaide plağı olarak kullanılır. Açık pembe renkli, yumuĢak
yapıdadır. Alçı model üzerinde Ģekillendirme yapıldıktan sonra fotoplak makinasında, ıĢık
altında sertleĢtirilir. Fotoplaklar, ıĢık ve ısıdan etkilenmemesi için, özel kutuları içinde
muhafaza edilmelidir.

Resim 1.6: Kutu içinde bulunan fotoplaklar

1.3. Araç Gereçler
Kaide plağı yapımında kullanılan araç ve gereçler aĢağıda verilmiĢtir.

1.3.1. Basplak Makası
Alçı model üzerinde basplak ile çalıĢırken, basplağın fazlalıklarını almada kullanılır.
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Resim 1.7: Basplak Makası

1.3.2. IĢınlı Makine
Fotoplağın alçı model üzerinde Ģekillendirilmesinden sonra sertleĢtirilmesinde
kullanılır.

Resim 1.8: IĢınlı makine

1.3.3. Mikromotor ve Frez
Mikromotor; tesviye iĢleminde kullanılan motordur. Motora kabloyla, motorda oluĢan
hareketi alarak devam ettiren ve elde tutulan metal piyasemen denilen alet bağlıdır.
Piyasemen, üst kısmındaki tutucu bölüme bağlanan uçlar (frez, möl vb) vasıtasıyla çalıĢma
olanağı sağlar.
Frez; tur motoru, mikromotor, airatör gibi araçlarla döndürülen, kesici uç yapıları ile
aĢındırma ve kesme iĢlemi yapan küçük aletlerdir.
Mikromotor ve frez model üzerinden çıkartılan basplağın kenarlarının düzeltilmesinde
kullanılır.
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Resim 1.9: Mikromotor

A

B

C
Resim 1.10: Frez çeĢitleri A: Hard (canavar) frez, B: Fissür frez, C: Sephare frez

1.4. Tesviye
Kaide plağı tamamlandıktan sonra, kenarlarının mikromotor ve frezlerle düzeltilmesi
iĢlemidir. Tesviye sonrası kaide plağının kenarları yuvarlak, yüzeyi cilalı gibi düzgün
olmalıdır.

Resim 1.11: Tesviye iĢlemi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile tekniğe uygun kaide plağı yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 ÇalıĢmanızı olumsuz
çevresel
etkenleri
uzaklaĢtırınız.

 Önce iĢ güvenliği !!!

etkileyecek
ortamdan

 ÇalıĢırken vücut mekaniklerine dikkat
ediniz.
 Modeli izole ediniz.

 Kaide plağının model üzerine
yapıĢmaması ve modelin ölçü
yüzeyinin bozulmaması için modelin
üzerine izolasyon maddesi sürünüz.

 Kaide plağı ile modelin izolasyonu
için talk pudrası kullanınız.

Resim 1.12: Modelin pudralanması

 Basplağı ısıtınız.

 Bek ısısında basplağı ısıtınız.
 Isıtma
iĢlemi
ile
basplağın
yumuĢamasını kontrol ediniz.

Resim 1.13: Basplağın ısıtılması
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 Basplağı model üzerine adapte ediniz.

 Kaide plağının model üzerine iyice
adapte olmasına ve sallanmamasına
dikkat ediniz.
 Adaptasyon iĢlemini önce damak
çukuru, sonra alveol kretleri en son
vestibül bölgesi olacak Ģekilde
yapınız.

Resim 1.14: Basplağın modele adaptasyonu

 Basplağın fazlalıklarını kesiniz.
 Modele adapte edilmiĢ basplağın
fazlalıklarını kesiniz.
 Kaide plağı ile modelin sınırlarına
dikkat ediniz.
 Kaide plağının aĢırı kalın olmamasına
dikkat ediniz.
 Fazlalıkların uzaklaĢtırılması
basplak makası kullanınız.

için

Resim 1.15: Basplağın fazlalıklarının
uzaklaĢtırılması

 Fotoplak kullanılıyor ise, yumuĢak
olan fotoplağı modele adapte ediniz,
 Fotoplak kullanılıyor ise, fotoplağı modele
fazlalıklarını alınız.
adapte ediniz.
 Fotoplağı 1-2 mm olacak Ģekilde
inceltiniz.
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Resim 1.16: Fotoplağın modele adaptasyonu

 Fotoplağınfazlalıklarını alınız.

 Fazlalıkları spatülle uzaklaĢtırınız.

Resim 1.17: Fazlalıkların spatülle
uzaklaĢtırılması



Fotoplağı sertleĢtiriniz.

 Fotoplağı

sertleĢtiriniz.

Resim 1.18: Fotoplağın ıĢınlı makinada
sertleĢtirilmesi
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ıĢınlı

makinede



 Alt
ve
üst
çenenin
dudak
frenilumunda kaide plağını dik V
Ģeklinde açınız.

Basplağın frenilumlarını ayarlayınız.

Resim 1.19: Frenilumların ayarlanması

Resim 1.20: Dik V Ģeklinin verilmesi

 Kret uyumunu sağlayınız.

 Kaide plağını yanağın hareketli
dokularını alveol kretine bağlayan
frenilumların etkisinden kurtaracak
Ģekilde ayarlayınız.

Resim 1.21: Basplağın kret’e adaptasyonu

 Kaide plağını tesviye ediniz.

 Kaide
plağının
kenarlarını
düzenlemek için frezle tesviye iĢlemi
yapınız.
 Keskin kenarların yuvarlak
gelmesine dikkat ediniz.

Resim 1.22: Kaide plağının tesviyesi
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hale

 Kaide plağını mum duvara hazır hale
getiriniz.

 Kaide plağının model üzerinde
adaptasyonunu kontrol ediniz.

Resim 1.23: Alt ve üst çene modelleri için
hazırlanmıĢ kaide plakları
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Modelleri kapanıĢa hazırlamak için Ģablonların altına yerleĢtirilen materyal
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Artikülatör
B) Mum duvar
C) Kaide plağı
D) Alçı
E) Lak

2.

AĢağıdakilerden hangisi ağız içerisinde protezin yerleĢtirildiği bölgedir?
A) Nötral zone
B) Andırkat bölgesi
C) Frenilumlar
D) Alveol kret
E) Blockout

3.

Andırkat bölgesinin kapatılması iĢlemine ne ad verilir?
A) Retansiyon
B) Blockout
C) Tesviye
D) Kutulama
E) SertleĢtirme

4.

Kaide plağı dudak frenilumunda hangi Ģekilde açılmalıdır?
A) S Ģeklinde
B) U Ģeklinde
C) T Ģeklinde
D) Dik V Ģeklinde
E) Düz Ģekilde

5.

AĢağıdakilerden hangisi yanağın hareketli dokularını alveol kretine bağlayan yapıdır?
A) Dudak frenilumu
B) Dil frenilumu
C) Yanak vestibül bölgesi
D) Mylohyoid bölgesi
E) Yanak frenilumu

16

6.

AĢağıdakilerden hangisi alt çenenin en geri bölümüdür?
A) Mylohyoid bölge
B) Retromolar kabartı
C) Tuber maksillar bölge
D) Vestibül bölgesi
E) Dil frenilumu

7.

AĢağıdakilerden hangisi üst çenede protezin en arka sınırıdır?
A) Pterygomaksillar çentik
B) Mylohyoid bölge
C) Retromolar kabartı
D) TitreĢim hattı
E) Dudak vestibül bölgesi

8.

AĢağıdakilerden hangisi ıĢınlı makinede sertleĢtirilen kaide plağı materyalidir?
A) Basplak
B) Lak
C) Fotoplak
D) Frez
E) Bek

9.

Model üzerine izolasyon maddesi kullanma amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kaide plağının modele retansiyonu
B) Kaide plağının modele yapıĢmaması
C) Kaide plağının yumuĢaması
D) Kaide plağının düzgünleĢtirilmesi
E) Kaide plağının sertleĢtirilmesi

10.

AĢağıdakilerden hangisi basplağın özelliklerinden değildir?
A) Serttir.
B) YumuĢaktır.
C) Isı ile yumuĢar.
D) Kırılgandır.
E) Koyu pembe renklidir.
DEĞERLENDĠRME

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

ARAġTIRMA




DiĢ hekimliğinde kullanılan mum çeĢitlerini öğreniniz.
Mumların özellikleri ile ilgili bilgi taraması yapınız.
Laboratuvar ortamında mum duvar yapım basamaklarını gözlemleyiniz.

2. MUM DUVAR
Mum duvarlar; hastanın dikey boyut ve santrik kapanıĢının hekim tarafından
saptanması amacıyla, laboratuvarda hazırladığımız kaide plağı üzerine yerleĢtirilen pembe
mum materyalidir.

Resim 2.1: Pembe mum bloklar

Mum duvarlar; açık renkli olmalı, kalınlığı ve yüksekliği önlerde kesici, arkalarda
molar diĢlerin kalınlığı ve yüksekliği kadar olmalı, sabun ve deterjanla yıkanabilmeli,
ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir tadı olmalıdır.
Mum duvarların azılar bölgesinde geniĢliği alt ve üst çene için aynı olacak Ģekilde
10mm olmalıdır.
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Resim 2.2: Azılar bölgesinde geniĢlik

Mum duvarların kesiciler bölgesinde geniĢliği alt ve üst çene için aynı olacak Ģekilde
6mm olmalıdır.

Resim 2.3: Kesiciler bölgesinde geniĢlik

Mum duvarların üst çenede yüksekliği kaide plağının kenarından itibaren 22mm
olmalıdır.

Resim 2.4: Üst çenede kaide plağı ve mum duvarın toplam yüksekliği
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Mum duvarların alt çenede yüksekliği kaide plağı ile birlikte 18mm olmalıdır.

Resim 2.5: Alt çenede kaide plağı ve mum duvarın toplam yüksekliği

Hazırlanan mum duvarlar kapanıĢ haline getirildiğinde alt ve üst çenenin oklüzal
yüzeyleri tam olarak birbirleriyle temas etmeli, aralarında açıklık olmamalıdır.

Resim 2.6: Alt ve üst mum duvarların tam teması

Mum duvarlar hazırlandıktan sonra, klinikte hastadan dikey boyutun ve santrik
kapanıĢın tespit iĢlemi için model ile birlikte hekime gönderilir.

2.1. Mumlar
Mumlar diĢ hekimliğinde en çok kullanılan materyallerden biridir. Kullanılan yer ve
yöntemin gereksinmelerinden dolayı değiĢik özelliklerde, farklı sertlikte ve renkte mumlar
mevcuttur. Genel olarak oda ısısında katı halde bulunurlar.
DiĢ hekimliği mumları ısıtma ile yumuĢayan, akıcı hale gelen, artık bırakmadan gaz
haline dönüĢebilen ve soğuma ile tekrar sertleĢen termoplastik materyallerin karıĢımıdır.
DiĢ hekimliğinde mumlar; hareketli protezlerin kaidesinin modelajında, inley
modelajında, ölçü alımında, kuron köprü modelajında ve protezlerin yapıĢtırılmasında
kullanılır.
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2.1.1. Mum Kaynakları
Kullandığımız mumlar üç ana gruptaki çeĢitli maddelerin birleĢmelerinden elde edilir.
Bunlar aĢağıda verilmiĢtir.

2.1.1.1. Doğal Mumlar
Kaynaklarına göre mineral, bitkisel, hayvansal mumlar olarak sınıflandırılmıĢtır.


Mineral Mumlar: Parafin ve mikrokristakin mumu petrol artıklarının
distilasyonu ile elde edilen mumlardır.

Parafin mumları 37–55 santigrat derece civarında yumuĢarlar ve 48-70 santigrat
derece arasında erirler. Oda ısısında kırılgandır.
Mikrokristalin mumları 65–90 santigrat derecede erir. Parafin mumuna ilave edilince,
bunların erime derecesini yükseltir, yumuĢama ısısını düĢürür ve kırılganlığını azaltır.


Bitkisel Mumlar: Karnauba ve kandelilla mumları ağaç ve bitkilerden elde
edilir. Parafin mumunun yumuĢama ısısını kontrol etmek ve fiziksel
özelliklerini değiĢtirmek amacıyla parafine katılır.



Hayvansal Mumlar: Arı peteklerinden elde edilen bal mumu kısmen kristalin
poliesterinden oluĢur. Parafin mumu ile karıĢtırılarak, parafinin kırılganlığını
azaltılır. Bunun yanı sıra gerilim altında, erime noktasına yakın ısılarda
maddede oluĢabilecek akıĢkanlığı da azaltır.

2.1.1.2. Yapay Mumlar
ÇeĢitli kimyasal yapılarda organik bileĢikler olup kesin fiziksel özellik taĢırlar.

2.1.1.3. Katkı Maddeleri
Yağlar, reçineler ve zamklar diĢ hekimliği mumlarının, kullanım yerlerine göre aranan
niteliklerini geliĢtirir.
Bunlardan hidrokarbon yağlar yumuĢaklık verirken silikon yağlar parlatma kolaylığı
sağlar.
Doğal reçineler mumları sertleĢtirmeye, yapay reçineler ise ergime aralıklarını
yükseltmeye, sertlik ve ince katman (film) oluĢturma niteliklerini geliĢtirmeye yararlar.

2.1.2. Mumların Özellikleri
DiĢ hekimliği mumları genellikle erime dereceleri, yumuĢama ısısı(solid-solid
transisyon ısısı) gibi termal özellikleri ile karakterize olur. Bu iki özellik pratikte mumun
erime ısısını etkiler.
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Uyumu etkileyen esas faktörlerden biri de ısı genleĢme katsayısıdır.
ÇalıĢma esnasında akıĢkanlık ve kırılganlık özellikleri de mumun mekanik özellikleri
içersinde yer alır.

2.1.2.1. Isısal Özellikleri
DiĢ hekimliğinde kullanılan tüm mumlar kristalin bir yapıya sahiptir ve belirgin bir
erime noktaları vardır. Erime noktasının biraz altındaki ısı derecelerinde(yumuĢama ısısı)
kristalin yapıda değiĢiklikler meydana gelir. Bu değiĢiklikler mekanik özelliklerin
değiĢmesine yol açarak mumun oldukça kırılgan bir halden, daha yumuĢak ve
Ģekillendirilebilen bir kıvama dönüĢmesini sağlar.
Mum kullanılan birçok uygulamada yumuĢama derecesinin ağız ısısının biraz üzerinde
olması arzu edilir.
ġekillendirme tamamlandıktan sonra mumlar soğumaya bırakılır. Soğuma dönemi
sırasında genleĢme katsayılarının yüksek olmasından dolayı büyük oranda büzülmeye
uğrarlar.
Mumların düĢük ısı iletkenlik değerleri sonucu mum yüzeyi sertleĢirken iç tabakalar
akıĢkan kalabilir bu da iç gerilime neden olur. Bu nedenle gerilimi arttırmamak için mum
Ģekillendirilmeden önce yeteri kadar yumuĢatılmalıdır.
Mum genellikle bunzen beki aleviyle yumuĢatılır. Homojen bir ısıtma için mum alev
üzerindeki sıcak hava içinde tutulmalı, alev içinde ısıtılmamalıdır.
Yüzeyin parlak bir görüntü alması, mumun çok ısınmıĢ olduğunu gösterir ve mum
yüzeyinde erimenin baĢladığı görülür.

Resim 2.7: Mumun bunzen bek alevinde yumuĢatılması

2.1.2.2. Mekanik Özellikleri
Mumun Ģekillendirilebilmesini ve stabilizesini etkileyen baĢlıca faktör akıĢkanlığıdır.
Ġdeal olarak mumların Ģekillendirilebilme ısılarında akıĢkan olması arzu edilir.
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Ancak mum modelin bozulmaması için, ağız veya oda ısısında akıĢkanlıklarının düĢük
ya da hiç olmaması gerekir.

2.1.3. Dental Mum ÇeĢitleri
DiĢ hekimliği mumları, kullanılan yerlerine göre aĢağıda belirtildiği gibi sınıflandırılır.

2.1.3.1. Model Mumları
Modelaj mumları, döküme veya bir Ģeyin yapımına hazırlık olmak üzere bir
restorasyonun büyüklüğünü ve konturlarını önceden hazırlamada kullanılır. Sabit protezlerde
bu mum modelaj, sonradan revetmana alınarak herhangi bir metal alaĢımıyla dökülür.
Hareketli protezlerde ise akrilik reçine gibi daha dayanıklı bir maddeye dönüĢtürülür.


Ġnley Mumları: Ġnley, kuron ve köprü gibi sabit protetik apareyler kayıp –
mum tekniğine uygun olarak metal alaĢımları kullanılarak dökülür. Bu iĢ için
öncelikle dökülecek protetik apareyin boyutlarını aynen taklit eden mumdan bir
duplikatını yapmak gerekir. Buna mum patern denir. Böylece o protetik
apareyin mumdan bir modeli elde edilmiĢ olur. ĠĢte bu iĢ için kullanılan
mumlar, inley mumlarıdır. Daha sonra bu patern, bir döküm yolu konularak
revetmana alınır. ManĢet döküm fırınında ısıtılarak mum uçurulur ve yerine
istenilen metal alaĢımı dökülür. Ġnley mumları piyasada mavi, yeĢil veya pembe
çubuk ve plaklar biçiminde bulunur. Bu mumların ergime aralıkları yüksek,
sertlikleri ise iĢlenebilir düzeyde olmalıdır.

Ġnley mumlarının sahip olması gereken en önemli özellik manĢet içinde ısıtılıp
uçurulduktan sonra artık bırakmamasıdır.

Resim 2.8: Kuron köprü modelajında kullanılan mumlar



Döküm Mumları: Bunlar, tek parça döküm iskelet protezlerin model üzerinde
modelajını yapmak için kullanılan ve iskeletin tüm komponentlerini içeren
önceden hazırlanmıĢ mumlardır. Genellikle tabaka Ģeklinde ve farklı
kalınlıklardadır. Döküm mumları, fiziksel özellikleri ve farklı Ģekilleri itibariyle
iskelet protezlerin dıĢında, üst total ölçülerinde, postdam alanının ve erken diĢ
temaslarının saptanması gibi yerlerde de kullanılır.
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Ġskelet protezlerde bu tür mumların yerine plastik paternler de kullanılmaktadır.

Resim 2.9: Döküm mumları



Pembe Mumlar: Plak biçimindeki pembe veya kırmızı mum, tam veya
bölümlü protezlerin yapımında, çene iliĢkilerinin kaydedilmesinde, diĢ
diziminde, kapanıĢ düzlemi ve diĢetleriyle diğer yumuĢak dokuların
modelasyonunda kullanılır.

Bunların yanında pembe mumun, klinik öncesi diĢ yontu çalıĢmalarında, protez
eğitiminde, birçok klinik ve laboratuar iĢlemlerinde yardımcı madde olarak geniĢ bir
kullanım alanı vardır.

Resim 2.10: DeğiĢik amaçla kullanılan pembe mumlar

2.1.3.2. ĠĢlem Mumları
Protetik çalıĢmalarda yapılan çok çeĢitli iĢlemler vardır ve bu iĢlemlerin hepsinde de o
yapılan iĢe uygun özel mumlar kullanılır. Onun için bu tür mumlara genel bir isim olarak
iĢlem mumları denir.
ĠĢlem mumları Ģu baĢlıklar altında incelenir.


Kutulama Mumu: Ġsminden de anlaĢılacağı üzere bu tür mumlar ana model
elde etmek için son total ölçülerinin kutulanmasında kullanılır. Oda sıcaklığında
yumuĢaktır, kolayca adapte edilebilir.
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Kutulama; ölçünün kenar yüksekliğinin alt tarafında ince mumdan bir Ģerit çevirmek,
sonra da tüm etrafa mumdan bir kutu yapmaktır. Bu iĢlemin en büyük amacı, ağızda
saptanan vestibül ve lingual sulkusların boyutlarını tam olarak modele intikal ettirebilmektir.


Yardımcı (Utility) Mum: Bu tür mumlar çok çeĢitli iĢlerde kullanılır. Fakat en
önemli kullanım alanı, aljinat ölçü için kısa olan kaĢık kenarlarının
uzatılmasıdır. Bu sayede maddenin distorsiyonu ve kaĢıktan sarkması önlenmiĢ
olur.

Yardımcı mumlar çubuk veya tabaka Ģeklinde, koyu kırmızı ya da portakal
rengindedir. Normal oda sıcaklığında yumuĢaktır ve kolayca maniple edilebilir.

Resim 2.11: Yardımcı (Utility) mumlar



YapıĢtırıcı Mum (Sirkolant): YapıĢtırıcı mum, alçı, metal ve akrilik
parçalarının yapıĢtırılmasına yarar. Eritildiği zaman yapıĢkanlık kazanır ve
uygulandığı yüzeye sıkıca yapıĢır. Oda sıcaklığında katı, kırılgandır. Kırılgan
olması istenilen çok önemli bir özelliğidir. Çünkü deforme olup esnememesi
sonucu, yanlıĢ yapıĢtırılan iki parça kırılır ve böylece yanlıĢlık anlaĢılmıĢ olur.

Resim 2.12: YapıĢtırıcı mum



Doldurma Mumu: Ġskelet protezlerde boĢlukları ve andırkatları kapatmak için
kullanılan bir mum çeĢididir. Bu da farklı mumların ve renk veren pigmentlerin
karıĢımından ibarettir.



Beyaz Mum: Veneer kuronların vestibül yüzlerinin modelajında kullanılan bir
mum türüdür.
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2.1.3.3. Ölçü ve Kayıt Mumları
Ölçü mumları ve kullanım yerleri Ģunlardır:


Düzeltici Ölçü Mumları: Sonları tek veya çift taraflı serbest biten gerçek
parsiyel vakalarında, mukoza yüzey ayrıntılarının daha net ölçüsünün
alınabilmesi için kullanılır. En büyük sakıncası ağızdan çıkarılırken distorsiyona
uğrama ihtimalidir.



KapanıĢ Kayıt Mumları: KarĢılıklı diĢ iliĢkilerini kaydetmek ve sonra
modelleri bu durumda artikülatöre nakletmek için kullanılır.

2.2. Dental Terminoloji
Kaide plağı yapımında kullanılan kavramlar aĢağıda verilmiĢtir.

2.2.1. Dikey Boyut
DiĢ hekimliğinde dikey boyut genel anlamı itibariyle; biri sabit diğeri hareketli iki
organ üzerinde, seçilmiĢ iki nokta arasındaki mesafe diye tanımlanır.
Diğer bir tanımla dikey boyut; orta çizgi üzerinde, biri ağzın altında diğeri üzerinde
olmak üzere geliĢigüzel seçilen iki nokta arasındaki yüzün dikey boyutudur.
BaĢarılı bir protez için doğru bir dikey boyut tespiti gerekir. Doğal diĢleri olan
insanlarda belirli olan bu mesafe, diĢler çekildikten sonra kaybolur ve hekimin bu mesafeyi
mümkün olduğu kadar aslına yakın saptaması gerekir.
Dikey boyut, oklüzal dikey boyut ve istirahat dikey boyut olmak üzere iki kısımda ele
alınır.
Oklüzal dikey boyut; alt ve üst diĢler veya mum duvarlar temasta iken, iki nokta
arasında ölçülen uzaklık olarak tanımlanır.
Oklüzal dikey boyut, diĢlerin veya mum duvarların birbirlerine temas ettiği, kapanıĢ
durumundaki, sentrik iliĢkinin kaydedildiği ve artikülatör nakledildiği dikey boyuttur.

ġekil 2.1: Oklüzal dikey boyut
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Ġstirahat dikey boyut; mandibula fizyolojik istirahat pozisyonundayken seçilen iki
nokta arasındaki mesafedir.
Kaslar bu durumda istirahat halindedir, karĢılıklı diĢler veya mum duvarlar birbirlerine
temas etmemektedir. DiĢler veya mum duvarlar arasında oluĢan açıklığa istirahat aralığı (free
way space) denir.

ġekil 2.2: Ġstirahat Dikey Boyut

Çeneler arası dik uzaklık aĢırı yükseltilir veya alçaltılırsa hastada estetik, psikolojik,
fonksiyonel ve komĢu organları etkileyen bozukluklar meydana gelir.

2.2.2. Sentrik ĠliĢki (En Geri Temas Pozisyonu, Kemik Kemiğe ĠliĢki,
Ligamentöz Pozisyon)
Belirli bir dikey boyutta, mandibulanın maksillaya göre en geri pozisyonudur. Alt ve
üst çene arasındaki kemiksel bir iliĢkidir. Bu iliĢki içerisinde alt çene, eksensel
pozisyonundan ayrılmadan, alt çeneyi açmak ve kapatmak için rotasyon(döndürme)
yapabilir.
Sentrik iliĢki, mandibula hareketlerinin en uygun öncül pozisyonu, tam protezlerin
yapımında bir baĢlangıç bir referans noktasıdır.

Resim 2.13: DiĢli çenede sentrik iliĢki
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2.2.3. Sentrik KapanıĢ (Sentrik ĠliĢki Oklüzyonu, KazanılmıĢ Pozisyon, DiĢ DiĢe
ĠliĢki)
Sentrik kapanıĢ; her iki kaput mandibula eklem çukurunda en rahat geri pozisyonda
iken(mandibula sentrik iliĢki içindeyken) alt ve üst diĢlerin maksimum temas durumu olarak
tanımlanır. Üst çene ve alt çene diĢleri arasında, maksimum tüberkül iliĢkisinin gerçekleĢtiği
pozisyondur(kondil pozisyonu göz önüne alınmadan).
Sentrik kapanıĢ diĢler seviyesinde bir tanımlamadır ve tüberkül fossa iliĢkisi söz
konusudur.
DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde sentrik kapanıĢtan bahsedilemez; ancak sentrik
iliĢki mevcuttur.

Resim 2.14 DiĢli çenede sentrik kapanıĢ

2.2.4. Spee Eğrisi
Üst çenede diĢlerin köklerinin uzun eksenlerinin birleĢtikleri çizenkski noktasıyla
çiğneme düzlemi arasındaki mesafe yarıçap olmak üzere bir çember çizilirse, bu çemberin
kapanıĢ düzlemine uyan yay parçasına spee eğrisi denir. DiĢlerin oklüzal yüz morfolojileri
üst çenede dıĢbükey, alt çenede içbükey yapıdadır. Bu yapı alt ve üst diĢ arklarında da devam
eder. Sagittal düzleme göre her iki çenede diĢ kavislerinde beliren bu eğriler spee eğrisidir.
Bu eğri kanin diĢinin tüberkül ucundan baĢlayarak yan ve arka grup diĢlerin buccal
tüberkülleri üzerinden ramus mandibulanın ön kenarında devam eder.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile mum duvar hazırlayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Plak mumu yumuĢatınız.

 Pembe
plak
yumuĢatınız.

mumu

ısıtarak

 Homojen bir ısıtma için plak mumu
alev içinde değil, alev üzerindeki
sıcak hava içinde ısıtınız.

Resim 2.15: Mumun bek üzerinde ısıtılması

 Mumu rulo haline getiriniz.

 YumuĢayan plak mumu akordeon
Ģeklinde katlayarak, rulo haline
getiriniz.
 Plak mumun içerisinde hava
kalmamasına
ve
katmanların
yüzeylerinin eriyerek birleĢmesine
dikkat ediniz.
Resim 2.16: Mumun ısıtılarak katlanması
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 Spatülü ısıtınız.
 Mumun fazlalıklarının kesiminde
kullanmak üzere spatülü bek
üzerinde ısıtınız.
 IsıtılmıĢ spatülü emniyetli bir Ģekilde
kullanınız.
Resim 2.17: Spatülün ısıtılması

 Mumu kesiniz.

 Rulo halinde katlanmıĢ mumu iki
parçaya kesiniz.
 Üst ve alt çene
ayarlayarak kesiniz.

için

mumu

Resim 2.18: Spatülle mumun kesilmesi

 Mum duvarı kaide plağı üzerine
yapıĢtırıcı
mum(sirkolant)
damlatarak veya sıcak spatülle hafif
ısıtarak yerleĢtiriniz.
 Mum duvarı, üst çene kaide plağı üzerine
yerleĢtiriniz.

Resim 2.20: Mum duvarın spatülle
ısıtılarak sabitlenmesi

Resim 2.19: Üst çeneye mum duvarın
yerleĢtirilmesi

 Mum duvar ile kaide plağı arasında
keskin sınırlar oluĢturmadan ve mum
duvar kret iliĢkisini bozmadan
yerleĢtirme yapınız.
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 Üst mum duvarı, kaide plağının arka
sınırının 1 cm önünde ve eğimli
olarak sonlandırınız.
 Üst çene mum fazlalıklarını kesiniz.

 Tüber maksilla eğimini oluĢturacak
Ģekilde mumun fazlalıklarını kesiniz.

Resim 2.21: Mumun fazlalıklarının kesilmesi
Resim 2.22: Üst çenede hazırlığı bitmiĢ
mum duvar

 Mum duvarı, alt çene kaide plağı üzerine
yerleĢtiriniz.

 Mum duvarı, alt çene alçı modele
adapte edilmiĢ kaide plağı üzerine
yerleĢtiriniz.
 Mum duvarları kaide plağına azılar
bölgesinde kret üzerine, kesiciler
bölgesinde kretle 15 derecelik açı
yapacak Ģekilde yerleĢtiriniz.

Resim 2.23: Alt çeneye mum duvarın
yerleĢtirilmesi
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 Alt çene mum duvarı, kaide plağının
arka sınırının 1 cm önünde ve eğimli
olarak sonlandırınız.
 Retromolar
bölgenin
eğimini
oluĢturacak
Ģekilde
mumun
fazlalıklarını alınız.
 Alt ve üst mum duvarları üst üste
getirdiğinizde, aralarında boĢluk
oluĢturmadan temas ettiriniz.

 Alt çene mum fazlalıklarını kesiniz.

Resim 2.24: Mumun fazlalıklarının kesilmesi

Resim 2.25: Üst ve alt mum duvarların
teması

 Hazırlanan mum duvarları güvenli
bir Ģekilde hekime ulaĢtırınız.
 Mum duvarları yapılmıĢ modeli hekime
 Mum duvarları hastadan çeneler
gönderiniz.
arası dikey boyutun ve merkezi
kapanıĢın tespiti için hekime
gönderiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Mum duvarların azılarda geniĢliği aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiĢtir?
A) 10mm
B) 8mm
C) 6mm
D) 9mm
E) 7mm

2.

Parafin mumu aĢağıdaki mum gruplarından hangisine dahildir?
A) Bitkisel mum
B) Mineral mum
C) Hayvansal mum
D) Yapay mum
E) Katkı maddeleri

3.

Kırılganlık mumun hangi özelliği içerisinde değerlendirilir?
A) GenleĢme
B) Ġletkenlik
C) Mekanik özellik
D) Isısal özellik
E) YumuĢama

4.

AĢağıdakilerden hangisi model mumu değildir?
A) Ġnley mumu
B) Kron mumu
C) Pembe mum
D) Köprü mumu
E) Utility mum

5.

AĢağıdakilerden hangisi alt ve üst diĢlerin maksimum temas durumudur?
A) Spee eğrisi
B) Sentrik kapanıĢ
C) Sentrik iliĢki
D) Dikey boyut
E) Ġstirahat dikey boyut
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6.

AĢağıdakilerden hangisi alt ve üst çene arasındaki kemiksel iliĢkidir?
A) Dikey boyut
B) Oklüzal dikey boyut
C) Sentrik kapanıĢ
D) Spee eğrisi
E) Sentrik iliĢki

7.

AĢağıdakilerden hangisinde mum duvarın kaide plağına yerleĢtirilmesi doğru
verilmiĢtir?
A) Azılarda kret üzerine kesiciler bölgesinde kretle 15 derecelik açı ile
B) Azılarda kretle 10 derece açı ile
C) Kesicilerde kretle 5 derece açı ile
D) Kesicilerde kret üzerine
E) Azılarda 15 derece açı ile

8.

AĢağıdakilerden hangisinde pembe plak mumun bek üzerinde ısıtılma iĢlemi doğru
verilmiĢtir?
A) Bek alevinin içinde
B) Alev üzerindeki sıcak hava içinde
C) Bek alevinin altında
D) Alevin yan tarafından
E) Hiçbiri

9.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde sentrik kapanıĢtan bahsedilemez.
B) DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde sentrik iliĢkiden bahsedilemez.
C) DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde spee eğrisinden bahsedilemez.
D) DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde dikey boyuttan bahsedilemez.
E) DiĢlerini tamamen kaybeden kiĢilerde oklüzal dikey boyuttan bahsedilemez.

10.

Pembe plak mum rulo yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Mumun içinde hava kalmamalıdır.
B) Mumun içinde hava boĢlukları olmalıdır.
C) Mum yüzeyleri birbirinden ayrılmalıdır.
D) Mumun dıĢı iyice sertleĢmelidir.
E) Mum akıĢkan kıvamda olmalıdır.
DEĞERLENDĠRME

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

ARAġTIRMA




Okul ve diĢ laboratuvarlarında kullanılan artikülatör çeĢitlerini sıralayınız.
Modeli artikülatör almada kullanılan malzeme ve donanımı laboratuvarlardan
öğreniniz.
Laboratuvar ortamında modeli artikülatör alma iĢlem basamaklarını
gözlemleyiniz, sınıfta arkadaĢlarınızla gözlemlerinizi paylaĢınız.

3. MODELĠ ARTĠKÜLATÖRE ALMA
ÇalıĢma modellerinin birbirleriyle iliĢkileri tespit edildikten sonra, bu durumun
korunarak bundan sonraki iĢlemlerin, bu Ģekilde devam ettirilmesi için çene hareketlerini
taklit eden aygıtlar kullanılır.

3.1. Artikülatörler (Çene Hareketlerini Taklit Eden Aygıtlar)
Artikülatör olmadan protetik bir apareyin yapımı söz konusu olamaz.Aksi takdirde
insanın çenesini laboratuvara taĢımak ve laboratuvar seanslarının tümünü insan üzerinde
yapmak gerekir.
Madem ki insanın çenesi laboratuvara taĢınamaz; hatta taĢınsa bile yeterli olmaz, o
halde protezin yapımı için insanın çenesine benzeyen ve çene hareketlerini taklit edebilen
aygıtların olması gerekir.
Bu durumda artikülatörün tanımı; temporamandibular eklemi, alt ve üst çeneyi temsil
ve taklit eden, alt ve üst modellerin bağlandığı, protez yapım safhaları esnasında alt çenenin
hareketlerini ve pozisyonlarını uzaydaki durumuna ve üst çeneye göre belirleyen mekanik
aletlerdir.
Artikülatörün taklit iĢlevi aslına ne kadar yakın olursa, yapılacak protez de o kadar
baĢarılı olacak ve hastalar protezlerini rahatlıkla ve yadırgamadan kullanabileceklerdir.
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Resim 3.1: Modeller artikülatör bağlanmıĢ

3.1.1. Artikülatörlerin Sınıflandırılması
Uygun artikülatör seçimi, kullanım amacını doğru belirlemekle baĢlar. Artikülatörler,
ya var olan durumu teĢhis etmek için ya da tespit edilen hatalı bir durumu tedavi amacıyla
kullanılabilir.

3.1.1.1. Oklüzör
Sadece açma kapama hareketi yapan basit menteĢe benzeri aletlerdir.

Resim 3.2: Oklüzör

3.1.1.2. Ortalama Değer Artikülatörleri
Açma kapama hareketleri ile beraber, çenenin diğer hareketlerini de önceden
fabrikasyon olarak sabitlenmiĢ değerler kadar yapabilen artikülatörlerdir. Yapıları az parçalı
olduğundan pratik çalıĢmalarda daha çok tercih edilir.
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Resim 3.3: Otalama değer artikülatörleri

Resim 3.4: Yarı ayarlanabilir artikülatör

3.1.1.3. ġahsi Değerlere Göre Ayarlanan Artikülatörler
Bu artikülatörlerde hastaya özgü açısal değerlere göre yarı ya da tam ayarlamalar
yapılarak alt çene hareketleri taklit edilebilir.
Ayarlanabilir artikülatörleri kullanırken alt ve üst çene iliĢkilerinin uzaydaki
konumunun tespiti ve bunların artikülatör aktarılması yüz arkı (face bow) denen özel
apareyleri gerektirir.

Resim 3.5: Yüz arkı

Resim 3.6: Yüz arkı ve artikülatör

3.1.1.4. Arcon Tipi Artikülatörler (Artikülatör Condyl)
Artikülatördeki kondil baĢını temsil eden küre insandaki gibi alt çeneye bağlı, eklem
yuvasını temsil eden yuva artikülatörün üst çene kollarına bağlı ise Arcon tipi
artikülatörlerden bahsedilir.
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Resim 3.7: Arcon artikülatör

3.1.1.5. Non Arcon Artikülatörleri
Arcon tipi artikülatörün tersi söz konusudur. Kondil baĢını taklit eden yapı üst çeneye
bağlıdır. Yani artikülatörün üst kolu hareketlidir. Bu yapımla ilgili teknik bir faktör olup
sonucu etkilemez.

Resim 3.8: Non Arcon tip artikülatör (kondil baĢı yapısı üst çeneye bağlı)

3.1.2. Artikülatörlerin Özellikleri
Artikülatörlerin minimal sahip olması gereken özellikleri Ģunlardır:





Alt ve üst çene modellerini dikey ve yatay iliĢkileri içinde tutabilmelidir.
Hareketli parçaları serbest ve rahat olarak oynayabilmelidir.
Hareketsiz parçaları rijit olmalıdır.
MenteĢe eksenini uygun olarak açılıp kapanabilmelidir.
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Dikey boyutu sabit tutan bir dikey kesici çubuğu olmalıdır (DiĢ montajı
bitirilinceye kadar tespit edilen boyutta dikey çubuk korunarak protezin dikey
boyutunun önceden tespit edilen Ģekilde bitirilmesi sağlanmalıdır.).
Artikülatör, yatay yöndeki kayıtları da kabul edebilmelidir (Bu özellik ancak
yüz arkı transferi mümkün artikülatörlerde gerçekleĢir.).
Sentrik pozisyonu belirlenen doğru pozisyonunda koruyabilmelidir.
Artikülatörün kondiller arası mesafesi ayarlanabilir olmalıdır.
Horizantal
düzlemde
kayma
hareketlerinin
aynısını
artikülatör
tekrarlayabilmelidir.
Kaydedilen değerlerin sayısal olarak ifade edilebilmesi ve gerektiğinde bunların
değiĢtirilebilmesi mümkün olmalıdır.

3.2. Ġzolasyon Maddeleri
Ġzolasyon maddeleri, modellerin yapıĢmasını önleyerek iĢlemler esnasında modelin
zedelenmesini ve ölçü yüzeyinin bozulmasını önler.
Kaide plağı ve mum duvar yapım iĢlemlerinde talk pudrası, sabunlu su,
artikülatörlerde lak izolasyon maddesi olarak kullanılabilir.
Artikülatörlerde modeller “lak”la izole edildiğinde istendiği zaman modelleri ayrı ayrı
ele alarak çalıĢmak ve sonra tekrar ilk konumunda artikülatör yerleĢtirmek mümkün olur.

3.3. Ekipman Düzen ve Temizliği
Modeli artikülatör alma iĢlemi bittikten sonra, kullanılan malzemelerin ve ortamın
temizliği yapılır.
Alçı karıĢtırmada kullanılan bol ve alçı kaĢığı musluk suyu altında alçı artığı
kalmayıncaya kadar yıkanmalı, mum sabitlemede kullanılan spatülün üzerindeki mum
kalıntıları temizlenmelidir.
Artikülatörde bulunan sertleĢmiĢ alçı kalıntıları kazınıp, silinerek temizlenmelidir.
Tüm malzemeler temizlendikten sonra kurulanmalı, bir sonraki iĢlem için düzenli bir
Ģekilde yerlerine yerleĢtirilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile modeli artikülatöre alabileceksiniz .
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ÇalıĢmanıza
olumsuz
etki
edebilecek
çevresel
etkenleri
ortamdan uzaklaĢtırınız.
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 ÇalıĢırken vücut mekaniklerine
dikkat ediniz.

 Önce iĢ güvenliği!!!

 Hekimden gelen kaideyi kontrol ediniz.

 Hekimden gelen kaideyi dezenfekte
etmeyi unutmayınız.
 Enfeksiyon riskini unutmayınız.
 Hastanın bulaĢıcı hastalığı olup
olmadığını öğreniniz.

Resim 3.9: Dezenfekte edilmiĢ model

 Kaideyi alçı modele sabitleyiniz.

 Hekim tarafından dikey boyut ve
santrik kapanıĢı saptanmıĢ kaideyi
alçı modele sabitleyiniz.

Resim 3.10: Kaidenin sabitlenmesi
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 IsıtılmıĢ spatülle mum damlatarak
kaide
plağını
alçı
modele
sabitleyiniz.
 Modeli artikülatör almadan 5
dakika suda bekleterek suya
doyurunuz.

 Artikülatörün kontrolünü yapınız.
 Oklüzörün
vidalarını
kontrol
ediniz.
 Eğer artikülatör kullanıldıysa;
modellerin alçı ile artikülatör
bağlandığı kısım artikülatörden
ayrılabilir tipte ise alt ve üst
modelleri lak ile izole ediniz.
 Artikülatörün alçı ile temasa gelen
yerlerini, alçının yapıĢmasına engel
olmak adına vazelin veya buna
benzer bir madde ile yağlayınız.
Resim 3.11: Kontrolü yapılmĢ artikülatör

 Bol içine alçı koyunuz.

 Alçı kaĢığı ile bol içine alçı
koyunuz.
 Alçı
miktarını
ayarlayınız.

iĢleme

göre

Resim 3.12: Alçının bole koyulması

 Bol içinde alçıyı karıĢtırınız.

 Alçının karıĢtırılmasında, alçının
çok kıvamlı olmamasına dikkat
ediniz.
Resim 3.13: Alçının karıĢtırılması
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 Artikülatörün alt kolu üzerine alçı koyunuz.

 Alçı miktarını kontrol ediniz, çok
fazla alçı kullanmayınız.

Resim 3.14: Artikülatörün alt koluna alçı
konulması

 Alt modeli alçı üzerine yerleĢtiriniz.

 Alt modeli tutacak kadar alçı
kullanınız
 Alt modeli ortalayarak dökülen
alçı üzerine yerleĢtiriniz.
 Modelleri oklüzörün tam ortasına
yerleĢtiriniz.
 Modelleri oklüzöre alırken, mum
duvarların çiğneme düzleminin
yere paralel olmasına dikkat
ediniz.

Resim 3.15: Alt modelin yerleĢtirilmesi

 Üst modelin üzerine alçı koyunuz.
 KapanıĢ haline uygun yerleĢtirilen
üst modelin üzerine alçı koyunuz.
 Üst modeli tutacak miktarda alçı
kullanınız.
 Modelleri oklüzörün orta hattı ile
simetrik bir konumda yerleĢtiriniz.
 Modellerin
orta
çizgisinin
oklüzörün dikey çubuğu ile aynı
hizada bulunmasına dikkat ediniz.
Resim 3.16: Üst modele alçı koyulması
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 Artikülatörün üst kolunu sabitleyiniz.

 Artikülatörün üst kolunu, alçının
üzerine kapatıp, sabitleyiniz.

 Alçının gereksiz yerlere taĢmasına
engel olunuz.

Resim 3.17: Artikülatörün üst kolunun
sabitlenmesi

 Alt ve üst modellerin son kontrollerini yapınız.

 Alçı kaĢığı ile modellerin etrafını
düzeltiniz.
 Modellerin etrafını düzeltme
iĢlemini alçı yumuĢakken yapınız.

 Alçı sertleĢtikten sonra kenar
fazlalıklarını
düzeltiniz.
Resim 3.18: Alçının düzeltilmesi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

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

Çene hareketlerini taklit eden aygıtlara …………………..denir.

2.

Artikülatörler …………………eklemi taklit ve temsil eder.

3.

Artikülatörler ya var olan durumu ………………etmek yada hatalı durumu …………
etmek amacıyla kullanılabilir.

4.

Çene hareketlerini önceden fabrikasyon olarak sabitlenmiĢ değerler kadar yapabilen
artikülatörlere ……………………artikülatörleri denir.

5.

Ayarlanabilir artikülatörleri kullanırken …………….. denen özel apereyler gereklidir.

6.

Non Arcon artikülatörlerin ………………… hareketlidir.

7.

Sadece açma kapama hareketi yapan artikülatör çeĢidine ……………… denir.

8.

Modellerin alçı ile artikülatör bağlandığı kısım artikülatörden ayrılabilir tipte ise alt ve
üst modeller ………… ile izole edilir.

9.

Modelleri artikülatör alırken artikülatörün ……………… ile simetrik bir konumda
yerleĢtiriniz.

10.

Alçıyı karıĢtırırken alçının çok …………………… dikkat edilmelidir.

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
1.

Okul laboratuvarında gerekli araç gereçleri kullanarak, alçı model üzerine kaide plağı
hazırlayınız.

2.

Okul laboratuvarında gerekli araç gereçleri kullanarak kaide plağı üzerine mum duvar
hazırlayınız.

3.

Okul laboratuvarında gerekli araç gereçleri kullanarak hazırlanan modeli artikülatör
alınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
D
E
B
A
C
B
B

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

A
B
C
E
B
E
A
B
A
A

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

Artikülatörler
Temporamandibular
TeĢhis-Tedavi
Ortalama değer
Yüz arkı
Üst kolu
Oklüzör
Lak
Orta hattı
Kıvamlı olmamasına
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