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Bu modül ile diĢ protez laboratuvarlarında gerekli araç
gereç ve donanım sağlandığında, kanatlı köprülerde altyapı
ve porselen iĢlemeyi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kanatlı köprülerde altyapı hazırlayabileceksiniz.
2. Kanatlı köprülerde porselen iĢleyebileceksiniz..
Donanım: Alçı model, spatül ve çeĢitleri (ateĢ spatülü,
kazıma spatülü vb.), bek, modelaj mumu, hazır gövde,
izolasyon maddesi, hazır kalıp manĢetler, revetman likit ve
tozu, vakumlu karıĢtırıcı, vibratör, döküm fırını, Ģalome,
santrüfij cihazı, çekiç, döküm fırını, indüksiyonlu döküm
cihazı, uzun saplı maĢa (manĢet maĢası), metal alaĢım,
kumlama cihazı, mikromotor, frez çeĢitleri, separe,
artikülasyon kâğıdı, basınçlı buhar makinesi, artikülatör,
kumpas, porselen fırını, porselen malzemesi( bonding, base
pasta, opak, dentin, Ģeffaf, glaze),renklendirici makyaj
Ortam: DiĢ protez teknisyenliği çalıĢma laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bir veya daha fazla diĢinizi kaybettiyseniz onların sizin görünüĢünüz ve ağız
sağlığınızda ne denli önemli rol oynadıklarını fark etmiĢsinizdir. DiĢlerimiz çiğnerken,
konuĢurken, Ģarkı söylerken ve gülerken hep birlikte çalıĢır. DiĢlerimizi kaybettiğimizde ise
bu iĢler biraz daha zorlaĢır. Ancak Ģanslıyız ki kayıp diĢleri çeĢitli metotlarla telafi etmek
mümkündür.
Köprü, bu yöntemlerden biridir. Bir veya birden fazla diĢ eksikliğinde, komĢu diĢlerin
küçültülmesi, bunlara gelen özel kaplamalardan destek alınılarak ara boĢlukların
doldurulması iĢlemidir.
Sabit bir köprü, kayıp diĢin yokluğundan kaynaklanan boĢluğa doğru, yanındaki doğal
diĢlerden destek alınarak yapılır. Böylece yapay bir diĢ, kayıp diĢin yerini alır. Yapay diĢ,
doğal diĢlerin üzerine hazırlanan kronlara tutturulur.
Köprü yapımı düĢünülen destek diĢlerin sağlıklı olması ilk kuraldır. Köprüler, altın
alaĢımlardan, kıymetli olmayan alaĢımlardan, porselen veya bütün bu malzemelerin
birleĢiminden oluĢabilir. Köprü malzemesi seçilirken görünüm ve fonksiyon göz önüne
alınır.
Farklı tipte köprüler mevcuttur. Kanatlı köprüler ve adeziv sistemle (bonding) yapılan
köprüler de (maryland) kayıp diĢlerin telafisi için kullanılır. Kanatlı köprüler, bir tarafı
destek diĢ ile; diğer tarafı serbest sonlanan köprülerdir. Adesiv köprüler ise diğer diĢlere özel
bir iĢlemle tutturuldukları için kronlama iĢlemine gerek duyulmayan köprülerdir. Hangi
köprünün uygun olacağı tayin edilir ve en doğrusu uygulanır.
Sabit protetik uygulamalarda en sık görülen baĢarısızlık nedenlerinden biri protezmukoza iliĢkisinin doğru hazırlanmamasıdır. Köprü statiğinin doğru hesaplanmaması,
mekanik ve biyolojik kuralların dıĢına çıkılması, kanatlı köprülerde baĢarısızlığın diğer
önemli sebepleridir. Biyolojik yönden uyumsuz materyallerin oluĢturduğu doku
reaksiyonları yanında, uygun olmayan restorasyon kenarları, gövde-mukoza iliĢkisi
yönünden yanlıĢ Ģekillendirme, uyumsuz okluzal iliĢki ve aĢırı konturlu hazırlanmıĢ
köprüler, ağız ve diĢ sağlığını olumsuz etkiler.
O hâlde kanatlı köprülerde, altyapı tasarımı ve metal üstü porselen iĢleme son derece
önemlidir. Doğru bir Ģekilde planlanan metal altyapı ve metal yüzey uygulaması yani
porselen restorasyon sayesinde baĢarıya ulaĢılır.
Sizler bu modülü tamamladığınızda kanatlı köprüde altyapı hazırlayıp hazırladığınız
altyapı üzerine porselen iĢleyebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, kanatlı köprü için altyapı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ protez laboratuvarına giderek kanatlı köprü metal altyapı tasarımını
izleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta öğretmen ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız.
Özel köprü tipleri nelerdir? Hangi durumlarda, hangi köprünün kullanımı
endikedir? AraĢtırıp rapor hâline getiriniz.
Kanatlı köprü, metal altyapı için gerekli araç gereçleri izleyiniz. Kullanıldıkları
yerleri ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz.
BaĢlıca köprü tiplerini ve kullanıldıkları yerleri araĢtırınız.

1. KANATLI KÖPRÜ ALTYAPI
Modelajı tamamlanıp döküm kanalları bağlanmıĢ ve revetmana alınmıĢ kuron model
döküm örneğinin döküm halkası içinde oluĢturduğu boĢluğun, erimiĢ bir madde tarafından
tam olarak doldurulup Ģekillendirilmesi iĢlemidir.
DiĢ hekimliğinde ilk döküm iĢlemi 1907 tarihinde Dr. Taggart tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir.

1.1. Özel Köprü Tipleri
Köprü ana kurallarına göre planlanan ancak destek sayısının az kullanılması gereken
durumlarda yapılan köprülere özel köprü denir.
Çiğneme basıncı yine genel köprülerde olduğu gibi destek diĢler yoluyla çene
kemiğine iletilir.
Özel köprüler aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır:








Üst çenede ön bölgede tek diĢ noksanlığında uygulanan kanatlı köprü
Alt ve üst çenede yan bölgede uygulanan kanatlı köprü
Ġnley köprüler
Çıkarılıp takılabilen teleskop köprü
Adeziv köprü
Ġmmediat köprü
Patolojik durumlarda kullanılan köprü

Diğer köprülere baĢka modüllerde yer verildiği için bu modülde kanatlı köprüler ve
adeziv köprü iĢlenecektir.
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1.2. Kanatlı Köprü
Dental terminolojide kanatlı köprü, değiĢik Ģekillerde tarif edilmiĢtir. Literatürde bir
ucunda bir veya daha çok destek ayak diĢ bulunurken diğer ucunda diĢ bulunmayan köprüler
olarak tarif edilmektedir. Bu köprü tipleri, sınırlı sabit protez yapımına olanak verir. Bu
sınırlı endikasyonlardan biri de üst maksillar lateral diĢ eksikliğidir. Üst lateral eksikliğinde
simetrik tarafta santral ile lateral diĢ arasında bir diastema mevcudiyetinde, estetik ancak
kanatlı köprü ile elde edilir. Kısacası kanatlı köprüler; bir tarafı destek diĢ ile: diğer tarafı
serbest sonlanan köprülerdir. Çok tercih edilmemekle birlikte çok özel endikasyonlarda
uygulanabilen restorasyonlardır. Bu restorasyonlarda:






Kanat kısa olmalıdır.
En az iki destek diĢ alınmalıdır.
Destek kron/kök oranları uygun olmalıdır.
Kanat kısmının oklüzal alanı dar olmalıdır.
Kanat çiğneme düzleminden düĢük olmalıdır.

1.2.1. Kanatlı Köprü Metal Altyapı Tasarımı
Porselen-metal bağlantı baĢarısızlıklarının önemli bir çoğunluğu uygun olmayan
altyapı planlamasının direkt bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Alt yapı, restarasyonun uyumundan prensip olarak sorumludur. Uyum, hem
restorasyonun oturması (insizal veya oklüzal aralık) hem de marjinal açıklığı açısından
değerlendirilmelidir.
Uygun Ģekilde okside edilen bir yapı porselen-metal arasındaki bağlantıyı artırabilir.
Metal yapı, porselenin kendi baĢına oluĢturamayacağı riijt bir destek yapı oluĢturur. Bu
fonksiyonun uygun Ģekilde yerine getirilmesi için fonksiyon esnasında bükülme ve
deformasyona direnç gösterilmesi açısından yapının yeterince kalın olması gerekir.
Altyapı, restorasyona uygun görünümü sağlayacak Ģekilde planlanmalıdır. DiĢ
konturunun kendi orijinal form ve fonksiyonuna yakın restore edilmelidir. Metal altyapı,
kayıp diĢ dokusunu restore edecek Ģekilde planlanmalıdır. Porselenin metal altyapı
tarafından uygun Ģekilde desteklenecek eĢit kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Metal
altyapının en önemli amacı, porselen yapının en az 1 mm, en çok 2 mm kalınlığını
desteklemektir. Bu maksimum kalınlık aĢıldığında, seramik tabakası uygun Ģekilde
desteklenemez. Tüberkül tepesi ve insizal kenarlarda kırılma ile sonuçlanır.
Doğru bir Ģekilde planlanan metal altyapı ile sıkıĢma altında, oklüzyon kuvvetlerine
daha iyi direnen bir porselen restorasyon yapılabilir.
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Resim 1.1: Metal altyapısı tamamlanmıĢ kanatlı köprü model kontrolü

1.3. Kanatlı Köprü Yapımında Aranacak ġartlar
Alternatif bir tedavi olan kanatlı köprülerin özellikle posterior gövdelerde
morfolojilerine göre boyutları azaltılmalı, oklüzal yüzeyler anatomik olmalı ve en az kas
gücü ile yiyecekleri parçalayabilme formuna sahip olmalıdır. Kanatlı köprünün oklüzyonu
oluĢturulurken destek diĢe iletilen kuvvetleri azaltmak için gövde sadece sentrik stoplar
sağlamalı ve mesio-distal ve bukko-lingual yönde 1/3 oranında küçültülmelidir. Kanatlı bir
köprü yapılırken Ģu Ģartlar aranmalıdır:

1.3.1. Periodontal Dokular
Periodontal desteğin aĢırı yüke maruz kalması veya oklüzal travma, yetersiz sayıda
destek kullandığında ortaya çıkabilir. Bu nedenle iki veya daha fazla destek diĢ
kullanılmalıdır.

1.3.2. Alveoler Kemik Yapısı ve Destek DiĢin Kron-Kök Yapısı
Alveoler kemik yapısının ve kökün uygunluğu, destek diĢin gördüğü tedavi Ģekli,
kanatlı köprü yapılırken göz önüne alınmalıdır. Destek diĢin kron boyu ve harabiyeti de
dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

1.3.3. Çeneler ve DiĢler Arası ĠliĢkiler
Anterior kanatlı köprüler, open-bite (açık kapanıĢ) Ģartlarında endike olup normal
derecede vertikal ve horizontal overlap mevcudiyetinde kullanılır. Overlapi olan hastalarda,
anterior diĢler, aĢırı yüklenmelere maruz kalacağından kanatlı köprü kontrendikedir.
Parafonksiyonel alıĢkanlıklara bağlı aĢırı ve erken aĢınma gösteren oklüzyonlar hem anterior
hem de posterior kanatlı köprüler için uygun değildir. BaĢa baĢ kapanıĢlarda uygulanabilir.
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1.4. Kanatlı Köprünün Biyomekaniği
Bilinen sabit bir köprüde, köprü gövdesine gelen kuvvetler, destek diĢlere dağıtılır ve
destek diĢler, dikey yöndeki kuvvetlere maruz kalır. Ancak kanatlı gövde, oklüzal yükler
altında birinci sınıf kaldıraç sisteminin kaldıraç kolu gibi davranarak destek diĢlerde devirici
tork etkisi ortaya çıkarır. Etki vertikal yöndeki kuvvetlere bağlıdır. Bu durumda destek diĢ,
uzun aksı boyunca mezial ya da distal yönde eğilmeye zorlanır. Genelde tek kanatlı gövdeler
için en az iki destek gerekli olmasına karĢın gövdenin dental arktaki lokalizasyonu ve uygun
klinik Ģartlara bağlı olarak durum değiĢebilir.
Posteriorda kanatlı köprülerin uygulanmasında, bazı özelliklere dikkat etmek gerekir.
Çiğneme kasları, en fazla kuvveti, diĢ arklarının arka bölgesinde oluĢturur. Bundan dolayı
kanat Ģeklindeki gövde posteriorda yer aldığında, artan artan oklüzal yükleri karĢılamakta
zorlanacağından ek destek diĢler de almak gerekli olur. DiĢ arkında, 7 numaralı diĢten baĢka
eksiği olmayan bir hastada, sabit protez yapabilme Ģansını kanatlı köprü verir. Bazen de aynı
durumda üst antogonist diĢin boĢluğa hareketine engel olmak için kullanılır. Ancak bu
durumda, ikinci küçük azı ve birinci büyük azı destek olarak kullanılır.
Ġki diĢin destek alındığı durumlarda, destek diĢler arasında bir ya da iki gövdenin
bulunması ortaya çıkabilecek olumsuzlukları azaltacaktır.

1.5. Kanatlı Köprü Tipleri
Köprü yapımı için genelde, kuvvetli destek (ayak-çapa) diĢlerin var olması gerekir.
Kuvvetli dayanıklı destek diĢten amaç, kendisine gelen normal çiğneme basıncı ve artı
basınçları taĢıyabilen diĢ anlaĢılır.
Kanatlı köprüler dıĢında, her diĢ boĢluğu için en az iki destek diĢ kullanılır. Kanatlı
köprü üst lateral diĢlerin yokluğu dıĢında kullanılmamalıdır. Ġki destekten fazla diĢin köprü
içine alınması, desteklerin genel özelliğine bağlıdır.
Böylece estetik görünüm daha iyi yerine getirilebileceği gibi fonasyon ve fonksiyonel
durum da geliĢtirilmiĢ olur.

1.5.1. Üst Çenede Kanatlı Köprü Uygulanması
Üst çenede lateraller, santral ve kaninlere göre yapısal yönden daha dayanıksızdır. Bu
nedenle erken kayba uğrar. Lateralin yokluğunda, köprü yapımı için genel planlama
kurallarına göre santral ve kaninin kesilmesi ve destek olarak alınmaları gerekir. Ancak
estetik açıdan, bu iki diĢin de önemi oldukça fazladır. Bu açıdan, iki büyük destek diĢten
birini destek alıp kanatlı yani tek taraflı serbest sonlanan bir köprü yapılabilir.
Desteğin kanin ya da santralin olmasına karar vermede, o diĢe kron yapım gereksinimi
önem kazanır. Kron yapımı gerekiyorsa santral ve kaninden biri kesilir. Aksi durumda,
diĢlerde bir çürük yoksa bu kez estetik ve yapısal durum ele alınır.
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Estetik açıdan santral, kanine göre önde gider. Yapısal durumda ise kanin daha
kuvvetli bir yapıdadır. Bu durumda kanin, destek diĢ olarak seçilir. Kanine metal destekli
porsenel kron yapılır, santralin palatinal yüzünün yarısına, singulum bölgesi üstüne gelecek
Ģekilde, lateral üyenin oval Ģekilde, gövde uzantısı yapılır
Bu stabilizasyon ya da destek uzantısı gövdenin ve de destek diĢin rotasyonunu önler.
Ayrıca gövdenin alveol kret mukozasına doğru basınç yapmasını ve gömülmesini engeller.
Singulum ile insizal kenar arasına uygulanan kanat uzantısı, kapanıĢa engel olmamalıdır.
Üst çenede ön diĢler bölgesinde tek diĢ noksanlığında uygulanan kanatlı köprü, sadece
lateral diĢin noksanlığında yapılmalıdır. Santral ve kanin yokluğundaki uygulamalarda, kanat
uzantılarında lateral üzerinde olacağından bu diĢte rotasyonlar oluĢturur ve köprü
kullanılamaz duruma gelir. Lateral diĢin noksanlığında uygulanan kanatlı köprü, iki lateralin
yokluğunda da uygulanabilir ancak genelde bu tip köprüler, tek diĢ noksanlığında
uygulanmalıdır. Alt çenede genelde ön bölgede tek diĢ noksanlığında kanatlı köprü diĢlerin
yapısal zayıflıkları nedeniyle yapılmamalıdır.

1.5.2. Yan Gruplarda Kanatlı Köprü Uygulanması
Küçük azıların noksanlığında genelde kanatlı köprü, çiğneme basıncının yoğunluğu
nedeniyle yapılmamalıdır. Ancak alt ve üst birinci küçük azıların yokluğunda ve de bu
noksanlık birinci küçük ve birinci büyük azılar içeriyorsa, ön bölgede estetik açıdan kaninin
kesilmesi istenmiyorsa düĢünülebilir. Bu durumda, ikinci büyük ve ikinci küçük azılar destek
olacak Ģekilde, yani iki dayanıklı serbest sonlanan köprü planlaması uygulanarak birinci
küçük azının yerine kanat üye iĢlenebilir. Yine devrilme kuvvetini önleyebilmek için
kaninlerin singulumu ile insizal kenar arasına, lingual palatinal yüzü yanı sıra gelecek
Ģekilde döküm kanat uzantısı uygulanır.
Kaninlerin estetiğini bozmamak için bu uygulamanın dıĢında küçük ve büyük azıların
yokluğunda, kanatlı köprü uygulanmamalıdır. Nedeni ise çiğneme basınçlarında devrilme
kuvveti ile diĢin mesial ya da distale doğru devrilmesidir. Bunu önlemek için boĢluğun
komĢu diĢinin mesio-distal sulkusuna destek uzantısı koymak da sorunu çözmez. Oklüzal
uzantı basınç fazlalığında yerinde hareket edecek ve de çürükler oluĢturacaktır. Gıda
artıklarını tutacak, ağız hijyenini bozacaktır. Ayrıca komĢu destek diĢteki tek taraflı oklüzal
uzantı, o diĢin devrilmesine neden olacak ve diĢe, tek tarafa basınç uygulayacaktır. Bu da
diĢin periodental bağlarını olumsuz yönde etkileyecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek kanatlı köprü altyapı hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Hekimden
ediniz.

gelen

ölçüyü

Öneriler
kontrol  Prepare edilmiĢ diĢlerin çalıĢmaya uygun
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Ölçü detaylarının ve kole hattının temiz
olup olmadığına bakınız

 Model elde ediniz.

 KapanıĢ kontrolleri için alçı modeli alt ve
üst hazırlayınız.

 Alt ve üst alçı modeli artikülatöre
alınız.

 Artikülatörde kapanıĢ kontrolü yapınız.

8

 Preparasyon alanında gerekli siman
aralığı için boĢluk bırakınız.

 Siman boĢluğu bırakmak için üzerine
Stumpflack ya da die spacer sürünüz.
 Sürme iĢleminden sonra 5 dakika
kurumasını bekleyiniz.

 Kole hatlarını belirginleĢtiriniz.

 Uygun bir spatülle hatları belirleyiniz.

 Alçı modeli izole ediniz.

 Metal
altyapı
oluĢturulacak
yani
mumlanacak alanı izole ediniz.
 Lak ya da bebe yağı ile izole edebilirsiniz.

 Koleye mum atınız.
 Modelaj spatülü kullanınız.
 Kole mumu kullanınız.
 Pembe kole mumunu, kolede hava boĢluğu
bırakmayacak ve koleyi tamamen saracak
Ģekilde iĢleyiniz.
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 Vestibül yüze mum atınız.

 Modelaj mumu kullanınız.
 Spatülünüzü bekte ısıtınız.
 Bekte ısıtılan spatülle modelaj mumunu
damlatma yöntemi ile iĢleyiniz.

 Palatinal yüze mum atınız.

 Modelaj mumu kullanınız.
 Spatülünüzü bekte ısıtınız.
 Porselene eĢit miktarda yer bırakacak kadar
mum ilave ediniz.

 Mesial yüze mum atınız.

 Modelaj mumu kullanınız.
 Spatülünüzü bekte ısıtınız.
 Mesial yüzün komĢu
bölgelerine dikkat ediniz.
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diĢle

temas

 Modelaj mumu kullanınız.
 Spatülünüzü bekte ısıtınız.
 Distal yüzün komĢu diĢle temas durumunu
dikkate alınız.

 Distal yüze mum atınız.

 Modelajı
ediniz.

bitmiĢ

modeli

kontrol
 Eksik yerlerinin olup olmadığına bakınız.
 Yüzlerde mum atımını tekrar kontrol
ediniz.
 Porselene eĢit miktarda yer bırakacak kadar
mum ilave ediniz.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Oklüzal uyuma bakınız.
 Kontak diĢlerle uyumuna bakınız.
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 Vestibül yüzün mumunu kazıyınız.

 Palatinal yüzün mumunu kazıyınız.

 DiĢ formunu bozmadan kazıyınız.
 Mum kurona kabaca form veriniz ancak asıl
diĢ
formunun
porselen
iĢlenirken
verileceğini unutmayınız.

 Kazıma spatülü kullanınız.
 Ġnceltme iĢlemi yaparken diĢ formunun
bozulmamasına özen gösteriniz.

 Mesial yüzün mumunu kazıyınız.

 Kazıma spatülü kullanınız.
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 Distal yüzün mumunu kazıyınız.

 DiĢ formuna dikkat ederek kazıyınız.

 Modelajı bitmiĢ
yerinden çıkarınız.

mum

kapĢonu

 KapĢonu çıkarırken deforme etmemeye
dikkat ediniz.

 Fazlalık mumları kazıyınız.

 Kolelerin net ve güzel çıkması için fazlalık
mumları kazıyınız.
 Fazlalıkları
alırken
kron
formunu
bozmamaya dikkat ediniz.

 Mum kapĢonu kontrol ediniz.

 Model üzerinde yerine koyarak kontrol
ediniz.
 Kronun modele uyumunu kontrol ediniz.
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 Kanat gelecek yeri izole ediniz.

 Ġzolasyon maddesi olarak lak ya da yağ
kullanınız.

 Kanadın geleceği yere uygun ara
gövdeyi seçiniz.

 Hazır gövdelerden uygun olanı seçiniz.

 Ara gövdeyi sabitleyiniz.

 Sıcak spatül ve mumla sabitleyiniz.
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 Kanat uzantısını oluĢturunuz.

 Ara
gövdenin
tamamlayınız.

 Ara gövdeyi koyarken, kanin diĢten destek
alarak lateral diĢe doğru kanat uzantısını,
oluĢturunuz. (3 numaralı kanin diĢten ve
alveol kretten destek alınarak, 2 numaralı
lateral diĢ çalıĢıldı).
 Kanat uzantısında kırılmayı önlemek için
bağlantı mumuyla ara gövde bağlantısını
kalınlaĢtırınız.

eksiklerini

 Gövdenin eksiklerini modelaj mumuyla
tamamlayınız.
 Kontak uyumlarına dikkat ediniz.

 Mum fazlalıklarını kazıyınız.

 Kazıma spatülü kullanınız.
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 Modeli kontrol ediniz.

 Mum modelajı bitmiĢ
kontrolünü yapınız.

modelin

son

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Oklüzal yüzdeki gerekli mesafenin
bırakıldığını görünüz.
 Bu mesafenin çalıĢılacak porselen için
bırakılması gerektiğini unutmayınız.

 Tij bağlayınız.
 Özel kanal mumları kullanınız.
 Ġnce tiji 2 mm çapında bağlayınız.
 Fazla kanal mumlarını kesiniz.
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 Rezervuarlı kanal hazırlayınız.
 Rezervuarlı kanal hazırlamanın metalde
doğacak eksiklikleri önleyici bir faktör
olduğunu unutmayınız.
 Rezervuarlı kanal, manĢetin içinde en geç
soğuyan nokta olduğundan metalin tam
dolmasını sağlayınız
 Rezervuarlı kanal hazırlamanın ters yönde
dıĢarı çıkmak isteyen havanın muhafazası
için de gerekli olduğunu unutmayınız.
 Rezervuarın üzerine kanal mumu
bağlayınız.

 45 derecelik eğimle bağlayınız.
 3 mm çapında kanal mumu kullanınız.

 Rezervuarlı kanalı bağlanmıĢ modeli
kontrol ediniz.
 Metalin akıĢ yönünSe göre 45 derecelik
eğimin verildiğini kontrol ediniz.
 Mum kronun hatasız dökümü için bu eğimi
veriniz.

 Ucunda mum kron olan döküm
kanalını
manĢet
tabanına
yerleĢtiriniz.

 Mum kronun manĢete tam bağlanmasını
sağlayınız.
 Sıcak mum ve bek alevinden geçmiĢ spatül
kullanınız.
 Elinizle bağlantıyı kontrol ediniz.
 Hazır manĢet kalıbı kullanınız.
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 Mum kronu kontrol ediniz.
 ManĢet kalıbı içindeki mum kronun
kenarlara yakın olmamasına dikkat ediniz.
 Revetmanın
mumu
tam
sarması,
revetmanda hava boĢluğu olmaması için
manĢetin iç kısmına alkollü sprey sıkınız.

 Revetman hazırlayınız.
 Üretici firmanın kullanım talimatına göre
revetman hazırlayınız.
 Revetman toz ve likidini üretici firma
önerileri doğrultusunda ayarlayınız.

 Revetmanı karıĢtırınız.

 Vakumlu
karıĢtırınız.
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revetman

karıĢtırıcısında

 Revetmanı vibratör üzerinde dökünüz.
 Vibratör üzerinde dökmenin revetmandaki
hava boĢluklarının çıkıĢına yardımcı
olduğunu unutmayınız.
 Döktüğünüz revetmanın modelin üzerini
tamamen kapamasını sağlayınız.

 Revetmanı dökünüz.

 Revetmanın donmasını bekleyiniz.

 Düz bir zemin üzerine bırakınız.
 Revetmanın donması beklenirken manĢeti
hareket ettirmeyiniz.

 ManĢeti kalıptan çıkarınız.

 Kırmamaya dikkat ediniz.

 Revetman
koyunuz.

kalıbı

döküm

fırınına

 Fırının 1030 dereceye gelmesini bekleyiniz.
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 Fırının kapağını kapatınız.

 Ortalama ısısı dakikada 70–80 derecede
artan fırında manĢeti 1,5-2 saatte piĢiriniz.
 Fırının 1050 dereceye gelmesini bekleyiniz.

 Ġndüksiyon cihazını hazırlayınız.

 Ġndüksiyon cihazının çalıĢır
olduğundan emin olunuz.
 Cihaz ayarlarını yapınız.

 Potaya metal koyunuz.

durumda

 Dökümü yapılacak mum krona yeterli
gelecek sayıda metal bilye kullanınız.
 Doğru metal alaĢım kullandığınızdan emin
olunuz.
 Zaman kaybını ve revetman kalıbın
soğumasını önlemek için metali potaya
revetman kalıbın fırından çıkmasına yakın
koyunuz.
 Metali koymadan önce potanın temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Metali ergitiniz.
 Döküm fırınına konmuĢ revetman manĢet
için fırın ısısı istenilen seviyeye geldiğinde
metalin ergitilmesi için baĢlat tuĢuna
basınız.
 Döküm fırınından çıkan revetman manĢeti
kesinlikle soğutmayınız ve döküm iĢlemini
hemen gerçekleĢtiriniz.
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 Revetman kalıbı fırından çıkarınız.
 ManĢet maĢası ve eldiven kullanınız.
 Reveman kalıbın fırından çıkması, döküm
cihazına konması ve döküm iĢlemine
baĢlanması
bir
dakika
içinde
gerçekleĢtirilmelidir. Unutmayınız.

 Revetman
cihazındaki
yerleĢtiriniz.

kalıbı,
manĢet

indüksiyon
yuvasına

 Revetman kalıbın ağzı potaya bakacak
Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Ġndüksiyon
kapatınız.

cihazının

 Vakit kaybetmeden baĢlat tuĢuna basınız.
 Döküm iĢlemi tamamlanınca (ortalama 5
saniye) indüksiyon cihazından revetman
kapağını
kalıbı çıkarınız.
 ManĢet maĢasıyla çıkarınız.

 Revetman kalıbı soğumaya bırakınız.

 Revetman kalıbın kendi hâlinde soğumasını
bekleyiniz.
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 Çekiçle modele zarar vermeden kırınız.

 Revetman kalıbı kırınız.

 Revetman kalıntılarını temizleyiniz.

 Frezle temizleyiniz.
 Hard frez kullanınız.

 Alt yapının
yapınız.

kaba

 Kumlama makinesinde yapınız.
kumlamasını  Daha ince temizlik için metal kuronu
kumlayınız.

 Kanal tijini ( döküm kanalı) kesiniz.

 Döküm kanalını separe ile kesiniz.
 Döküm kanalını, metal kron yüzünden
1mm yukarıdan kesiniz.
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 Kaba tesviyesini yapınız.

 Separe ile kaba tesviyesini yapınız.

 Kaba tesviyesi yapılmıĢ alt yapıyı
kontrol ediniz.

 Döküm aĢamasından kaynaklanan hatalar
olup olmadığını gözlemleyiniz.

 Kanatlı köprü alt yapıyı ölçüsü
üzerine oturtunuz.
 Alt yapının ölçü üzerine tam oturmasını
sağlayınız.
 Alt yapının uyumunu kontrol ediniz.
Fazlalıklar var ise alınız.

 Fazlalıklarını alınız.

 Ġnce fissür frezle iç yüzeydeki fazlalıkları
alınız.
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 Kole uyumuna bakınız.

 Hard frezle kole uyumu veriniz.
 Tesviyede kalın grenli aĢındırıcıdan
baĢlayıp ince grenli aĢındırıcı ile devam
ediniz.

 Alt yapıyı
oturtunuz.

ölçü

model

üzerine

 Ölçü modelde kontrolünü yapınız.
 Fazlalıkları alınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Kronun uyum kontrolünü yapınız.

 Alt yapının ince tesviyesini yapınız.

 Separe ile yapınız.
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 Metalin kalınlığını ölçünüz.

 Kumpas yardımıyla metal kalınlığını
ölçünüz.
 0,3 mm kalınlığında olmasına dikkat ediniz.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Fazlalıkları separe ile alınız.

 AĢındırıcıların metal alt yapı
üzerinde bıraktığı izleri yok ediniz.
 Püskürtme frezi ile yok ediniz.
 Tesviyede kalın grenli aĢındırıcıdan
baĢlayıp ince grenli aĢındırıcı ile devam
ediniz.

 Kole kalınlığını ayarlayınız.

 Püskürtme frezi ile ayarlayınız.
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 Metal kronun gövde ile arasını
temizleyiniz.

 Fissür frezle temizleyiniz.

 Metal kronun yüzeyini temizleyiniz.

 Fissür frezle temizleySiniz.

 Koleyi düzgünleĢtiriniz.

 Lastikle düzgünleĢtiriniz.
 Her iĢlemden sonra ölçü modelde uyum
kontrolünü yapınız.
 Bu kontrollerin sonucuna göre tesviye
iĢleminize devam ediniz.
 Hangi araç gereci kullanacağınıza da
kontrollerinizin sonucuna göre karar
veriniz.
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 Ġnce kumlamasını yapınız.

 Kumlama makinesinde yapınız.
 Ġnce grenli porselen kumu kullanınız.

 Alt yapısı tamamlanmıĢ kanatlı
köprünün son kontrolünü yapınız.

 Metal
yüzeyin
değerlendiriniz.
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matlaĢmasını

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kanatlı köprüde baĢarısızlık sebeplerinden olamaz?
A) Protez-mukoza iliĢkisinin doğru hazırlanmaması
B) Köprü statiğinin doğru hesaplanmaması
C) Biyolojik statiğin doğru hesaplanmaması
D) Mekanik kuralların dıĢına çıkılması
E) Köprünün destek diĢle baĢlayıp serbest sonlanması

2.

Yan gruplarda kanatlı köprü uygulanması aĢağıdaki durumlardan hangisinde
düĢünülemez?
A) Ön bölgede estetik açıdan kaninin kesilmesi istenmiyorsa
B) Alt ve üst birinci küçük azıların yokluğunda
C) Tek taraflı serbest sonlanan köprü planlamasında
D) Birinci küçük ve birinci büyük azıların noksanlığında
E) Ġki dayanıklı serbest sonlanan köprü planlamasında

3.

AĢağıdakilerden hangisi kanatlı köprü restorasyonları için kullanılan yanlıĢ bir
ifadedir?
A) Kanat kısa olmalı.
B) Kanat çiğneme düzleminden yüksek olmalı.
C) Destek kron/kök oranları olmalı.
D) En az iki destek diĢ alınmalı.
E) Kanat kısmının oklüzal alanı dar olmalı.

4.

“Bir tarafı destek diĢ, diğer tarafı serbest sonlanan köprülerdir.”
Aşağıdaki köprü tiplerinden hangisi bu tanımı doğrular?
A) Kanatlı köprü
B) Adeziv köprü
C) İmmediat köprü
D) Teleskop köprü
E) İnley köprü

5.

Kanatlı köprü metal altyapı hazırlığında aĢağıdaki laboratuvar iĢlemlerinden hangisi
iĢlem sırasını bozmaktadır?
A) Ölçüye göre model elde edilmesi
B) Mum modelaj
C) Kanadın geleceği yere uygun ara gövdenin seçilip sabitlenmesi
D) ManĢet kalıbın içine revetman dökülmesi
E) Rezervuarlı kanal hazırlanması

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
donanım
sağlandığında,
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, kanatlı köprülerde porselen iĢleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
E






DiĢ protez laboratuvarına giderek kanatlı köprülerde porselen iĢleme
aĢamalarını izleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıf ortamında öğretmen ve
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Porselen restorasyonlarda karĢılaĢılan sorunlar ve çözüm yollarını araĢtırınız.
Adeziv köprülerin laboratuvar iĢlemlerini ve kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
Adeziv köprülerin endikasyonlarını araĢtırınız.
Çıkarılıp takılabilen teleskop köprülerin özelliklerini öğreniniz.

2. KANATLI KÖPRÜLERDE PORSELEN
ĠġLEME
Döküm iĢlemi tamamlanmıĢ, kaba tesviyesi bitirilmiĢ olan köprünün tijleri kesilir,
yüzeydeki kalınlık farkları giderilir ve kumlama cihazında mekanik retansiyon için kumlanır
(kıymetli alaĢımlar 50 µ, CrNi ve CrCo alaĢımları için ise100µ-120µ’luk kum ile). Takiben
buhar banyosunda veya ultrasonik temizleyicide yüzeydeki artıklar temizlenir. Bu aĢamadan
sonra metal yüzeylerine elle kesinlikle dokunulmaz. Buhar banyosunda yüzeyi temizlenen
metaller, oksidasyon iĢleminbe tabi tutulur. Oksidasyon iĢleminden sonra porselen uygulama
iĢlemine geçilir.

2.1. Porselen Tatbiki
Okside edilmiĢ metal yüzeyine seçilen renk skalasına uygun olarak iki tabaka hâlinde
opaker sürülür ve her tabaka fırınlanır (Kıymetsiz alaĢımlara önce bonding ajan uygulayıp
sonra opakerlere geçilebilir.). Sonra opakerin üzerine renk Ģemasına uygun olarak kole
porseleni ve dentin porseleni fırça yardımı ile yerleĢtirilir. Özenle kondanse edilir ve yüzeye
çıkan sıvı, kâğıt mendillerle alınır. Kurutma iĢlemini takiben üretici firmaların tavsiyelerine
uygun olarak fırınlanır. Gerekirse internal renklendirme iĢlemi de dentin tabakası içinde
gerçekleĢtirilir. Mine çatlakları dentin renklenmelerine uygun renklerdeki porselen hamuru
hazırlanıp dentin tabakası içine yerleĢtirilerek fırınlanır. Daha sonra Ģeffaf (mine) porselen
yerleĢtirilip fırınlanır. Bu Ģekli ile tesviye iĢlemi tamamlanır ve hekime prova için gönderilir.
Provada renk, boyut ve oklüzyon kontrol edilir. Provası yapılan restorasyon, tekrar
laboratuvara alınıp glaze iĢlemine tabi tutulur. Glaze için özel porselen toz ve likidi
karıĢtırılıp restorasyon yüzeyine sürülür ve fırınlanır.
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Bazen restorasyon bitirilmesine rağmen renk uyumsuzlukları ile karĢılaĢılabilir bu
durumda makyaj iĢlemi uygulanır. Makyajda, değiĢik renk tonlarındaki porselen boya kiti
(Özel porselen tozlarından oluĢur.) ve özel likidi kullanılır. Makyaj iĢleminde de mutlaka
fırınlama iĢlemi uygulanır.
Burada unutulmaması gereken en önemli husus, en az fırınlama ile maksimum baĢarı
elde etmektir. Fırınlama sayısı arttıkça porselenin renginde açılma ve parlaklık oluĢacak bu
da baĢarıyı olumsuz etkileyecektir.

2.1.1. Porselen Restorasyonda Hekim-Teknisyen Arası Renk ĠletiĢiminin
Sağlanması
Memnun edici bir protez elde etmek için hasta, diĢ hekimi ve laboratuar arasında tam
bir uyum olmalıdır.
Laboratuvar teknisyeni hekimin seçtiği renge göre doğru renk seçimi yapabilmek için
farklı kalınlık ve opasitedeki çeĢitli porselenleri kullanarak bir restorasyon elde etmelidir.
Renk tespiti hekim tarafından, laboratuvarda diĢ teknisyeninin, kullandığı porselenin
skalasından seçilmelidir. Renk skalaları ile alınabilecek dentin, kole, mine ve efektlerin ayrı
ayrı seçilmesi ile iyi bir renk uyumu elde edilebilir.
Belli bir skala ile alınan rengi elde etmek üzere teknisyenin baĢka bir markanın
porselen tozunu kullanması, renk uyumsuzluğuna yol açabilir. Aynı Ģekilde diĢ hekimi de
farklı skala ile farklı porselen isteğinde bulunabilir.
Tekrarlanan fırınlamaların renkte değiĢikliklere yol açtığını gösteren çalıĢmalar
bulunmaktadır. Porselen iç yapısının pürüzsüz, yüzeyinin düzgün, iyi kondanse edilmiĢ
porselen hamurundan yapılmıĢ olmasının renk üzerinde önemli etkisi vardır.

2.1.2. Porselen Restorasyonda KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Yolları


Krem opakta çatlak oluĢumları: Krem opağın kalın sürülmesi ve krem
opaktaki organik maddelerin çok çabuk yanması opakta çatlak oluĢumlarına
neden olur.

Çözümü: Metal kapanana kadar opak sürülmeli, ön kurutma zamanı uzatılmalıdır.


Toz opakta çatlak oluĢumları: Toz opağın kalın sürülmesi, sürülen opağın çok
çabuk kuruması, hatalı metal dökümü ve iyi temizlenmemiĢ metal yüzeyi toz
opakta çatlak oluĢumlarına neden olur.

Çözümü: Toz opak muntazam bir Ģekilde aynı kalınlıkta ve ince olarak sürülmelidir.
Fırınlarken fırının ön kurutma zamanı ve ön kurutma derecesi piĢim tablosuna göre
ayarlanmalıdır. Metal üretici firmaların tavsiyesine uyulmalıdır. Metal yüzeyi iyice
temizlenmeli ve basınçlı buharla yıkanmalıdır.
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Opakta hava kabarcıklarının oluĢması: Kumlama ve tesviye sırasında metal
yüzeye yapıĢmıĢ alüminyum oksit artıkları opakta hava kabarcıklarına sebep
olur.

Çözümü: Kumlama yapılırken kumlama basıncının düĢürülmesi önemlidir.


Üst tabakalarda çatlaklar: Çok kuru yığma yapılmıĢ ve çok kuru çalıĢılmıĢ ise
üst tabakalarda çatlaklar oluĢur

Çözümü: Yığma yapılırken daha ıslak ve nemli çalıĢılmalıdır. Fırının ön kurutma
derecesi biraz düĢürülmelidir.


Köprü gövdeleri arasındaki dik çatlaklar: YığılmıĢ seramikte inter dental
aralıkların tesviye sırasında yeterli separe edilmemesi, köprü gövdeleri
arasındaki dik çatlaklara neden olur.

Çözümü: IslatılmıĢ jilet ile piĢmiĢ opak tabakasına kadar separe edilirse köprü
gövdeleri arasındaki dik çatlaklar ortadan kalkar.


Seramikte cansızlık: Çok kalın yığma yapılması, vakum sisteminde oluĢan
hata, fırının piĢme derecesinin düĢük olması veya kısa ön kurutma, önemli
nedenlerdendir. Bunun yanında yağlı veya yağ karıĢmıĢ likitlerin kullanılması
ve Ģeffafın çok kullanılmıĢ olması seramikte cansızlığa yol açar.

Çözümü: Seramik tabakaları çok kalın yığılmamalıdır. Vakum pompası kontrol
edilmelidir. Fırının kalibrasyon ayarı yapılmalı, seramik üretici firmasının piĢirme tablosuna
uygun piĢirilmelidir. Orijinal seramik likitleri kullanılmalı ve Ģeffafın yığma Ģemasına
uyulmalıdır.


Opak dentin kullanılmasına rağmen alttan metal sırıtması: Çok ince opak
dentin uygulanması ve piĢirmenin alçak ya da çok yüksek ısıda yapılması metal
sırıtmasına neden olur.

Çözümü: Opak dentin uygulanırken labial yüzü tamamen örtmelidir.


Rengin mat görünüĢü: Yine çok ince opak dentin uygulanması ve piĢirmenin
alçak ya da çok yüksek ısıda yapılması rengin mat görünüĢüne neden olur.

Çözümü: Opak dentin uygulanırken labial yüzü tamamen örtmeli porselen fırınının
kalibrasyon ayarı kontrol edilmelidir.


Sıcak ve yoğun renkte görüntü: Kalın opak yığılması ve seramiğin çok
piĢmesi sıcak ve yoğun renkte görüntü oluĢturur.

Çözümü: Çok ince opak kullanılmalı, porselen fırınının kalibrasyon ayarı kontrol
edilmelidir.
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Pürüzlü görünüĢ: Fırça yıkama suyunda opak dentin artıklarının varlığı yani
fırça yıkama suyunun temiz olmayıĢı pürüzlü görünüĢe neden olur.

Çözümü: Opak çalıĢmasından sonra mutlaka fırça yıkama suyu değiĢtirilmelidir


Seramikte siyah noktalar: Lastikleme sırasında lastik içindeki silikon
parçacıkları yapıĢıp siyah noktalara sebep olabilir. Yine çalıĢma odasındaki
diğer çalıĢanlardan çıkan metal tozların karıĢması da siyah nokta sebebidir.

Çözümü: Porselen restorasyon tesviyeden sonra çok iyi temizlenmeli, çalıĢma ortamı
temiz ve tozdan uzak olmalıdır.


Glazürden sonra pürüzlü görünüĢ: Yüzeydeki tesviye kalıntıları ve tesviye
sırasında seçilen aĢındırıcıların dikkatli kullanılmaması sıra takip etmemesi gibi
sebepler porselen restorasyonda pürüzlü görünüĢ meydana getirir.

Çözümü: Glazürden önce tesviyesi yapılmıĢ porselen basınçlı buhar altında iyice
yıkanmalıdır.

2.2. Adeziv Köprüler
KaybedilmiĢ diĢ ve dokuların estetik ve fonksiyonel olarak iadesinde kullanılan ve
komĢu diĢlere adeziv simanlar ve kompozit rezinlerle tutturulan restorasyonlardır. Bu
restorasyonlar metal akrilik/kompozit, metal porselen ve metal desteksiz porselenden
hazırlanabilir. Geçici ve daimi amaçlı olarak kullanılabilir.

Resim 2.1: Kayıp diĢlerin telafisi için kullanılan adeziv köprü

Rezin bağlantılı köprüler de denilen adeziv köprüler; diĢi, bir gövde ile ayak
diĢlerinden (lingual ya da palatinal) aproksimaline (yan yüz) kadar saran ince bir metal
altyapıdan oluĢur. Bu tür köprüler, diĢler üzerine kompozit rezin materyali ile yapıĢmakta,
kimyasal olarak pürüzlendirilmiĢ (asit-etching) mine yüzeyinde ve dökümdeki mikroskopik
çukurcuklar arasında kompozit yardımı ile mekanik bir kilitlenme ile bağlanmaktadır.
Bu teknik, ön ve arka diĢlerin eksikliğinde kullanılır. Periodental tedavilerde diĢ ve
periodental dokuların bütünlüğünü bozmaz. Ekonomik ve kısa süreli bir çalıĢma ile diĢlerin
sabitleĢmesini sağlamıĢ, geçici olarak sabit bir protez veya splintin uygulamasına imkân
vermiĢtir.
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Avantajlarının yanı sıra kullanım ömrünün sınırlı oluĢu da bir gerçektir. Köprü
tasarımının ve tutuculuğunun mekaniksel nitelikleri, geleneksel köprü mekaniği ile
kıyaslanamayacak ölçüde zayıftır. Bu nedenle adeziv köprü, kesici fonksiyonlar sırasında
oluĢan aĢırı dönme kuvvetlerine karĢı koyamaz ve yerinden ayrılabilir. Diğer önemli bir
nokta da kontakt bölgelerinde çürüklerin ortaya çıkarak restorasyon bağlantısının
zayıflamasıdır.

Resim 2.2: Adeziv köprülerde restorasyon bağlantısı

Resim 2.3: Adeziv köprüler

2.2.1. Adeziv Köprü Endikasyonları





Genç hastalarda özellikle çocuklarda ön diĢlerin eksikliğinde yer tutucu olarak
DiĢ kesimini kabul etmeyen hastalarda, ileride diĢ kaybı olasılığı düĢünülen
vakalarda
Estetik
Genel sağlığı ve sosyal ekonomik Ģartları iyi olmayanlarda

2.2.2. Adeziv Köprü Kontrendikasyonları





AĢırı restore edilmiĢ diĢlerde
Minenin aĢırı kaybolduğu diĢlerde
Diastema ve örtülü kapanıĢ gibi durumlarda motive edilemeyen hastalarda
Parafonksiyonel alıĢkanlığı olan hastalarda

2.2.3. Adeziv Köprülerin Tasarımı ve Modelajı
Rezin bağlantılı sabit protezlerin tutuculuğunun sağlanmasında yeterli mine yüzeyi ve
metal yapı planlaması en önemli faktörlerdir.
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Tutuculuğu artırmak ve genel fonksiyonel kuvvetleri daha iyi dağıtan bir metal altyapı
elde etmek için destek diĢler üzerinde gerekli modifikasyonları yapmak gerekir. Ön-arka
yöndeki hareketlere de mani olmak için tek giriĢ yolu belirlenmelidir. Mümkün olduğunca
tutucu yüzeyler artırılmalıdır. Gingival yöndeki hareketleri önlemek için vertical
durdurucuları (tırnak, eperon ) hazırlamak gerekir. Ayrıca proksimal undercutlar ortadan
kaldırılmalı, aĢındırmaya benzer tarzda minede dentin açığa çıkmayacak düzeyde çok az bir
kesim yapılmalı, bonding için yeterli mine yüzeyinin olmasına dikkat edilmelidir.
Restorasyon tasarlanırken 0,4 mm kalınlıkta döküm metalik yapı kenarlıkları giderek
incelecek tarzda hazırlanır. Destek diĢler üzerine kanal Ģeklindeki metal yapılar komĢu diĢ
etine temas etmeyecek ve embrazürleri açık bırakacak Ģekilde olmalıdır. Palatinal yüzleri
yeterince kaplamalıdır. Bu Ģekilde yükün destek diĢlerin geniĢ yüzeylerine yayılması
sağlanacak ve oklüzal kuvvetlere direnç oluĢturulacaktır.
Renk değiĢikliklerine sebep olmaması için metal yapı, translusent kesici kenarlardan
uzak tutulmalıdır.
Tasarımda yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak metal altyapı mum örneği
hazırlanır.
Mum örnekte gövde, kullanılacak estetik materyale (porselen, akril) göre tasarımlanır.
Metal kanatlar yüzey hâlinde diĢlerin palatinal ve proksimal yüzlerinde Ģekillendirilir.
Döküm, tesviye, cila ve oklüzal aĢındırmalar yapılarak restorasyon ağza
uyumlandırılır.

2.3. Teleskop Köprüler
Bu köprülere teleskop kron tutuculu köprüler de denir. Klinik kron boyları aĢırı kısa
olduğunda ya da estetik nedenler ile yapılan primer ve sekonder kısımlar içeren
restorasyonlardır.
Genelde eğimli mandibular molarlar, 1. moların ideal boĢluğunu ortadan kaldırır.
Ayrıca köprü için desteklerin uzun aksları boyunca hazırlanması da zordur.
Teleskop kron uygulaması ile yapılan köprülerin Ģekilleri ve planları, splintleme,
stabilizasyon, destekleme, retansiyon ve kuvvet kırma gibi geniĢ kapsamlı protetik
gereksinimleri yerine getirir. Sabit retansiyonun riskli olduğu hâllerde, sabit retansiyon
avantajlarını sağlayan hareketli bir üstyapının olması büyük bir avantajdır. Çünkü destek
diĢlerin birinin kaybı hâlinde, protezin tamiri veya yeniden yapımı olanaklıdır. Kolay
çıkarılabilirliğinin bir avantajı da kaybolan kemik yerine pembe akrilik kaide maddesinin
eklenmesiyle estetiğin kolayca kazandırılmasıdır.
Destek diĢ çevresindeki marjinal gingival dokulara kolayca ulaĢılabilmesi oral
hijyenin sağlanmasına ve kolay ağız temizliğine izin verir.
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Resim 2.4: Teleskop köprüler

2.3.1. Teleskop Köprülerin Laboratuvar ĠĢlemleri
Prepare edilmiĢ diĢlerden elastomerik ölçü maddeleri ile ölçü alınıp laboratuvara
iletilir. Ölçülerin içine die’li model prensiplerine uygun olarak sentetik sert alçı dökülerek
çalıĢma modelleri elde edilir.
Tüm primer yapıların modelajında parelelometre ve freze cihazı kullanılır. Tesviye
iĢleminde de yine freze cihazı kullanılır. 0,3 mm kalınlığına denk altyapı (primer) ağızda
kontrol (prova) edilir ve hekim tarafından ikinci ölçü alınır. Bu Ģekilde primer yapıların
ağızdaki yerleĢimi aynen laboratuvara taĢınıp model elde edilir. Primer kısımlarda olduğu
gibi sekonder yapılar hazırlanır. Sekonder kısımlar ya hareketli bölümlü protez veya köprü
Ģeklinde hazırlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek kanatlı köprülerde porselen iĢleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kanatlı köprü alt yapıyı oksitleyiniz.

 Porselen fırının start düğmesine basınız.
 BaĢlangıç
ısısının
600
dereceden
baĢlamasına dikkat ediniz.
 Oksitleme için metal kuronu taĢıyıcıya
yerleĢtirip, fırına koyunuz.

 OksitlenmiĢ
köprüyü
fırınından alınız.

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

 Kanatlı köprü alt yapıyı kumlayınız.

 Kumlama makinesinde yapınız.
 Ġnce grenli porselen kumu kullanınız.
 Kum içerisinde kontamine edici maddelerin
bulunmamasına dikkat ediniz.
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 Kanatlı köprü alt yapıyı kaynatınız.
 Su kaynamaya baĢladıktan sonra 1-2 dakika
kaynatınız.
 Kaynatmanın metal kronun üzerindeki
doğal yağların temizlenmesi için gerekli
olduğunu unutmayınız.

 Kaynayan kanatlı köprü alt yapıyı
alınız.

 Portegü ile alınız.
 Kâğıt havluyla kurulayınız.

 Gövde ve
sürünüz.

destek

diĢe

bonding
 Metal kronun tüm yüzeyini kapatacak
Ģekilde bonding uygulayınız.
 Bonding toz ve likit oranına dikkat ediniz.
 KarıĢımın homojen olmasına dikkat ediniz.
 Bonding uygularken tek fırça hareketi ile
yukarıdan aĢağıya doğru uygulayınız.
 Bonding iĢlemine metal kronun yüzeyi
tamamen kapanıncaya kadar devam ediniz.
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 Alt yapıyı fırınlayınız..
 TaĢıyıcısı ile koyunuz.
 Vakumlu bir Ģekilde 15 dakika piĢmesini
sağlayınız.
 PiĢme süresini üretici firmanın önerilerine
göre de ayarlayabilirsiniz.

 Porselen fırınından çıkarınız.

 Portegü ile çıkarınız.
 Kronu fırın koridorunda kendi hâlinde
soğumaya bırakınız.
 3-5 dakika soğumasını bekleyiniz.

 Gövde ve destek diĢe base paste  Base paste’yi gövde ve destek diĢin her
yerine gelecek Ģekilde sürünüz.
sürünüz.
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 Base paste kristal tozu dökünüz.

 Base pastenin opakla kaynaĢmasını
sağladığı için kristal tozu dökünüz.
 IĢık kırılganlığını sağlayacağı için kristal
tozu dökünüz.

 Porselen fırınına koyunuz.

 PiĢme süresini üretici firmanın önerilerine
göre ayarlayınız.

 Fırından çıkarınız.

 Opak hazırlayınız.

 Süre bitiminde fırından çıkarıp 3-5 dakika
soğumasını bekleyiniz.
 Portegü ile çıkarınız.

 Üretici firma talimatına göre likit ve tozunu
koyunuz.
 Homojen bir Ģekilde karıĢtırınız.
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 Gövde ve destek diĢe opak sürünüz.

 Her yüzeyine eĢit bir Ģekilde sürünüz.
 Metal yansıması ve ıĢık kırılmasını
önleyecek Ģekilde opak sürünüz.

 Kronun içine silikon yastık koyunuz.

 Kronun statife (taĢıyıcı) düĢmemesi için
koyunuz.

 Alt yapıyı fırınlayınız.

 Fırın ayarını üretici firmanın önerilerine
göre yapınız.

 Alt yapıyı porselen fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcısında çıkarınız.
 Portegü ile alınız.
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 Modeli izole ediniz.
 Porselenin modele yapıĢmasını engellemek
için izolasyon maddesi olarak cila sürünüz.
 Porselenin alçı yüzeylere yapıĢmaması için
mesial ve distaldeki komĢu diĢlerin
yüzeyine cila sürünüz

 Dentin ve mine (Ģeffaf) porselenleri
hazırlayınız.

 Uygun oranlarda likit ve tozunu koyunuz.
 Temiz ve saydam bir zemin üzerinde
karıĢtırınız.

 Ara gövde altına dentin yığınız.

 Opağı bitmiĢ metale dentin uygulayınız.

41

 Lateral
diĢe
uygulayınız.

dentin

porseleni  Kret uyumunu sağlayacak Ģekilde dentin
uygulayınız.

 Kanin diĢe dentin uygulayınız.

 Vestibül yüzüne dentin uygulayınız.
 Fazla likidi alınız.

 Gövde ve destek diĢin Palatinal
yüzüne dentin uygulayınız.

 Gerektiği kadar dentin porseleni yığınız.

 Koledeki fazla dentini alınız.

 Keskin spatül ucu ile fazlalıkları alınız.
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 Ġnsizal bölgelerdeki fazla dentini
alınız.

 Keskin spatül ucu ile fazlalıkları alınız.

 Gövde ve destek diĢe Mamelon hattı  Fırçayla açınız.
 Keskin uçlu bir aletle de açabilirsiniz.
açınız.

 Lateral diĢin vestibül yüzüne mine  Fırçayla uygulayınız.
 Her yere eĢit Ģekilde Ģeffaf uygulayınız.
(Ģeffaf) uygulayınız.

 Kanin diĢin vestibül yüzüne mine
uygulayınız.






Fırçayla uygulayınız.
Her yere eĢit Ģekilde mine uygulayınız
Fazla likidi alınız.
Peçete ile alınız.
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 Palatinal yüzün
uygulayınız.

insizaline

mine

 Fırçayla uygulayınız.
 Her yere eĢit Ģekilde mine uygulayınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.

 Palatinal ile alt diĢlerin vestibül uyumuna
bakınız.

 DiĢlerin palatinal yüzünün insizaline
ilave mine uygulayınız.

 Her iki diĢe de mine uygulayınız.
 Mineyi palatinal yüzün morfolojisini
oluĢturarak Ģekilde yığınız.

 ġeffaf fazlalıklarını alınız.

 Keskin uç kullanınız.
 DiĢlerin arasını belirleyiniz.
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 Eksikleri tamamlayınız.
 Model üzerinde eksikleri tamamlayınız.
 Porselen fırında büzülme göstereceğinden,
dentin
porseleni
diĢin
normal
büyüklüğünden biraz daha hacimli olarak
yığınız.

 Koleye dentin uygulayınız.

 Yan kontak ilaveleri yapınız.

 Kole ve kontak uyumlarını dentin ve
Ģeffafla tamamlayınız.

 Fazla likidi alınız.
 Alırken vibrasyon yapınız.
 Kronu tuttuğunuz portegüye bir cisim
vurarak titreĢim sağlayınız.

 Silikon yastık koyunuz.

 Silikon yastığı kronun statife (taĢıyıcı)
düĢmemesi için koyunuz.
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 Kanatlı
köprüyü
yerleĢtiriniz.

taĢıyıcıya

 Köprüyü düĢürmeden taĢıyıcısına koyunuz.

 I. dentin iĢlenmiĢ köprüyü porselen
fırınına koyunuz.
 Üretici firmanın önerilerine kesinlikle
uyunuz ve piĢirme tablosundaki sıcaklıkları
olduğu gibi uygulayınız.

 Porselen fırınından alınız.

 TaĢıyıcısında alınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Kanatlı köprüyü artikülatörde kontrol
ediniz.
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 Dentin ve Ģeffaf ilavesi yapınız.

 Eksikleri dentin ve Ģeffafla tamamlayınız.
 Mesial ve distal yüzeylere büzülmeyi
karĢılaması için dentin ve mine ilavelerini
yapınız.

 Porselenin suyunu alınız.

 Vibrasyon yaparak alınız.
 Portegünün üzerine penset
vibrasyon yapabilirsiniz.

sürterek

 Fazlalıkları alınız.

 Keskin spatül ucu ile fazlalıkları alınız.
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 Ara boĢlukları doldurunuz.

 Belli yerlere dentin ve Ģeffaf koyarak
tamamlayınız.

 ġeffaf yığınız.

 Ġnsizal kenara dentin koyunuz.

 Fazlalıkları alınız.

 Keskin spatül ucu ile fazlalıkları alınız.

 KapanıĢına bakınız.

 KapanıĢ kontrolü yapınız.
 Alt ve üst modelde kapanıĢı kontrol ediniz.
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 Porselen fırınına koyunuz.

 TaĢıyıcısında koyunuz.
 Üretici firmanın kullanım talimatına göre
fırınlayınız.

 Porselen fırınından çıkarınız.

 TaĢıyıcısında çıkartınız.
 Soğumasını bekleyiniz.

 Gövde ve destek diĢin tesviyesini
yapınız.

 Separe ve silindir frezle ile tesviyesini
yapınız.
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 Oklüzal
yüzdeki
belirleyiniz.

fazlalıkları

 Fazlalıkları belirlemede artikülasyon kâğıdı
kullanınız.

 Görülen yükseklikleri tesviye ediniz.

 Model üzerine çıkan renkleri tesviye ediniz.
 Bu renklerin alınması gereken fazlalıklar
olduğunu biliniz.

 Oklüzal yüzün tesviyesini yapınız.

 Oklüzal yüzde artikülasyon kâğıdının
bıraktığı izlerin alınması gereken fazlalıklar
olduğunu unutmayınız.
 Rond frez kullanınız.

 Uç kısımları tesviye ediniz.

 Frezle tesviye ediniz.
 Tesviyede top (rond) frez kullanınız.
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 Ara yüzeylerini tesviye ediniz.

 Separe ile tesviye ediniz.

 Singulumları belirleyiniz.

 Fissür frez kullanınız.

 Gövde ve
uygulayınız.

destek

diĢe

glaze  Glaze’i tüm yüzlere homojen Ģekilde
uygulayınız.
 Kanatlı köprüyü portegü ile metal bant
kısmından tutunuz.

 Makyaj yapınız.

 Gerekirse yapılacak bir iĢlem olduğunu
biliniz (Hekim isteğine göre yapılır.).
 Hekim makyaj istemiĢ ise kanatlı köprünün
bukkal ve oklüzal yüzlerini makyajlayınız.
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 Singulumu renklendiriniz.

 Gerekirse yapılacak bir iĢlem olduğunu
biliniz (Hekim isteğine göre yapılır.).

 Kanatlı
koyunuz.

köprüyü

taĢıyıcısına

 Dikkatli
bir
yerleĢtiriniz.

Ģekilde

taĢıyıcısına

 Porselen fırınına koyunuz.

 Kanatlı köprüyü taĢıyıcı çivisine takıp
taĢıyıcısına yerleĢtirerek koyunuz.

 Fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcısında çıkarınız.
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 Kanatlı köprüyü modele oturtunuz.

 Önden ve arkadan uyum kontrolü yapınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.
 Alt ve üst modelde uyum kontrolü yapınız.

 Artikülatör kontrolü yapınız.

 KapanıĢı kontrol ediniz.
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 Kanatlı köprüyü dezenfekte ediniz.

 Portegü ile tutup dezenfekte ediniz.

 Kanatlı köprüyü hekime gönderiniz.

 Torbalayarak hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Prepare edilmiĢ diĢlerde elastomerik ölçü maddeleri ile ölçü alınıp laboratuara
iletilmesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kanatlı köprü
B) Adeziv köprü
C) Teleskop köprü
D) Ġmmediat köprü
E) Patolojik durumda kullanılan köprü

2.

AĢağıdakilerden hangisi porselen tatbiki sırasında kullanılan materyaller arsında yer
almaz?
A) Opaker
B) Bonding ajan
C) Dentin porseleni
D) Mine porseleni
E) Ġnce grenli porselen kumu

3.

Porselen fırınlamasına ait verilen ifadelerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz?
A) Porselen fırınına yerleĢtirdiğimiz üye sayısı ne kadar çok ise fırınlama o kadar kötü
olur.
B) En az fırınlama ile maksimum baĢarı elde edilmesi çok önemlidir.
C) Fırınlama sayısı arttıkça porselenin renginde açılma olur.
D) Tekrarlanan fırınlamalar porselen içyapısında pöroziteye yol açabilir.
E) Fırınlama sayısı arttıkça porselenin renginde parlaklık oluĢur.

4.

AĢağıdakilerden hangisi porselen restorasyonda karĢılaĢılan sorunlardandır?
A) Krem-opakta çatlak oluşumları
B) Toz-opakta çatlak oluşumları
C) Seramikte cansızlık
D) Opak, dentin kullanılmasına rağmen alttan metal sırıtması
E) Hepsi

5.

Adeziv köprüler için söylenen ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) KaybedilmiĢ diĢ ve dokuların estetik ve fonksiyonel olarak iadesinde kullanılan
restorasyonlardır.
B) Adeziv restorasyonlar, metal porselen ve metal desteksiz porselenden
hazırlanamaz.
C) Adeziv köprüler, komĢu diĢlere adeziv simanlarla tutturulur.
D) Geçici ve daimi amaçlı kullanılabilir.S
E) Adeziv köprüler komĢu diĢlere kompozit rezinlerle tutturulur.

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

( ) Köprü ana kurallarına göre planlanan ancak destek sayısının az kullanılması
gereken durumlarda yapılan köprülere özel köprü denir.

2.

(

3.

( ) Klinik kron boyları aĢırı kısa olduğunda ya da estetik nedenlerle adeziv köprü
yapılır.

4.

(

5.

( ) Porselen fırında büzülme göstereceğinden, dentin porseleni diĢin normal
büyüklüğünden biraz daha hacimli olarak yığılır.

) Porselen fırınından çıkan metal kron hızlı bir Ģekilde soğutulmalıdır.

) Üst çenede ön bölgede, tek diĢ noksanlığında kanatlı köprü uygulanır.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Kanatlı köprü metal altyapı tasarımında ………………………. kendi orijinal form ve
fonksiyonuna yakın restore edilmelidir.

7.

AĢındırıcıların metal kron üzerinde bıraktığı izleri ……………………… yaparak yok
etmek gerekir.

8.

Metal altyapı hazırlanırken metalin kalınlığı ……………………. ile ölçülür. Metal
kalınlığının ………………… mikron olmasına dikkat edilir.

9.

Kanatlı köprü yapımında hekimden gelen …………… incelenip ………… elde edilir.

10.

Tek kanatlı gövdeler için en az ……………………………………… gerekir.

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

E
C
B
A
D

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

C
E
A
E
B

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

D
Y
Y
D
D
diĢ konturu
kumlama
kumpas, 3
ölçü, model
iki destek diĢ
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