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AÇIKLAMALAR 
KOD 724DC0071 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Metal Destekli Köprü 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; metal destekli porselen köprü (alt yapı 

hazırlamak ve alt yapı üzerine porselen iĢlemek) yapmak 

için gerekli bilgi, teknik iĢlem ve beceri basamaklarının 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL “Sabit Protezler I” dersi modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Metal destekli köprü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile diĢ protez laboratuvarlarında gerekli araç 

gereç ve donanım sağlandığında metal alt yapı 

oluĢturabilecek, bu alt yapı üzerine porselen iĢleyerek metal 

destekli porselen köprü yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Metal alt yapı hazırlayabileceksiniz. 

2. Metal alt yapı üzerine porselen iĢleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Güdüklü model, elektrikli spatül, modelaj 

mumları, mum eritme cihazı, modelaj spatülleri, die spacer, 

izolasyon likiti, fırça, uygun çapta mum tij, manĢet kılıfı, 

alkollü sprey, revetman tozu ve likiti, vakumlu karıĢtırıcı, 

vibratör, döküm cihazı, uzun saplı maĢa (manĢet maĢası), 

metal alaĢım, çekiç, kumlama cihazı, mikromotor, frez 

çeĢitleri, separe, artikülasyon kâğıdı, basınçlı buhar 

makinesi, artikülatör, bonding, opak, dentin/mine porseleni, 

porselen fırça çeĢitleri, glaze, porselen makyaj malzemesi, 

porselen frez çeĢitleri, artikülasyon spreyi, porselen fırını, 

vb. 

Ortam: DiĢ protez teknisyenliği çalıĢma laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Dental köprü bir veya birden daha fazla diĢ eksikliğinde komĢu diĢlerin küçültülüp 

bunlara gelen özel kaplamalardan destek alınarak ara boĢlukların doldurulması iĢlemidir. 

Herhangi bir nedenle diĢ kaybı meydana geldiğinde komĢu diĢlerde bu boĢluğa doğru 

hareket baĢlar. Bunun sonucunda yandaki diĢlerde diĢeti problemleri, bu boĢluğa devrilmeye 

bağlı kemik kayıpları, estetikte bozulma ve çiğneme kuvvetlerinde değiĢiklikler meydana 

gelir. Eğer uzun süre bu boĢluk implant veya köprü ile restore edilmezse komĢu diĢlerde 

kayıplar olabilir. Köprü planlamaları (bir veya birden fazla diĢ eksikliklerinde) diĢ hekimi 

tarafından yapılmakta, ağızdaki diĢ eksikliklerinde, gerek destek diĢlerin kron kaplamasında, 

gerekse gövde yapımında metal destekli köprüler sıklıkla tercih edilmekte ve 

kullanılmaktadır. 

 

Sizler bu modülü tamamladığınızda, metal destekli köprülerle ilgili teorik bilgi 

yanında, metal alt yapının oluĢturulması ve bu alt yapı üzerine porselen iĢlenmesiyle ilgili 

laboratuvar aĢamalarını öğrenecek, metal destekli porselen köprü yapabileceksiniz.  

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, metal destekli köprü için 

metal alt yapı hazırlama iĢlemi yapabileceksiniz. 

 

 
 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek metal alt yapı hazırlama iĢlem basamaklarını 

gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta öğretmen ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Metal alt yapı hazırlığında kullanılan metal alaĢımlar ve bu metal alaĢımların 

özelliklerini araĢtırınız. 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek metal alt yapı hazırlığında kullanılan araç 

gereçleri gözlemleyiniz. 

 Köprülerde planlama neden önemlidir ve diĢ teknisyeninin planlamadaki rolü 

nedir? AraĢtırınız. 

1. METAL ALT YAPI HAZIRLAMA 
 

Metal alt yapının mum modelajı üç Ģekilde tamamlanabilir. Bunlar; damlatma tekniği, 

daldırma tekniği ve yaprak mum tekniğidir. Modelajı tamamlanan model tijlenir ve manĢete 

alınıp revetmanlama yapılarak döküm iĢlemi gerçekleĢtirilir. Döküm iĢlemi sonrası kaba 

tesviyesi bitirilen köprünün tijleri kesilir, yüzeydeki kalınlık farkları giderilir ve kumlama 

cihazında mekanik retansiyon için kumlanır ve takiben buhar banyosunda ya da ultrasonik 

temizleyicide yüzeydeki artıklar temizlenir. Bu aĢamadan sonra metal yüzeyine kesinlikle 

elle dokunulmaz. 

 

1.1. Köprü Protezleri 
 

Ağızdaki noksan diĢlerin yerlerini tamamlayan ve çiğneme basıncını destek diĢler 

yoluyla çene kemiğine ileten protezlere, sabit protezler denir. Köprü yapılabilmesi için 

alveol kretinde bir ya da daha fazla diĢ noksanlığı olması gerekir. 
 

Standart bir köprü elemanları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 
 

 Dayanak (destek) diĢ: Çekim boĢluğunun mesial ve distalinde yer alan ve 

köprüyü taĢıyan diĢlere dayanak diĢ denir. 

 Çapa (ayak) tutucu: Dayanak diĢlerin üzerine yapılan kronlara denir. 

 Gövde: Eksik diĢlerin yerine geçen kronlara denir. Mesial veya distalden birer 

çapa ile komĢuluk eden gövdeler “ara gövde”, tek taraftan çapaya bağlı olup 

diğer taraftan diğer ara yüz komĢuluğu bağımsız olan gövdeler ise “terminal 

gövde” ya da “kanat” adı ile bilinir. 

 Üye: Gövde ve çapaların tamamı üyeleri oluĢturur. Çapaların birbiri ile ya da 

gövde ile birleĢtiği alanlar “bağlantı noktası” olarak bilinmektedir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2. Metal Destekli Köprü Protezleri 
 

Alt yapıda standart metal nikel-kobalt (nı-co) veya değerli metal olan altın (au) 

alaĢımlar üst yapıda porselen materyal kullanılarak yapılan köprülerdir. Altın diĢ 

hekimliğinde kullanılan maddeler içinde, diĢ ve diĢeti ile uyumlu en kıymetli malzemelerden 

biridir. Bu yüzden değerli metal kullanılarak yapılan uygulamalar ile daha sağlıklı ve estetik 

sonuçlar elde edilir. 

 

Resim 1.1: Üç diĢ eksikliğinde metal destekli köprü 

 

Resim 1.2: Dört diĢ eksikliğinde metal destekli köprü 

 

1.3. Destek DiĢ Özellikleri 
 

Sabit protez ile parsiyel protez endikasyonlarının birbirine karıĢtırılmaması, diĢ 

noksanlığı köprü protezi ile giderilebilecekse parsiyel protez tercih edilmemesi 

gerekmektedir. Ancak köprü yapımı için genelde kuvvetli destek (çapa-ayak) olması gerekir. 

Kuvvetli diĢten kastedilen kendine gelen normal çiğneme basıncı ile artı basınçları 

taĢıyabilen diĢ olma özelliğini göstermesidir. Bunun için;  

 

 Destek diĢin yapısal büyüklüğü, 

 Kron kök oranı, 

 Alveol kretindeki duruĢu, 
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 Krondaki çürükler, 

 KapanıĢ durumu, 

 Pulpanın canlı olup olmaması göz önünde bulundurulması gereken durumlardır.  
 

DiĢler yapısal büyüklük açısından ele alındığında üç grup diĢ ortaya çıkar.  

Bunlar: 

 Destek diĢ özelliği taĢıyanlar: Üst çene 1-3-6-7 alt çene 3-6-7 nu.lı diĢlerdir. 

Bu diĢler tek diĢ noksanlığı yanında birden fazla diĢ noksanlıklarında da bu iĢi 

üstlenebilecek yapıdadır. 

 Destek diĢ özelliğini az taĢıyanlar: Üst çene 4-5 ile alt çene 4-5-8 nu.lı 

diĢlerdir. Bu diĢler ya tek diĢ noksanlığında ya da büyük diĢlerle birlikte ikili 

destek diĢ olarak ele alınmalıdır. 

 Destek diĢ özelliği taĢımayanlar: Üst çene 2-8 alt çene 1-2 nu.lı diĢlerdir. 8 

nu.lı diĢ kök yapısının yetersizliği, 1 ve 2 nu.lı diĢler yapılarının ve köklerinin 

yetersizliği nedeniyle köprüde destek olarak alınmamalıdır. Destek diĢ olarak 

kullanılırlarsa köprü uzun ömürlü olmayacak, çiğneme basıncı etkisiyle 

desteklerde luksasyonlar görülecek ve köprüde devrilmeler olacaktır. 
 

DiĢlerin alveol kretinde uzun süre fonksiyon görebilmeleri köklerinin uzun ve geniĢ 

olmasına bağlıdır. Köprü yapımında destek diĢin kron kök oranının 1/2'ye yaklaĢması önem 

taĢımaktadır. Ancak diĢte kök yüzeyi geniĢ olduğunda, iki veya üç köklü olduğunda, 1/2 

kron kök oranı Ģartı aranmaz (üst santral diĢlerde olduğu gibi) ve destek olarak 

kullanılabilirler. 1/2 kron ve kök oranı küçük ve büyük azılarda, 2/3 oran kaninlerde vardır. 

1/1 oran ise üst santral, alt 20 yaĢ diĢi ve diğer diĢlerde görülür.  
 

Apikal ve periodontal ve pulpa enfeksiyonu olan diĢler genelde destek diĢ olarak 

kullanılmaz.  
 

1.4. Metal Destekli Köprü Avantajları 
 

 Ekonomiktir. 

 Dayanıklı ve sağlamdır. 
 

1.5. Metal Destekli Köprü Dezavantajları 
 

 Üzerine yerleĢtirilen porselen ile alt yapı metali ne kadar maskelenirse 

maskelensin alttan metalin grimsi bir yansıması görülür. 

 Alt yapıda kullanılan metal, diĢetine oturduğu bölgede zamanla bir miktar diĢeti 

çekilmesi yapar. 

 IĢığı yansıtması alttaki metal yüzünden zayıftır. Doğal diĢler ise ıĢığı 

mükemmel yansıtır. Doğal diĢlerin yanında bu yüzden biraz farklı görünür. 

 Metal alerjisine neden olabilir. 
 

1.6. Köprü Materyali 
 

Köprü materyali seçiminde karĢıt diĢlerin durumu göz önünde bulundurulmalıdır. 

KapanıĢta karĢıt diĢler doğal diĢ ise her türlü materyal ile köprü yapılabilir. KaĢıt diĢler 

porselen ise köprü porselen, metal ise ve estetik bir sakınca yoksa köprü metal yapılmalıdır. 
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Farklı materyalden köprü yapıldığında sert olan materyal diğerini aĢındırarak 

köprünün fonksiyon dıĢı kalmasına sebep olmaktadır. 

 

1.7. Köprü Yapım Öncesi Dikkat Edilecekler 
 

Köprü planlamaları (bir veya birden fazla diĢ eksikliklerinde) diĢ hekimi tarafından 

yapılmaktadır. Ancak diĢ protez teknisyeninin de göz önünde bulundurulması gereken 

noktalar vardır. 

 

Genelde ön grup köprü üyelerinin Ģeklinin verilmesinde, üyenin yer durumuna göre 

boyutlarında anatomik esasların dıĢına çıkılabilir. Bu durumun planlanmasında; 

 

 Vestibül çıkıntılar, 

 Üye yerinin darlığı, 

 Üye yerinin geniĢliği, 

 Antagoniste uzanmanın fazlalığı, 

 Aproksimal iliĢkiler, 

 Üye yerindeki rezorbsiyon göz önüne alınmalıdır. 

 

Böylece hem estetik görünüm daha iyi yerine getirilecek hem de fonasyon ve 

fonksiyonel durum geliĢtirilmiĢ olacaktır. ġekillendirme yapılırken desteklere getirilen 

basıncın azaltılması doku sağlığı açısından önemlidir. Üyeye Ģekil verilirken vestibülde 

simetrik ve antagonist diĢ boyutlarına kesinlikle bağlı kalınmalı, lingualde/palatinal ise 

hastayı rahatsız edecek aĢırı değiĢikliklerden kaçınılmalıdır. 

 

1.7.1. Anterior DiĢlerde Köprü Yapımı Öncesi Dikkat Edilecekler 
 

Üst tek santralin yerine iĢlenecek üyenin simetrisindeki santralle aynı olması gerekir. 

Üst santral eksikliklerinde göz önünde bulundurulan hususlar: 

 

 Ön köprü gövdelerinde estetik ve fonasyon birinci planda olmalıdır.  

 Fonksiyon ikinci planda olmalıdır.  

 Maxiller anterior diĢlere estetik daha da önem kazanır. Maxiller anterior 

bölgedeki rezorbsiyon nedeni ile daha çok ridge- lap gövde tercih edilir. 

 

 Santralin yeri geniĢ olduğunda: Köprü üyesi santralin mesio-distal boyutunu 

simetriye uygun yapabilmek için aĢağıdaki iĢlemler gerçekleĢtirilir. 

 

 Santralin distalinde diestema yapılır. 

 Aproksimal temaslar linguale, palatinale ve servikale kaydırılarak bu 

geniĢlik gizlenmeye çalıĢılır. 

 Üye santralin mesio-insizal ve disto-insizal köĢeleri yuvarlak duruma 

getirilir. 

 GeniĢ diĢin mesial teması servikale kaydırılıp insizal diestema yapılarak 

daha dar bir görünüm elde edilebilir. 
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 Gövde üyenin rengini simetrik diĢ renginden biraz koyu yapmak ve 

vestibülde dikey sulcuslar açmakla geniĢlik azalmıĢ gibi görünür. 

 Gövde palatinale alınır. 

 Ġki santral diĢ noksanlığında boĢluk normalden fazla ise üyeler distal 

kenarlarından palatinale doğru rotasyona uğratılarak fazla geniĢlik 

gizlenebilir. 

 

 Santralin yeri dar olduğunda:  

 

 Vestibül yüzey düzleĢtirilir. 

 Servikaldeki temas vestibüle alınır. 

 Üyenin rengi komĢu diĢlerden biraz açık yapılır. Yatay sulcuslar 

yapılabilir. 

 Hazırlanacak üyeye rotasyon yaptırılarak iĢlenir. Bu durum iki santralin 

noksanlığında daha rahat uygulanır. Burada distal kenarlardan vestibüle 

doğru rotasyon yapılır ve yansıma yüzeyi artırılır. 

 

 Kaninlerde üye yeri darlığı veya geniĢliğinde:  

 

 Üye yeri dar ise insizal tepesi (kron apeksi) distale alınır. 

 Üye yeri geniĢ ise kaninlerde insizal tepesi mesiale kaydırılır. 

 

 Üye boĢluğu derin olduğunda: Önce üye yapılır, yerinde kontrol edilir ve 

kalan boĢluk pembe mumla modelaj yapılarak muflaya alınır ve pembe akrille 

doldurulur. 

 Üst lateral üyenin iĢlenmesi: Lateral diĢ boyunun küçük olması iĢlenmesi 

esnasında bazı zorluklara neden olur. Bunun için kolenin biraz geniĢletilmesi 

gerekir. Aproksimal temas kaninde servikale, santralde ise insizale yakın 

olmalıdır. 

 Kanin üyenin iĢlenmesi: Simetrisindeki kanine göre servikal açı aĢınmıĢ 

Ģekilde iĢlenmelidir. Kaninin komĢu diĢlerle temas noktaları servikale yakın 

olmalıdır. Bu durum küçük azılara doğru oklüzale kaydırılmalıdır. Kanin üyenin 

iĢleneceği yerin mesio-distal boyutu fazla ise mesial yüz simetriye uygun 

iĢlenmeli, distal yüz ise boĢluğu kapatacak Ģekilde büyütülmelidir. 

 

1.7.2. Posterior DiĢlerde Köprü Yapımı Öncesi Dikkat Edilecekler 
 

Arka diĢlerin eksikliğinde temel prensip, doğal diĢin anatomik özelliklerini aynen 

yansıtmasıdır. Ancak diĢsiz kretin boyu, rezorbsiyon düzeyi, estetik faktörlerinde etkisi ile 

gövde üzerinde değiĢiklikler yapılabilir. DeğiĢiklik olarak gövdelerde küçültme yapılır. 

Oklüzal yüzden yapılan küçültme lingual ve palatinal tüberküllerde olur, bu tüberküller sivri 

bir Ģekil alır ve karĢıt tüberküller ile daha ufak yüzeyler hâlinde temas eder. Oklüzal yüzden 

yapılan bu küçültme köprü protezi üzerine gelen kuvvetlerin, kuvvet kolunu küçülterek 

dayanak diĢler üzerindeki etkinliği azaltacağı ileri sürülmektedir. Buna bağlı olarak lingual 

yüzlerde de küçültme yapılır. Böylece hijyen kolaylığı, doku örtücülüğünü en aza indirme ve 

doku stimülasyonu, kret konturlarına uyum gibi biyolojik faktörleri de sağlamıĢ olur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek metal destekli köprü için alt yapı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güdüklü (die’li ) model elde ediniz. 

 

 

 Hekimden gelen elastromerik ölçüyü 

dezenfekte edip ölçü analizi yapmayı 

unutmayınız. 

 Güdüklü model elde etme modülünde 

verilen bilgileri kullanarak modelinizi 

elde ediniz. 

 Modelaj için gerekli mum çeĢitleri, 

spatül çeĢitleri, izolasyon malzemesi, 

elektrikli spatül vb. tüm malzemeleri 

eksiksiz hazırlayınız. 

 Ortamınızı çalıĢmaya uygun hâle 

getiriniz.  

 Modelde siman boĢluğu oluĢturunuz. 

 

 
 

 Siman boĢluğu bırakmak amacıyla die 

spacer kullanınız. 

 Kole hizasının 1 mm üzerinden 

baĢlayarak alçı kuron modelin tüm 

yüzeylerine die spacer sürünüz. 

 Tek kat sürünüz, tekrar üzerinden 

geçmeyiniz. 

 Modeli kurumaya bırakınız. 

 

 
 

 Die spacer sürdükten sonra üretici firma 

önerilerine göre kuruması için (ortalama 

1 dakika) 

 Kuruduğundan emin oluncaya kadar 

bekleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron model izolasyonu yapınız. 
 

 
 

 Ġzolasyon iĢleminin modelaj sonrasında 

modele mumun yapıĢmasını ve modelle 

mum arasında hava boĢluğu kalmasını 

önlemek için yapıldığını unutmayınız. 

 Modelaj yapılacak alçı kuron modelin 

tüm yüzeyini izole ediniz. 

 Kalınlık bırakmayacak izolasyon 

malzemesi (lak) tercih ediniz. 

 Ara gövde model izolasyonu yapınız. 
 

 
 

 Kron model izolasyonundaki önerileri 

dikkate alınız. 

 Model izolasyonu sonrasında sırasıyla 

köprü ayakları ve köprü gövdesi mum 

modelajına baĢlayınız. 

 Kron mum modelajına baĢlayınız. 

 Köprü ayağı olarak kullanılacak ilk 

destek kronun mum modelajını yapınız. 

 Birinci köprü ayağı mum modelajından 

sonra ikinci köprü ayağı kronun mum 

modelajını yapınız. 

 Kronun tüm yüzeylerinin modelajını 

yapınız. 

 Modelajda keskin kenar ve köĢeler 

oluĢturmayınız. 

 Ġçbükey boĢluklar oluĢturmayınız. 

 Kole mum modelajı yapınız. 

 

 
 

 Kole sınırlarını kole mumu ile 

belirleyiniz. 

 Kole modelajı için akıĢkan mum 

kullanınız. 

 Kole mumunun kırılgan olmadığını ve 

alçı modelden mum modelajı çıkarırken 

size kolaylık sağlayacağını unutmayınız. 

 Farklı bölgeler için üretilmiĢ mum 

çeĢitlerinin bulunduğunu unutmayınız. 

(kole mumu, taç mumu, yumuĢak mum, 

orta sertlikte mum, sert mum vb.) 

 Kole sınırlarının net ve düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Mum baĢlık oluĢturunuz. 

 

 

 Mumu kronun tüm yüzeyine 

uygulayınız. 

 Bu iĢlem için yumuĢak mum kullanınız. 

 Mumun kesim yüzeyinin tümünü 

kaplamasına dikkat ediniz. 

 Mumla ölçü yüzeyi arasında kesinlikle 

boĢluk kalmamasına dikkat ediniz. 

 YumuĢak mumu sadece modelajın alt 

yapısı için kullanmanız gerektiğini 

unutmayınız. 

 Modele diĢ formu verirken (üst yapıda) 

sert mum kullanınız. 

 Mesial yüz mum modelajı yapınız. 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizden yararlanarak 

modelajı gerçekleĢtiriniz. 

 Mum modelajda daha sonra dökülecek 

metalin gerektirdiği kalınlıkta kopingler 

hazırlayınız. 

 Buccal yüz mum modelajı yapınız. 

 

 
 

 Üzerine porselen iĢleneceğini düĢünerek 

modelajı gerçekleĢtiriniz. 

 Distal yüz mum modelajı yapınız. 

 

 

 Morfolojik detaylara girmeden modelaj 

yapınız. 
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 Lingual yüz mum modelajı yapınız. 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizden yararlanarak 

modelajı gerçekleĢtiriniz. 

 Oklüzal yüz mum modelajı yapınız. 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizden yararlanarak 

modelajı gerçekleĢtiriniz. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 Artikülatörde kontrol ediniz. 

 Ġkinci köprü ayağı mum modelajı 

yapınız. 

 Birinci köprü ayağında uyguladığınız 

tüm iĢlem basamaklarını ikinci köprü 

ayağı için de kullanınız. 

 Modelaj bitiminde full ark model 

kontrolü yapınız. 
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 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 Kontrolü artikülatör ile yapınız. 

 Fazlalıkları kazıyınız. 
 

 
 

 

 Kole ve tüm yüzeylerde tespit ettiğiniz 

fazlalıkları soğuk modelaj spatülü ile 

kazıyınız. 

 Yüzey düzgünlüğü sağlayınız. 

 Mum baĢlığı dieli modelden çıkartınız.  

 

 

 Mum baĢlığı alçı modelden çıkararak 

kontrol ediniz. 

 

 
 
 Mum modelin alçı modele 

yapıĢmadığından emin olunuz. 
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 Güdükleri full ark üzerindeki yerlerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 KapanıĢı artikülatör kullanınız. 

 Gövde amaçlı mum yerleĢtiriniz. 

 

 

 

 BoĢluğun özelliklerine (dar, geniĢ vb.) 

uygun gövde kullanınız. 

 Gövdeyi sabitleyiniz. 

 

 

 

 Gövdeyi köprü ayaklarına sabitleyiniz. 

 Ara bağlantıları oluĢturunuz. 

 

 

 

 Ara bağlantıları köprünün gerektirdiği 

ölçüde kalın yapınız. 



 

 14 

 Kontrol ediniz. 

 

 

 

 Bağlantının tam olduğundan ve mum 

modellerin full arktaki simetrisinden 

emin olunuz. 

 Kontrolü artikülatörde yapmanız 

gerektiğini unutmayınız. 

 Ara gövdeye diĢ formu veriniz. 

 

 

 

 Modelaj mumu kullanınız. 

 

 

 Kontrol ediniz. 

 

 

 

 DiĢlerin full arktaki diĢ simetrisi 

durumuna göre kontrolünüzü 

gerçekleĢtiriniz. 

 Fazlalıkları alınız. 

 

 

 

 Fazlalıkları soğuk modelaj spatülü ile 

kazıyınız. 
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 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 Modelajı simetri ve kapanıĢ açısından 

değerlendiriniz. 

 Mum modelajı modelden çıkarınız. 

 

 
 

 Kron içlerinin temiz olduğundan emin 

olunuz. 

 Mum modeli alçı modele yerleĢtiriniz. 
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 Tij bağlayınız. 

 

 
 

 
 

 
 

 2.5-3 mm çapında, 2.5-3.5 mm 

uzunluğunda tij kullanınız. 

 Tiji mum örneğin en geniĢ, en yüksek ve 

en kalın yerine yerleĢtiriniz. 

 Tij ile döküm örneği arasında açı her 

yönde aynı olmalıdır, dikkat ediniz. 

 Tiji döküm örneğe dik köĢe 

oluĢturmayacak Ģekilde bağlayınız. 

 Tiji her üyeye lingual/palatinal taraftan 

bağlayınız. 

 Tij birden fazla ise eĢit uzunlukta olmalı 

ve ana tije 130-135 derecelik açı ile 

bağlanmalıdır, unutmayınız. 

 Tij boyunun çok uzun olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Rezervuar kanalı oluĢturunuz. 

 

 
 

 Kuronların mesio-distal boyutu 

uzunluğunda ve 5 mm çapında tij 

kullanınız. 
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 Bağlantı noktalarını sabitleyiniz. 

 

 
 

 Rezervuar tij bağlantı yerlerinde boĢluk 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Ana döküm yolu oluĢturunuz. 

 

 
 

 
 

 4-5 mm çapında, 10-12 mm 

uzunluğunda tij bağlayınız. 

 

 

 ManĢet tabanını hazırlayınız. 

 

 
 

 ManĢete alma ve revetmanlama 

iĢlemlerini döküm modülündeki 

bilgilerinizi kullanarak yapınız. 
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 Mum modeli alçı modelden çıkarınız. 

 

 

 
 

 

 Modeli manĢet tabanına yerleĢtiriniz. 

 

 

 
 

 Modeli manĢet tabanının ortasına 

yerleĢtiriniz. 

 Modeli sabitleyiniz. 

 

 

 
 

 Sabitlendiğinden emin olunuz. 
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 ManĢet kılıfını yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 

 Modele alkollü sprey sıkınız. 

 

 
 

 Döküm örneğin yüzeyini düzgün 

Ģekillendirmek için su sabun karıĢımı ya 

da özel sprey kullanınız. 

 Revetman tozu ve likitini hazırlayınız. 

 

 
 

 

 
 

 ManĢete yetecek oranda revetman 

hazılayınız. 

 Revetman toz likit-su oranlarına dikkat 

ediniz (Örnek: 160 gram revetman tozu, 

30 ml likit, 10 ml su). 
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 Revetmanı karıĢtırınız. 

 

 
 

 

 
 

 

 Homojen kıvama gelmesini sağlayınız. 

 Mevcut ise vakumlu karıĢtırıcı 

kullanınız. 

 ManĢetteki mum model üzerine 

revetmanı dökünüz. 

 

 
 

 Modelin tamamen revetmanla 

kaplanmasını sağlayınız. 

 Revetmanın donmasını bekleyiniz. 

 

 
 

 Tamamen donması için bekleyiniz. 

 

 



 

 21 

 Modeli manĢet kılıfından çıkarınız. 

 

 

 

 

 Revetman modeli fırına yerleĢtiriniz. 

 

 

 

 Döküm modülündeki bilgileri 

kullanınız. 

 Döküm iĢlemi yapınız. 

 

 

 

 

 Revetman modeli soğumaya bırakınız. 
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 Revetman modeli kırınız. 

 

 

 

 

 

 Döküm modeli revetmandan ayırınız. 

 

 

 

 

 Revetman kalıntılarını temizleyiniz. 

 

 

 

 Kaba temizliği frezle yapınız. 

 

 
 

 Kumlama yapınız. 
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 Döküm kanallarını kesiniz. 

 

 

 

 Döküm kanallarını separe ile kesiniz. 

 Kanal bağlantı yerlerini düzeltiniz. 

 

 

 

 Bağlantı yerlerinin oklüzalle aynı 

seviyeye gelmesini sağlayınız. 

 Bu iĢlem için separe kullanınız. 

 Kontrol ediniz. 
 

 

 

 Kronlarda delik ya da porozite 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Ara bağlantıların esnemez ve hareketsiz 

olduklarından emin olunuz. 

 AĢındırma iĢlemine baĢlayınız. 
 

 
 

 Sırayla köprü ayakları ve gövde 

aĢındırması yapınız. 
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 Ölçüm yapınız. 
 

 
 

 Metal kalınlığının en az 0.3 mm olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Tüm yüzeylerin ölçümünü yapınız. 

 Ara bağlantıların aĢındırmasını yapınız. 
 

 
 

 Porselen için yer açınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 AĢındırma izlerini yok ediniz. 

 

 
 

 Uygun frezlerle aĢındırma izlerini yok 

ediniz. 
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 Bağlantı noktalarının aĢındırma izlerini 

yok ediniz. 

 

 
 

 Uygun frezlerle aĢındırma izlerini yok 

ediniz. 

 Kole aĢındırması yapınız. 

 

 
 

 Kole kenarında keskin kenar olmamasını 

sağlayınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 Full ark modelde uyum kontrolü 

yapınız. 

 Metal alt yapıyı temizleyiniz. 

 

 
 

 Bu iĢlem için buhar ya da ultrasonik 

temizleme cihazlarından yararlanınız. 

 Alt yapıyı metal prova için hekime 

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

1. AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde en çok destek diĢ özelliği taĢıyan diĢlerin 

sınıflandırması doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Üst çene 1-3-6-7 ve alt çene 3-6-7 nu.lı diĢler 

B) Üst çene 2-8 ve alt çene 1-2 nu.lı diĢler 

C) Üst çene 4-5 ve alt çene 4-5-8 nu.lı diĢler 

D) Alt çene 1-3-6-7 ve üst çene 3-6-7 nu.lı diĢler 

E) Alt çene 4-5 ve üst çene 2-4-5 nu.lı diĢler 
 

2. Destek diĢ olma özelliği açısından en ideal kron kök oranına sahip diĢ aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kanin diĢler 

B) Santral diĢler 

C) Premolar diĢler 

D) Lateral diĢler 

E) Molar diĢler 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi metal destekli köprü dezavantajlarından değildir? 

A) Metal alerjisi yapabilmeleri 

B) Metalin porselen altından grimsi yansıması 

C) Dayanıklı olması 

D) DiĢeti çekilmesi yapabilmesi 

E) IĢığı yansıtmadaki zayıflığı 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi çekim boĢluğunun mesial ve distalinde yer alan ve köprüyü 

taĢıyan diĢlere verilen isimdir? 

A) Çapa (ayak) 

B) Bağlantı noktası 

C) Köprü 

D) Dayanak (destek) 

E) Metal alt yapı 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi sabit köprü protezinin elemanlarından değildir? 

A) Dayanak (destek) diĢ 

B) Çapa (ayak) tutucu 

C) Gövde 

D) Üye 

E) Çupa 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda metal destekli köprü için metal 

alt yapı üzerine porselen iĢlemesi yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek metal alt yapı üzerine porselen iĢleme 

uygulama basamaklarını gözleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta öğretmen ve 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 DiĢ protez labotaruvarlarında kullanılan gövde çeĢitleri hakkında araĢtırma 

yapınız. 

 DiĢsizlik durumunda kullanılan köprü protezleri ve parsiyel protezlerin hasta 

açısından avantaj ve dezavantajlarını araĢtırınız.  
 

2. METAL ALT YAPI ÜZERĠNE PORSELEN 

ĠġLEME 
 

Porselen iĢleme uygulaması birbirini izleyen iĢlem basamakları çerçevesinde yapılır. 

Metal alt yapının tesviyesi tamamlanmıĢ olduğu hâlde porselene hazırlık amacıyla tekrar bir 

düzeltme tesviyesi gereklidir.  
 

Metalin son tesviyesi bitirildikten sonra 250 mikronluk alüminyum oksit ile 

kumlaması yapılır. Daha sonra metal kaynatılır veya buhar sıkılarak temizlenir. 
 

Temiz hâle gelmiĢ metal, metali üreten firmanın istekleri doğrultusunda gazlardan 

arındırma (degassing) iĢlemi için fırına konur. Soy metallerin oksitlenmeden sonra kararan 

yüzeyleri, yarı-soy ve soy olmayan metallerin gri yüzeyleri daha sonra porselen uygulaması 

için dezavantaj oluĢturur. Bu gri yüzeyler opak ile örtülmelerine karĢın porselende grimsi bir 

yansıma yapabilir. Gerek bu yansımayı azaltmak gerekse bağlanma kuvvetini artırmak 

amacıyla üretilmiĢ maddelere bonding ajanları denilir. Bunlar genellikle kolloidal altın içerir 

ve metal yüzeye sürülüp fırınlandıklarında bu yüzeye sıkıca tutunup hafif sarı bir tabaka 

oluĢturur. Bazı diĢ teknisyenleri opak uygulamasından önce bonding ajanı kullanmayı tercih 

eder. 
 

Opak adından da anlaĢılacağı gibi ıĢık geçirmeyen ve yansıtan bir malzemedir. Opak 

diĢin doğal renk yapısının temeli olan beyaz-sarı bir boya gibidir. Dolayısıyla metale opak 

sürülüp fırınlanınca metalin rengi diĢ renginin temel renkleri ile örtülmüĢ olur. Bunun yanı 

sıra opak metal oksitlerle kimyasal bir bağ kurarak porselenin metale bağlanmasını sağlar. 

Bu özellikleri ile opak porselen uygulamasının çok önemli bir etabıdır. Opak kilin temel 

maddesi olan kaolini, çeĢitli renk verici metal oksitleri ve bağlayıcı maddeleri içerir.  
 

Opak uygulaması sonrasında dentin ve insizal yapımına geçilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Köprülerde Aranılan Özellikler 
 

 Materyal doku dostu olmalı ve ağız dokularını irrite etmemelidir. 

 Gövde boyutları ve oklüzal yüz Ģekli, karĢıt diĢlerle uygun ve rahat iliĢkide 

olmalı ve ayaklar üzerine biyomekanik yönden kötü etki yapmamalıdır. 

 Materyal korozyona uğramamalı, yapısal yıpranma sonucu gıdaların ezilmesi ve 

öğütülmesi yönünden, çiğneme basıncının azalmasına neden olmamalıdır. 

 Gövdenin ayaklarla birleĢme yerleri eksiksiz olmalı ve buraların mekanik 

temizliği kolayca sağlanmalıdır. 

 Estetik gövde alveol kret ve ağız mukozasının sağlığını koruyacak durumda 

olmalıdır. 

 Materyal ağızda kötü tat ve koku oluĢturmamalıdır. 

 

2.2. Gövde ÇeĢitleri 
 

Köprü protezlerinde, noksan diĢlerin yerini alan fonksiyon, fonasyon ve estetik 

noksanlıkları tamamlayan ve ayaklarla yeterli bağlantı kuran kısımlara köprü gövdesi 

denilmektedir. Köprü gövdeleri; kullanılan materyale, gövdenin köprü sisteminde yer 

almasına, alveol krette yerleĢtiği yere, diĢlere tespit ediliĢ durumlarına, ağızda kalıĢ süresine, 

dayanak sayısına göre olmak üzere farklı Ģekillerde sınıflandırılabilir. Alveol krette yerleĢtiği 

yere göre köprü gövdesi sınıflandırması beĢ Ģeklide olmaktadır. Bunlar: 

 

 Saddle (eyer) gövde: Gövde kret üzerini tamamen kaplar.  

 

Özellikleri: 

 

 Gövde oturma yüzeyi konkav Ģekillendirilir. Buccalde ve lingualde 

rezidüel kreti örtüyorsa saddle olarak isimlendirilir. 

 Gingival yüzey iyi temizlenmediği için çok tercih edilmez.  Ancak yerini 

aldığı diĢe en çok benzeyen Ģekildir. Boyutları doğal diĢ boyutlarındadır. 

 DiĢeti ile labiolingual yönde içbükey, mesiodistal yönde ise dıĢbükey 

eğime sahip olmalıdır. 

 

 Hijyenik gövde: Gövde krete temas etmez. Alt boĢluk kolayca temizlenir.  

 

Özellikleri: 

 

 Mandibuler posterior bölgede tercih edilen gövde Ģeklidir. 

 Gövde her iki boyutta dıĢbükey ve rezidüel kretten yüksekte 

konumlandırılır. Böylece hasta gövde altını diĢ ipi ile kolaylıkla temizler. 

Plak oluĢması engellenmiĢ olur. 

 Ancak gövde altına yiyecek sıkıĢabilir. DiĢeti tahribatı olabilir. Ayrıca 

hasta dilini o bölgeye götürerek rahatsızlık duyabilir. 
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 Ridge lap gövde: Gövde vestibülde krete temas eder.  

 

Özellikleri: 

 Gövdenin buccalde kret ile teması tamdır. Ancak lingual-palatinal yüzde 

gövde dıĢbükey Ģekillenerek kret ile teması en aza indirgenir. Temas 

sadece buccalde gerçekleĢir. 

 Estetik önemi olan maxiller posterior ve tüm anterior bölgelerde lingual- 

palatinalde konveks (dıĢbükey) yapılabilir. 

 

 Modifiye ridge lap gövde: Vestibülde tek nokta temas eder.  
 

Özellikleri: 

 Gövdenin buccalde krete tek nokta temas etmesi durumuna verilen addır. 

 Arka bölge ve diĢetinin hijyeni kolay sağlanır. Plak kontrolü kolaylaĢır. 
 

 Bullet gövde: Gövde krete tam orta noktada temas eder. Kullanımı azdır.  
 

Özellikleri: 

 Gövde her iki boyutta (bucco- lingual, mesio- distal) tam orta noktada 

temas eder. 

 Gerçek diĢ görüntüsünden uzaktır. Nadir tercih edilir. 
 

2.3. Köprü Protezlerinde Planlama 
 

Köprülerde çiğneme basıncı, destek diĢler yoluyla çene kemiğine iletildiğine göre, 

dayanak diĢin anatomik yapısı, alveol kretindeki duruĢu, periodental yapısı, köprü 

planlanmasında ele alınmalıdır. Planlamada ele alınacak konular; ayakların seçimi, kapanıĢ 

durumları, ayaklara uygulanacak kron tipleri, gövde Ģekli, gövde üye sayısı, dayanak diĢ 

sayısı, kullanılacak materyal, statik ve estetik durumdur. 
 

Köprü protezlerinde planlama diĢ hekimi tarafından yapılmaktadır. Ancak diĢ protez 

teknisyeninin de planlama hakkında bilgisinin olması gerekir.  
 

2.3.1. Köprü Ayaklarının Seçimi 
 

Ayakların seçimi diĢ noksanlığına bağlıdır. Tek diĢ noksanlığında seçim kolaydır. 

Fakat diĢ noksanlığı artınca ayak seçimi zorlaĢır. 
 

Genellikle üç üyeli köprü, en ideal köprüdür. Burada tek diĢ noksanlığı vardır ve iki 

destek diĢ köprü gövdesine gelen basıncı kolaylıkla karĢılayabilir. DiĢ noksanlığı birden 

fazla olunca destek diĢlerin önemi artmaktadır.  
 

Ayak seçiminde üst çenede 1,3,6,7 ve alt çenede 3,6,7 numaralı diĢler, birinci 

derecede destek diĢ özelliği taĢırlar. Tedavi esnasında veya çekim sonrasında bu diĢler 

ağızda kalmıĢsa planlama daha kolay yapılabilir. Alt ve üst çenede yer alan bu diĢlerin (üst 

1,3,6,7 ve alt 3,6,7 nu.lı diĢler) destek diĢ olarak diğer diĢlere göre daha üstün oluĢları, 

anatomik yapılarının kuvvetliliği ve kron-kök oranlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.  
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Tek diĢ noksanlıklarında ideal destek diĢ özelliği taĢıyan diĢlerin diĢ noksanlıkları 

arttığında bu özellikleri kısmen zayıflamaktadır. Böyle olunca da diğer diĢlerin desteğine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

Ġkinci derecede destek diĢ özelliği taĢıyan diĢler ise alt çenede 4,5 üst çenede 4,5,8 

numaralı diĢlerdir. Bu diĢler tek diĢ noksanlığında tek baĢlarına, diĢ noksanlığı arttığında ise 

baĢka bir diĢ ile destek olarak kullanılmalıdır. 
 

Köprü protezlerinde destek diĢ özelliği taĢımayan diĢler üst çenede lateral ve 20 yaĢ 

diĢi, alt çenede santral ve lateral diĢlerdir. Üst lateral, alt santral ve alt lateral diĢlerin kronları 

yeterli kalınlıkta olmayıp kökleri ince yapıdadır ve kemik desteği zayıftır. Üst 20 yaĢ diĢin 

kemik desteği zayıftır. Destek diĢte bulunması gereken özellikler Ģunlardır: 
 

 Klinik kron olmamalıdır. 

 Mesialize ve distalize olmamalıdır. 

 Depulpe olmamalıdır. 

 Kök ucu rezeksiyonu yapılmıĢ olmamalıdır. 

 KapanıĢ dıĢı olmamalıdır. 

 AĢırı rezorbe olmamalıdır. 
 

2.3.2. Köprü Planlamasında Dikey KapanıĢın Etkisi 
 

Köprülerde planlamayı dikey yöndeki kapanıĢlar, yatay yöndeki kapanıĢlara göre daha 

fazla etkiler. Dikey yöndeki kapanıĢ genelde üç Ģekilde görülür. Bunlar: 
 

 Normal kapanıĢ: Burada alt diĢlerin insizal kenarları, üst diĢlerin cingulum 

bölgesine temas eder. Bireylerin çoğunda bu kapanıĢ vardır. Bunlara köprü 

protezi rahatlıkla yapılabilir. 

 BaĢ baĢa kapanıĢ: Genelde bireylerin % 8-10’unda görülür. Bu tiplerde 

çiğneme düzlemi üst çeneye yakındır. Alt diĢler fazla görünür. DiĢlerin insizal 

kenarlarında erozyon kaçınılmazdır. Planlamada insizal kenar temaslarındaki 

erozyon ele alınmalı ve materyal porselen olmalıdır. 

 AĢırı kapanıĢ: Özellikle ön bölgede yapılacak köprüler için oldukça kötü bir 

kapanıĢtır. Üst çenede yapılacak köprüde palatinal yüzün, alt çenede yapılacak 

köprüde de vestibül yüzün fazla kesimi gerekir. Doğal diĢlerde vestiülde fazla 

erozyon görülebilir. Bazı durumlarda pulpa bile açığa çıkabilir. AĢırı kapanıĢın 

bireylerde görülme olasılığı % 12-15 arasındadır. Köprü materyali olarak üst 

çene palatinalde metal ya da porselen, alt çene vestibülde porselen olmalıdır.  
 

2.3.3. Destek DiĢlere Uygulanacak Kron Tipleri 
 

Kron tipi çekilen diĢ sayısı ve estetik duruma göre belirlenmelidir. Ön grup diĢlerde 

estetik, arka grup diĢlerde ise kuvvetli kron gündeme gelmelidir. Pinley, 3/4 ve inley 

destekler tek diĢ noksanlığında, uygulanmalı, II. ve III. molar diĢler ile bazı durumlarda da I. 

molar diĢlere tam döküm metal kron çalıĢılmalıdır. Böylece diĢ daha az kesilecek ve 

desteklik daha uzun ömürlü olacaktır. Buna karĢın gerek ön gerekse arka gruplarda 

vazgeçilmez kron, veneer krondur. Ancak diĢin fazla kesilmemesi koĢuluyla ön gruplardaki 

noksanlıklarda, örneğin üst çenede tek taraflı lateral noksanlığında estetik açıdan destekleri 

fazla kesmemek için inley 3/4 ya da pinley kron çalıĢılmalıdır. Fazla diĢ kayıplarında 

özellikle alt çenede teleskop kronlu köprü çalıĢılmalıdır. 
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2.3.4. Gövde ġekli 
 

Gövde Ģekli ön ve yan grup noksanlıklarında estetik arka grup noksanlıklarında 

hijyenik olmalıdır. Tek diĢ noksanlığında gövde, alveol kretine vestibülde temas etmeli, fazla 

diĢ kayıplarında ise bu temas palatinalde ve lingualde artırılmalıdır. Gövde vestibülde 

boĢluğu kapatacak Ģekilde yapılmalı palatinal/lingualde biraz kısaltılmalıdır. Alt ve üst II. 

molar diĢlerin noksanlığında hijyenik gövde uygulanmalıdır.  
 

2.3.5. Gövde Üye Sayısı 
 

Gövde üye sayısı olanaklar ölçüsünde en aza indirilmelidir. Zorunlu durumlarda 

destek diĢler artırılmalı ve gövdenin vestibülo-lingual/palatinal çapı yeterince 

küçültülmelidir.  
 

2.3.6. Kullanılan Materyal 
 

Köprü protezlerinde doku ile uyumlu, estetik ve dayanıklı materyal kullanılmalıdır. 

Günümüzde porselen vazgeçilmez materyal olarak yerini korumaktadır. Kullanılan 

materyalde, kırılma, kopma, renk değiĢtirme, ağız dokularına zarar verme, ağız kokusu 

oluĢturma ve kötü estetik görünüm olmamalıdır. 

 

2.3.7. Statik ve Estetik Durum 
 

Köprü protezi uzun süre kullanılmak üzere yapılır. Bu nedenle hem rahat olmalı hem 

de estetik açıdan sorun yaratmamalıdır. Stabil olmalı, mobilite göstermemelidir. Fraktür 

(kırık) etkisinde kalmamalı, ağızda Ģekil değiĢikliğine uğramamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek metal destekli köprü için alt yapı üzerine 

porselen iĢlemesi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Metal provadan gelen modeli kontrol 

ediniz.  

 Hekimden gelen alt yapıyı dezenfekte 

ediniz. 

 Porselene hazırlık amacıyla gerekiyor 

ise düzeltme tesviyesi yapınız. 

 Ara bağlantı yerlerini gözden geçiriniz. 

 Tesviyede alüminyum oksit tesviye 

taĢları ve çok derin diĢli olmayan karbid 

frezler kullanınız. 

 Oksidasyon iĢlemi yapınız. 
 

 

 Oksidasyon için döküm örneğini 

porselen fırınında uygun süre bekletiniz. 

 Bu iĢlem soy olmayan alaĢımlarda 

metalin porselen fırınında genellikle 980 

derecede, vakumlu ortamda, 10 dakika 

kalması ile gerçekleĢtirilir, unutmayınız. 

 Ancak oksitleme (degassing) için esas 

olan üretici firmanın talimatlarıdır ve 

bunlara mutlaka uyunuz. 

 Döküm örneği fırından çıkartınız. 
 

 

 Oksitlenen iĢ her tarafta eĢit renkte bir 

oksit ile kaplanmıĢ olmalıdır, kontrol 

ediniz. 

 Eğer eĢit oksitlenmediyse ve üzerinde 

kahverengi veya yeĢil renklenmeler 

varsa tekrar tesviye edilip temizlenmeli 

ve yeniden oksitlenmelidir, 

unutmayınız. 

 Yine aynı rengi elde edilmez ise 

oksitleme iĢlemini tekrarlayınız. 

 Oksidasyon iĢlemi tamamlanan metal alt 

yapının soğumasını bekleyiniz. 

 Kumlama yapınız. 
 

 
 

 Mümkünse aluminyum oksit içeren kum 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Metal alt yapıyı temizleyiniz. 

 

 
 

 Buhar, ultrasonik temizleme cihazı ya 

da kaynatma yöntemiyle temizleyiniz. 

 Asitte bekletiniz. 

 

 
 

 Metal alt yapıyı, asidin içindeki hava 

kabarcıkları kayboluncaya kadar 

bekletiniz. 

 Kurutunuz. 

 

 
 

 Metal alt yapıyı temiz, kuru peçete 

üzerinde kurutunuz. 

 Bonding uygulayınız. 

 

 
 

 Opak uygulamasına rağmen, 

porselendeki grimsi yansımayı azaltmak 

amacıyla opak öncesi bonding 

uygulayınız. 

 Bondingi metalin her tarafına 

uygulayınız. 
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 Modeli taĢıyıcıya yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Modeli portegü ile tutunuz. 

 Modeli taĢıyıcıya yerleĢtirirken 

düĢürmemeye dikkat ediniz. 

 Modeli fırına yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Üretici firma önerilerini dikkate alarak 

kopingi fırında uygun süre bekletiniz. 

 Modeli fırından çıkarınız. 

 

 
 

 TaĢıyıcıyı fırından portegü ile çıkartınız. 

 Modeli soğumaya bırakınız. 

 

 
 

 Modeli kendiliğinden soğumaya 

bırakınız. 
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 Birinci opak uygulaması yapınız. 

 

 
 

 “Metal Destekli Porselen Kronlar” 

modülü bilgilerini kullanınız. 

 Opak uygulamasının iki kez yapılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 TaĢıyıcıya yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Modeli portegü ile tutunuz. 

 Modeli taĢıyıcıya yerleĢtirirken 

düĢürmemeye dikkat ediniz. 

 Fırına yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Modelleri üretici firmanın önerilerine 

göre fırınlayınız. 

 Fırından çıkarınız. 

 

 
 

 TaĢıyıcıyı fırından portegü ile çıkarınız. 
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 Soğumaya bırakınız. 

 

 
 

 Modeli kendiliğinden soğumaya 

bırakınız. 

 Modeli kontrol ediniz. 

 

 
 

 Ġkinci opak uygulaması yapınız. 

 

 
 

 Opak uygulaması sırasında vibrasyon 

yapmayı unutmayınız. 

 TaĢıyıcıya yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Modelleri taĢıyıcıya yerleĢtirirken 

düĢürmemeye dikkat ediniz. 

 Modeli fırınlayınız. 

 

 
 

 Modelleri üretici firmanın önerilerine 

göre fırınlayınız. 
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 Fırından çıkarınız. 

 

 
 

 TaĢıyıcıyı fırından portegü ile çıkarınız. 

 Soğumaya bırakınız. 

 

 
 

 Modeli kendiliğinden soğumaya 

bırakınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 KapanıĢ ve simetri kontrolü yapınız. 

 Kole bölgesini kontrol ediniz. 

 

 
 

 Bu iĢlemin gövdenin krete tam 

oturmasını sağlamak amaçlı yapıldığını 

unutmayınız. 
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 Model izolasyonu yapınız. 

 

 
 

 Ġzolasyon için lak kullanınız.  

 Ġzolasyon iĢleminin porselenin alçıya 

yapıĢmasını engellediğini unutmayınız. 

 Porselenin alçı ile temas edecek tüm 

noktalarının (kapanıĢtaki alçı diĢler 

dahil) izole edilmesinin, alçının 

porselen suyu emilimini engellediğini 

de unutmayınız. 

 Dentin porseleni hazırlayınız. 

 

 
 

 Dentin amaçlı porselen tozunu özel 

likiti ile hazırlayınız. 

 Dentin hazırlarken üretici firma 

önerilerini dikkate alınız. 

 Gövdeye dentin porselen iĢleyiniz. 

 

 
 

 Porselen fırınlandığı zaman hacmi % 20 

kadar küçülür, bunu dikkate alınız. 

 Normal diĢten daha büyük yığım 

yapınız. 

 Destek ve gövde diĢlere dentin iĢleyiniz. 

 

 
 

 Porselen yığımı sırasında porselenin 

fazla suyunu peçete ile alınız. 

 Dentin ile normal anatomik formlarda 

kron oluĢturunuz. 
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 Destek ve gövde diĢlerin oklüzal 

yüzlerine dentin iĢleyiniz. 

 

 
 

 Kabaca oklüzal yüz oluĢturunuz. 

 Destek ve gövde diĢlerin lingual 

yüzlerine dentin iĢleyiniz. 

 

 
 

 Kabaca lingual yüz oluĢturunuz. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 KapanıĢ ve simetri kontrolü yapınız. 

 Buccal yüzde mine için yer açınız. 

 

 
 

 Yüzlerden dentin kaldırılması mine 

porselenine yer açmak amaçlıdır, 

unutmayınız. 

 Dentin kaldırma iĢlemini diĢ 

morfolojisine dikkat ederek yapınız. 

 ĠĢlem esnasında diĢ formu veriniz. 
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 Lingual yüzde mine için yer açınız. 

 

 
 

 Dentini lingual yüzde dikkatli bir 

Ģekilde kaldırınız. 

 Oklüzal yüzde mine için yer açınız. 

 

 
 

 Dentini oklüzal yüzde dikkatli bir 

Ģekilde kaldırınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 Simetri ve kapanıĢ kontrolü yapınız. 

 Dentin kaldırması sonrasında ıslak fırça 

yardımıyla yüzey düzgünlüğü 

sağlayınız. 

 Mine (insizal) porseleni hazırlayınız. 

 

 
 

 Üretici firma önerilerine uyunuz. 
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 Buccal yüzlere oklüzale doğru mine 

porselen iĢleyiniz. 

 

 
 

 Dentin yığımında olduğu gibi mine 

porseleni yığımını da % 20 oranında 

büyük yapınız. 

 Mine porseleni tüm yüzeylere tam diĢ 

formu vererek iĢleyiniz. 

 Oklüzal yüzlere mine porseleni iĢleyiniz. 

 

 
 

 Oklüzal diĢteki tüberkül ve fossaların 

morfolojilerine uygun mine porseleni 

iĢleyiniz. 

 Lingual yüzlere oklüzale doğru mine 

porseleni iĢleyiniz. 

 

 
 

 Porselen iĢleme esnasında fırçanın 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Mine porselenin fazla suyunu alınız. 

 

 
 

 DiĢ formlarının bozulmamasına dikkat 

ediniz. 
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 ġekillendirme yapınız. 

 

 
 

 TaĢan fazlalıkları alınız. 

 Son Ģekillendirmesini yapınız. 

 Köprü mesial ve distal kontrolü yapınız. 

 

 
 

 Mesial ve distal yüz eksikliklerini tespit 

ediniz. 

 Mesial ve distal yüz porselen iĢlemesi 

yapınız. 
 

 
 

 Mesial ve distal yüzlere dentin/mine 

porselen yığımı yapınız. 

 Porseleni iĢlenmiĢ köprüyü piĢiriniz. 

 

 
 

 Üretici firma önerilerini dikkate alınız. 
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 Soğumasını bekleyiniz. 

 

 
 

 Protezi kendi hâlinde soğumaya 

bırakınız. 

 Kole aĢındırması yapınız. 

 

 
 

 Keskin kenarları yuvarlak hâle getiriniz. 

 Kontak kontrolü yapınız. 

 

 
 

 Kontak kontrolünü artikülasyon kâğıdı 

ile yapınız. 

 Mesial ve distal yüz aĢındırması yapınız. 

 

 
 

 Artikülasyon kâğıdının bıraktığı izlerin 

alınması gereken fazlalıklar olduğunu 

unutmayınız. 
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 Gövde aĢındırması yapınız. 

 

 

 

 Fazlalıkları alınız. 

 

 

 

 Erken temas fazlalıklarını aĢındırarak 

yok ediniz. 

 Kron aralarını aĢındırınız. 

 

 

 

 Kron aralıklarının düzgünlüğünü 

sağlayınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 

 

 KapanıĢ kontrolü yapınız. 
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 Buccal yüzleri Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Kron ve gövdeye son anatomik Ģeklini 

veriniz. 

 Kron aralarını Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Kron aralarını separe ile alınız. 

 Oklüzal yüzleri Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Oklüzali Ģekillendirirken ters konik frez 

kullanabilirsiniz. 

 Kontrol ediniz. 
 

 
 

 

 Üst çene porselen iĢlemesi yapınız. 

 Alt çene iĢlem basamaklarını takip 

ederek üst çene için planlanmıĢ köprüyü 

elde ediniz. 
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 KapanıĢ kontrolü yapınız. 

 

 
 

 Metal destekli porselen köprüdeki (alt 

ve üst) eksiklikleri tespit ediniz. 

 Fazlalıkları alınız. 

 

 
 

 Uygun porselen frezleriyle aĢındırınız. 

 Model izolasyonu yapınız. 

 

 
 

 Porselenin alçı model ile temas edeceği 

yerleri izole ediniz. 

 Gövde altı eksiklikleri tamamlayınız. 

 

 
 

 Dentin porselen kullanınız. 
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 Kole eksiklerini tamamlayınız. 

 

 
 

 Dentin porselen kullanınız. 

 Oklüzal eksikleri tamamlayınız. 

 

 
 

 Mine porselen kullanınız. 

 Buccal eksiklikleri tamamlayınız. 

 

 
 

 Altlarda dentin, üst kısımlarda mine 

porseleni kullanınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 Üretici firma önerileri doğrultusunda 

piĢimi gerçekleĢtiriniz. 
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 Tamamlama yapılan bölgeleri düzeltiniz. 

 

 
 

 Uygun frez ve separe kullanınız. 

 Modele kontak sprey uygulayınız. 

 

 
 

 Gövdenin tam oturması için kontak 

sprey uygulayınız. 

 Gövde kontak kontrolü yapınız. 

 

 
 

 Kopingi alçı modele tam oturtunuz. 

 Fazlalıkları alınız. 

 

 
 

 Kontak spreyin bıraktığı izleri uygun 

frez ile alınız. 
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 Son Ģekillendirmeleri yapınız. 

 

 
 

 Uygun  (fissür) frez kullanınız. 

 Kumlama yapınız. 

 

 
 

 Kumlamada ince grenli kum kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik önlemlerini alınız. 

 Glaze uygulayınız. 

 

 
 

 Köprünün tüm yüzeylerine uygulayınız. 

 Kolelere makyaj uygulayınız. 

 

 
 

 Hekim önerileri doğrultusunda bu 

uygulamayı gerçekleĢtiriniz. 
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 Oklüzale makyaj uygulayınız. 

 

 

 Porselen fırınında piĢiriniz. 

 Hekim makyaj uygulaması istememiĢse 

bu uygulamayı yapmayınız. 

 Kumlama yapınız. 

 

 
 

 Özellikle kron içlerini kumlayınız. 

 Kumlama sonrası köprüyü akan su 

altında yıkayınız. 

 Kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 KapanıĢ kontrolü yapınız. 

 

 
 

 KapanıĢ kontrolü sonrası köprü protezi 

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

 

1. AĢağıdakilerden hangisi köprülerde aranılan özelliklerden değildir? 

A) Kullanılan materyal doku dostu olmalıdır. 

B) Ağız dokularını irrite etmemelidir. 

C) Gövdenin ayaklarla birleĢme yerleri eksiksiz olmalı, mekanik temizliği kolayca 

sağlanmalıdır. 

D) Materyal korozyona uğramamalıdır. 

E) Materyal ağızda kötü tat oluĢturmalıdır. 

 

2. Alveol kret üzerini tamamen kaplayan gövde hangisidir? 

A) Saddle gövde 

B) Hijyenik gövde 

C) Ridge lap gövde 

D) Modifiye ridge lap gövde 

E) Bullet gövde 

 

3. AĢağıdakilerden köprü planlamasında ele alınan konulardan değildir? 

A) Ayakların seçimi 

B) KapanıĢ durumları 

C) Ayaklara uygulanacak kron sayısı 

D) Gövde üye sayısı 

E) Statik ve estetik durum 

 
4. AĢağıdakilerden en ideal köprüdür? 

A) 5 üyeli köprü 

B) 3 üyeli köprü 

C) 1 üyeli köprü 

D) 4 üyeli köprü 

E) Parsiyel protez 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi destek diĢte bulunması gereken özelliklerden değildir? 

A) Klinik kron olmamalıdır. 

B) Depulpe olmamalıdır. 

C) KapanıĢ vermemelidir. 

D) AĢırı rezorbe olmamalıdır. 

E) Mesialize ve distalize olmamalıdır. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ağızdaki noksan diĢlerin yerlerini tamamlayan ve çiğneme basıncını destek diĢler 

yoluyla çene kemiğine ileten protezlere, …………………………………… adı verilir. 

 

2. Alt yapıda standart metal nikel-kobalt (nı-co) veya değerli metal olan altın (au) 

alaĢımlar, üst yapıda porselen materyal kullanılarak yapılan köprülere 

…………………….. köprüler adı verilir. 

 

3. Üyeye Ģekil verilirken vestibülde …………………. ve ……………….. diĢ 

boyutlarına kesinlikle bağlı kalınmalı, lingualde ise hastayı rahatsız edecek aĢırı 

değiĢikliklerden kaçınılmalıdır. 

 

4. Ön köprü gövdelerinde …………………….. ve ……………….. birinci plandadır. 

 

5. Arka diĢlerin eksikliğinde temel prensip, ………………….. anatomik özelliklerini 

aynen yansıtmasıdır. 

 

6. Gövde vestibülde krete temas ederse ……………………….. gövde ismi verilir. 

 

7. Gövdenin krete temas etmediği ve alt boĢluğun kolayca temizlenebildiği gövde 

…………….. gövdedir. 

 

8. Köprü planlaması ………………………… tarafından yapılmalıdır. 

 

9. Köprü protezlerinde, noksan diĢlerin yerini alan fonksiyon, fonasyon ve estetik 

noksanlıkları tamamlayan ve ayaklarla yeterli bağlantı kuran kısımlara 

…………………………. denilmektedir. 

 

10. KapanıĢta karĢıt diĢler doğal diĢ ise ……………………. materyal ile köprü 

yapılabilir. 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 A 

3 C 

4 D 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 köprü protezleri 

2 metal destekli porselen 

3 simetrik ve antagonist 

4 estetik ve fonasyon 

5 doğal diĢin 

6 ridge lap 

7 hijyenik 

8 diĢ hekimi 

9 köprü gövdesi 

10 her türlü 

CEVAP ANAHTARLARI 
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