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Metal Desteksiz Zirkonyum Oksit (Zirkonya) Esaslı
Köprü
Bu modül, metal desteksiz zirkonya esaslı köprülerde,
CAD/CAM sistemi ile zirkonyum oksit’ten alt yapı elde
etmeye ve alt yapı üzerine full porselen iĢlemeye ait tanım
ve kavram bilgileri ile teknik iĢlem ve becerileri, gerekli
araç gereci içeren öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL

Metal Destekli Kron, Metal Desteksiz Kron, Geçici Köprü
ve Metal Destekli Köprü modüllerini almıĢ olmak.

YETERLĠK

Metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprü yapmak.
Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuarı ve okul
laboratuarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe
uygun, metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprü
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe
uygun metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprüde alt
yapı yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe
uygun zirkonyum oksit alt yapı üzerine full porselen köprü
iĢleyebileceksiniz.
Donanım: Hastadan gelen ölçü, dezenfektan madde, alçı
tozu, alçı kaĢığı, alçı bıçağı, bol, çeĢitli spatüller, mum, ark,
çoklu güdük tablası, alyan, tarama cihazı, tornalama
(kazıma) cihazı, tarama ve tornalama cihazlarına bağlantılı
bilgisayarlar, tornalama cihazına ait frezler, tornalama
cihazına bağlantılı vakum ve kompresör cihazları,
zirkonyum blok, bloğun oturtulacağı alt ve üst çemberler,
çemberlere ait vidalar, separe, frez çeĢitleri ve yumuĢak
taĢlar, hava makinesi, renk likiti, metal ve plastik portegü,
altyapının piĢirildiği fırın, fırın tablası, tablaya koyulan
tanecikler, kumlama cihazı, buhar makinesi, porselen fırını,
base dentinve likiti, transparan dentin ve likiti, mine ve
glaze porseleni ve likitleri, dentin, mine, glaze porselen
fırçaları, porselen süngeri, temiz kapta su, yumuĢak kağıt
peçete, karbon kağıdı, artikülatör, kilitli poĢet.
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Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuarı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Klasik diĢ restorasyonları porselen uygulamalarında dayanıklılık için porselen diĢin
altına metal bir alt yapı kullanılır.. Bu metal alt yapının; diĢ etleri, diĢ dokusu, genel vücut
sağlığı ve en önemlisi estetik yönünden mahsurları ortaya çıkmaya baĢlayınca metale
alternatif arayıĢlara gidilmiĢtir. Daha önce tıbbın diğer alanlarında baĢarıyla kullanılan
zirkonyum oksitin diĢ hekimliğinde porselen metalinin yerine uygulanması ile yeni bir devir
açılmıĢtır.
Metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprülerde alt yapı olarak metal yerine
zirkonyum oksit kullanılır. Son teknoloji ürünü bu malzeme estetik ve dayanıklılığı bir arada
sunabilme özelliğine sahiptir ve bilgisayar ve teknolojideki geliĢmeler sayesinde CAD/CAM
sistemleri ile baĢarıyla alt yapı haline getirilmektedir. Elde edilen alt yapı üzerine porselen
iĢlenerek restorasyon tamamlanmaktadır.
CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) kelimelerinin
baĢ harfleridir. Bilgisayar destekli dizayn, çizim, tasarım ve imalat yapmak demektir.
Sizler; bu modül sonunda, zirkonyum oksit’e, CAD/CAM sistemlerine, zirkonyum
oksit’ten köprü alt yapı elde etmeye ve alt yapı üzerine full porselen iĢlemeye ait tanım ve
kavram bilgilerini, gerekli araç gereçleri öğreneceksiniz. Edindiğiniz bilgi, teknik iĢlem ve
beceriler ile CAD/CAM sistemi ile tekniğine uygun metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı
köprü elde edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprüde alt
yapı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA







Metal desteksiz köprülerde kullanılan altyapı materyallerini araĢtırınız.
Metal desteksiz zirkonyum oksit (zirkonyum dioksit, zirkonya) esaslı köprüde
kullanılan zirkonyum oksit materyalini araĢtırıp bilgi edininiz.
Zirkonyum oksit materyalini, metal desteksiz köprülerde kullanılan diğer
altyapı materyalleri ile karĢılaĢtırınız.
Metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprü yapımında kullanılan araç
gereçleri araĢtırıp öğreniniz.
Yazılı kaynaklardan ve internet ortamından CAD/CAM uygulamaları hakkında
bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢarak bilgi karĢılaĢtırması
yapınız.

1. METAL DESTEKSĠZ ZĠRKONYA
(ZĠRKONYUM OKSĠT) ESASLI
KÖPRÜLERDE ALTYAPI
Bu sistemde, altyapı olarak metal yerine beyaz renkli zirkonyum oksit (zirkonyum
dioksit, zirkonya) kullanılır. Son teknoloji ürünü bu altyapı, estetik ve dayanıklılığı bir arada
sunabilme özelliğine sahip tek malzemedir. Sistemin en büyük avantajı, ulaĢtığı çok yüksek
dayanıklılıkla arka bölgedeki köprülerde tam estetik bir görünüm sağlamaktır.
Ġleri teknoloji ürünü olan zirkonyum oksit ile metalsiz güçlü ve estetik restorasyonlar
baĢarıyla yapılabilmektedir.

Resim 1.1: Zirkonyum oksit alt yapılar
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Zirkonyum oksit altyapı, laboratuarda manuel olarak kopyalama freze tekniği ya da
bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) uygulaması ile elde edilir. Her iki
yöntemde hazırlanan altyapı fırınlanır ve üzerine bilinen yöntemlerle porselen yığılarak
restorasyon tamamlanır.

Resim 1.2: Zirkonyum oksit altyapı üzerine porselen uygulanmıĢ restorasyonlar

Modülde CAD/CAM uygulamaları ile metal desteksiz zirkonyum oksit esaslı köprü
yapımı ele alınmıĢtır.

1.1. Zirkonyum
Zirkonyum (Zr) kimyasal bir elementtir. Gri-beyaz renkli bir metal olup doğada hiçbir
zaman tek baĢına (serbest metal olarak) bulunmaz. Bilinen mineralleri, zirkonyum silikat
(ZrSĠO4) ve zirkonyum oksit (ZrO2)’tir.
Zirkonyum silikat’ın diğer adı zirkon, zirkonyum oksit’in diğer adları ise zirkonya,
zirkonyum dioksit ve baddeleyit’tir. Dolayısıyla zirkon (ZrSĠO4) ve zirkonya (ZrO2)
sözcük olarak benzeyen; ama birbirlerinden farklı iki kimyasal bileĢiktir.
Zirkonyum, yüksek ısılara, darbelere dayanıklı; ısı ve elektrik iletmeyen, hafif, ıĢık
geçirebilen bir elementtir.
Zirkonyum oksit materyalinin baĢarısı tıp ve endüstri alanında kanıtlanmıĢtır. Ġleri
teknoloji ürünü olan ve dayanıklılığını uzay mekiklerinde ısı kalkanı, spor arabalarda fren
diski olarak kanıtlamıĢ olan zirkonyum oksit tıp alanında, baĢta kalça eklem protezleri olmak
üzere vücudun çeĢitli bölgelerinde kullanılmıĢ ve bugüne kadar herhangi bir yan etkisi veya
zararının olmadığı, alerji yapmadığı saptanmıĢtır.
Tıbbın diğer alanlarında baĢarıyla kullanılan zirkonyum oksit (zirkonyum dioksit,
zirkonya) üretimdeki yüksek maliyeti nedeniyle dental uygulamalarda kullanılmıyordu.
Zürih Federal teknoloji enstitüsü tarafından geliĢtirilen bir proje sayesinde zirkonyum oksit
ekonomik bir Ģekilde diĢ hekimliğinde kullanılabilir hale gelmiĢtir.
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1.2. Zirkonya Seramiği ve DiĢ Hekimliğinde Kullanımı
Uzun yıllardır porselen uygulamalarında dayanıklılık için porselen diĢin altına metal
bir altyapı kullanılmaktadır. Bu metal altyapının diĢetleri, diĢ dokusu, genel vücut sağlığı ve
en önemlisi estetik yönünden sakıncaları bilindiğinden, porselen altyapısında metale
alternatif bir malzeme arayıĢına gidilmiĢtir.
Tıbbın diğer alanlarında baĢarısı kanıtlanmıĢ zirkonyum oksit’in diĢ hekimliğinde
porselen metalinin yerine uygulanması ile yeni bir devir açılmıĢtır.
DiĢ hekimliğinde; zirkonyum minerali olan zirkonya’dan (zirkonyum oksit,
zirkonyum dioksit) elde edilen “zirkonya seramiği” formu kullanılır. Zirkonya seramikleri
vücutla mükemmel bio uyum ve doğal görünüm sağlar.
Zirkonya (zirkonyum oksit) farklı metalik oksitlerle karıĢtırılarak (MgO2, CaO2,
Y2O3) yüksek moleküler stabilite elde edilir.
Normalde oda sıcaklığında madde stabil değildir. Tetragonal fazda porseleni stabilize
etmek için zirkonyum oksit materyaline %3,5-6 oranında yitriyum partikülleri ilave
edilmiĢtir. (Ortalama: % 95 ZrO2, %5 Y2O3). Sinterlenmesi daha zor olsa da yitriyum
(Y2O3) ile stabilize edilen zirkonyum oksit diğer kombinasyonlardan daha iyi mekanik
özellik sunar. Bu nedenle yitriyum stabilize zirkonyum yani tetragonal zirkonyum
polikristalleri (TZP) en çok kullanılan kombinasyondur.
Zirkonya porseleni yüksek dirençli bir porselendir. Feldspatik porselene oranla
yaklaĢık altı (6) kat daha güçlüdür. Grenlerin boyu 0,4 mikro metredir. Homojen özellikteki
ince grenli bu yapı dental restorasyonlar için üstün mekanik kaliteden sorumludur Bugüne
kadar geliĢtirilmiĢ dental porselenlere göre çok daha fazla bükülme direncine ve sertliğe
sahiptir.
Zirkonya seramikleri diĢ hekimliğinde; implant ve abutment materyali, sabit
restorasyonlarda (kuron-köprü, laminate, inley-onley) core materyali, post core materyali ve
ortodontik braket olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Bu yeni geliĢtirilmiĢ seramik materyal ile yüksek stabiliteye sahip restorasyonlar
yapılabilmektedir. BaĢlangıçta tek kuron ve üç üyeli köprüler ile sınırlı olan zirkonyum oksit
ile bugün geliĢtirilmiĢ yüksek stabiliteye sahip ondört (14) üyeli tek parça restorasyonlar
yapılabilmektedir.
SertleĢmemiĢ frezelenmeye uygun (yitrium ile desteklenmiĢ) haldeki zirkonyum oksit,
endüstriyel Ģartlarda ön sinterlenmeye tabi tutularak kazıma için hazır hale getirilir. Bu
iĢlemler, finalde olması muhtemel kırık ve çatlakları minimuma indirir
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Resim 1.3: Kazıma için hazır haldeki zirkonyum oksit blok

Kazıma iĢleminde ön sinterlenmesi yapılmıĢ hazır haldeki zirkonyum oksit bloğu
hacim olarak %25 daha büyük frezlenir.

Resim 1.4: Kazıma iĢlemi tamamlanmıĢ zirkonyum oksit altyapı

Sonra ortaya çıkan restorasyon yaklaĢık 1500ºC deki sinterlenme fırınında fırınlanır
(sinterlenir). Final sinterlenme esnasında restorasyon orijinal boyutuna geri döner ve
maksimum dayanıklılığına ulaĢır

Resim 1.5: Sinterizasyonda kullanılan fırının dıĢ ve iç görünümü

6

Resim 1.6: SinterlenmiĢ zirkonyum oksit altyapı

Restorasyon, sinterlenme öncesinde daldırma yöntemi ile renk skalasında uygun olan
renge boyanabilir. Sıvı renk zirkonyum oksit’in sinterlenmesi esnasında 0,2 mm içine
ayrılmaksızın nüfuz eder. Kullanılan boya her bölgeye 0,2 mm kalınlığında nüfuz ettiğinden
bağlantı noktaları zayıflamaz ve stabiliteyi korur.
A

B

Resim 1.7: Sinterleme öncesinde sıvı renk ile boyanmıĢ zirkonyum oksit altyapının üstten (A) ve
alttan (B) görünümü

Zirkonyum oksit seramiklerinin kullanıma girmesi; bilgisayar destekli dizayn, tasarım
(CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojisinin geliĢmesi ile paralellik
göstermiĢtir. Günümüzde zirkonyum oksitten oluĢturulan altyapı ve restorasyonlar genellikle
CAD/CAM uygulamaları ile yapılır.
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1.3. CAD/CAM Uygulamaları
CAD/CAM; “Computur Aided Design / Computur Aided Manufacturing”
kelimelerinin baĢ harfleridir. CAD; bilgisayar destekli dizayn, çizim, tasarım, CAM;
bilgisayar destekli üretim, imalat yapmak demektir. CAD/CAM uygulamaları mühendislik
gibi pek çok sahada yaygın olarak kullanılır.
CAD uygulamasında; imal edilecek herhangi bir parçanın teknik resmi, üç boyutlu
modeli veya herhangi bir sistem Ģeması bilgisayarda kolayca tasarlanıp hassas bir Ģekilde
çizilebilmektedir. Çizilen bir Ģekil üzerinde istenen herhangi bir değiĢiklik birkaç ufak
iĢlemle kolayca yapılabilmekte, hatalar düzeltilebilmektedir. Elle tasarlanıp çizimi çok
zaman alan çizimler ve tasarlanması çok güç olan karıĢık parçaların modelleri bilgisayarda
kolayca yapılabilmekte, hatta tasarlanan modelin döndürülmesi, kesitinin alınıp çeĢitli
açılardan incelenmesi ve yüklere karĢı mukavemetinin (direncinin) analiz edilmesi mümkün
olabilmektedir. Yani CAD sayesinde çizim ve tasarımlar elle yapılana göre çok daha hassas,
hızlı yapılabilir ve pek çok konuda tasarruf sağlanır.
CAD sistemiyle tasarlanıp çizimi yapılan bir parçanın bilgisayar yardımıyla imali veya
bir sisteminin montajı CAM uygulaması ile gerçekleĢtirilir.
CAM; yapılacak imalat veya iĢin bilgisayar kontrolünde yapılmasıdır. Bilgisayar
kontrollü CNC (Computür Numeric Control) tezgâhları (tornalama, kazıma cihazları)
önceden programlanarak, iĢin otomatik olarak yapılması sağlanır. Programlama, insanın her
seferinde kumanda ettiği tezgâh hareketlerinin çeĢitli kodlarla tezgâh (tornalama, kazıma
cihazı) bilgisayarına tanıtılmasından ibarettir. Program yüklenip baĢladıktan sonra insan
müdahalesine ihtiyaç duyulmadan imalat tamamlanır. Dizaynda olduğu gibi imalat da çok
daha hassas, hızlı ve tasarruflu yapılabilir.

1.4. DiĢ Hekimliğinde CAD/CAM Teknolojisi
Bilgisayar ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde son yıllarda
uygulamaları ile kalite standardı yüksek restorasyonlar üretilebilmektedir.

CAD/CAM

DiĢ hekimliğinde CAD/CAM sistemi ile inley-onley, parsiyel kuron, full seramik
kuron, veneer, implant üstü yapı çalıĢmaları ve üç (3) üyeden bir çeyrek çeneye kadar köprü
altyapıları hazırlanabilmektedir.
CAD/CAM sisteminde; seramik olarak zirconiumdioxite (sinterli veya yeĢil),
aluminumoxite, ın-ceram alumine zirconia, metal olarak titanium (%100 saf) ve bunların
dıĢında kompozit ile döküm yapılabilen plastik gibi materyaller kullanılır.
Titanium, CAD/CAM sistemi için en uygun bio-compatible metaldir. Klasik döküm
sisteminde kullanılan alaĢımlarla kıyaslanamayacak özelliklere sahiptir. Prefabrikasyon
malzeme kullanıldığından değiĢime uğramaz.
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Resim 1.8: CAD/CAM sistemi ile elde edilen titanium alt yapı çalıĢması

Resim 1.9: CAD/CAM sistemi ile elde edilen zirkonyum dioksit altyapı çalıĢması

Resim 1.10: CAD/CAM sistemi ile elde edilen implant üstü altyapı ve sonrasında çalıĢılan üst
yapı
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CAD/CAM sisteminde iĢlemler temel olarak; tarama, tasarım, tornalama (aĢındırma,
frezleme) / üretim aĢamaları ile gerçekleĢtirilir.
Bu aĢamalardan sonra altyapı materyali olarak seramik bloklar kullanılıyorsa çalıĢılan
CAD/CAM sistemine göre altyapı sinterizasyona (fırınlama) tabi tutularak hazır hale
getirilir.

1.4.1. Tarama AĢaması
Tarama aĢamasında restorasyonu yapılacak diĢ modelleri bilgisayara üç (3) boyutlu
olarak aktarılır; ancak ağız ortamındaki durumun bilgisayar ortamına aktarılması, değiĢik
CAD/CAM sistemlerine göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; CEREC sisteminde ağız
içi (intraoral) olarak dijital 3-boyutlu tarayıcı kullanılırken, diğer sistemlerde tarama
genellikle ölçüden elde edilen model üzerinden yapılır
DiĢ hekiminin aldığı ölçüden teknisyen tarafından elde edilen alçı model, tarayıcıya
yerleĢtirilir. Tarayıcı, lazer ıĢınları yardımıyla modeli tarar ve bilgisayara kaydeder.
Tarama; freze ünitesindeki lazer okuyucu ile ya da özel hızlı tarama (EOS) ünitesi ile
yapılabilir.


Freze ünitesi içindeki lazer okuyucu ile tarama: Modeli tarayacak olan lazer
tarayıcı (scanner) sistemin içine entegredir.

Teknisyen, laboratuarda doktordan gelen ölçüden, lazerin okumasına uygun alçıdan
modeli hazırlar ve freze ünitesine bağlayarak tarama iĢlemi için komut verir.
Freze ünitesindeki tarayıcı yoğun çalıĢmayan laboratuarlardaki ihtiyaca cevap
verebilse de, tarama esnasında üretim yapılamayacağı için bir zaman kaybı oluĢur.
Yoğun çalıĢılan laboratuarlarda, freze ünitesinin sürekli çalıĢma ihtiyacı olduğu gibi
tarama iĢleminin de daha hızlı bir Ģekilde yapılması istenmektedir. ĠĢte bu ihtiyacı
karĢılamak için ayrı (harici) bir ünite olan hızlı tarama ünitesi (EOS) üretilmiĢtir.


Hızlı tarama (EOS) ünitesi ile tarama: Tarayıcı ayrı bir ünite Ģeklindedir.
Öncelikle alçı model alyan ile ark’a sabitlenir. Hızlı tarama ünitesi ile alçı
model üzerinden direkt olarak tüm ark okunarak ölçüm bilgisayara aktarılır.

Resim 1.11: Ayrı bir ünite Ģeklinde olan tarama cihazının dıĢtan görünümü
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A

B

Resim1.12: (A)Tarama cihazının iç görünümü (B)Cihaz içinde ark’ın yerleĢtirildiği alan

A

B

Resim 1.13: Alçı modelin yerleĢtirildiği ark’ın üstten(A) ve yandan (B) görünümü

Resim 1.14: Alçı modeli ark’a sabitlemede kullanılan aylan
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Resim 1.15: Ark’a sabitlenmiĢ alçı model

Alçı model taratıldıktan sonra çalıĢılacak diĢler güdük tablasına yerleĢtirilerek
taramanın son aĢaması gerçekleĢtirilir. Tarama iĢlemi temassız gerçekleĢtiği için en doğru,
kesin ve net sonuçlar alınmakta bu da mükemmel bitimi sağlamaktadır.

Resim 1.16: DiĢlerin yerleĢtirildiği güdük tablası

1.4.2. Tasarım AĢaması
Taranan modelin görüntüsü bilgisayar ekranında göründükten sonra teknisyen
otomatik olarak tasarımı yapar. Bu aĢamada; oklüzal yüzey kalınlığı, siman boĢluğu, köprü
gövdesi bağlantıları ve diğer parametreler tasarlanır, kontrol edilir ve istenirse
değiĢtirilebilir.
ĠĢlem esnasında restorasyonun duvar kalınlıkları minimum seviyeye inerse yazılım
kullanıcıyı görsel olarak değiĢik renklerle uyarır. Tercih edilen parametreler ilerde
kullanılmak üzere saklanabilir.
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Tasarım aĢamasında teknisyen, kendi tecrübesinin ve tekniğinin getirdiği özellikleri,
tasarımın üzerine ekleyebilir veya değiĢtirebilir.

1.4.3. Tornalama/Üretim AĢaması
Teknisyen, tasarımı tamamladıktan sonra tasarım dosyasını bilgisayar ortamında
tornalama/kazıma (CNC makinesi) cihazına gönderir.
Tasarım tamamlandığında yazılım, kullanıcıya en uygun boyuttaki blok ölçüsünü
tornalama/kazıma (freze ünütesi) cihazına takma uyarısı yapar. Uygun boyut ve renkteki
blok seçilir. Tornalama (CNC makinesi) cihazındaki çember yuvalarına öncelikle alt çember;
sonra seçilen blok ve üst çember yerleĢtirilir.
Tasarlanan Ģekiller, yerleĢtirilen bloğun cihazın frezeleri ile aĢındırılması sonucu
ortaya çıkar.

Resim 1.17: Tornalama/kazıma cihazı (CNC makinesi)

Resim 1.18: Tornalama cihazının monitör kısmı
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Resim 1.19: Tornalama cihazının iç görünümü

A

B

Resim 1.20: A.Frez yuvalarının yakından görünümü B. Kullanılan frez

Resim 1.21: Alt ve üst çemberler

Tornalama cihazı (CNC makinesi); cihaz içindeki tozu alan vakum ve cihaz içine
zirkonyum oksit çalıĢıldığında hava, metal kazıması yapıldığında ise su veren kompresör
cihazları ile bağlantılı olarak çalıĢır.
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Resim 1.22: Vakum ve kompresör cihazları

1.5. Dental Uygulamalarda Kullanılan CAD/CAM Sistemleri
Dental uygulamalarda değiĢik CAD/CAM sistemleri ile restorasyonlar elde
edilmektedir. Uygulanan CAD/CAM sistemlerinden örnekler aĢağıda açıklanmıĢtır.

1.5.1. DCS Prescident Sistem (Digitizing Computer System)
DCS Precident sistem, hem bilgisayar destekli tasarım (CAD) hem de bilgisayar
destekli üretimden (CAM) yararlanır. Sistemde alt yapılar tam sinterize Y.TZP bloklardan
(DC-Zirkon) Ģekillendirilmektedir.
Tam otomatik lazer tarayıcı bir optik sensör ile diĢe temas etmeden destek diĢin
kendisine, komĢu diĢlere ve çevre dokulara ait koordinat bilgilerini elde etmek için ölçümler
yapmaktadır. Otomatik ölçümde cihaz, her iki çenenin de modelini elde edebilmekte ve 14
prepare edilmiĢ diĢi tarayıp 30 üyeye kadar altyapıyı simültane olarak frezeleme ünitesinde
yapabilir.
DCS sistemde kullanılan materyaller; porselen, cam seramik, in-ceram, zirkonyum
oksit, metaller ve fiberle güçlendirilmiĢ kompositler olabilir.

1.5.2. Procera All-Ceram Sistem
Procera dental restorasyonlarda kullanılan yoğun sinterlenmiĢ alüminyum oksit
(%99,5) yapıları için geliĢtirilmiĢ bir CAD/CAM metodudur. Procera sistemi ile CAD/CAM
teknolojisi kullanılarak alüminyum oksit (Procera All Ceram), zirkonyum oksit (Procera All
Zirkon) ve titanyum (Procera All Titan) altyapılı restorasyonlar elde etmek mümkündür.
Procera sistemine ait bilgisayar destekli dizayn ünitesi laboratuarlarda mevcutken,
bilgisayar destekli üretim ünitesi (CAM) sadece Ġsveç ve A.B.D olmak üzere iki merkezde
bulunur. Bu nedenle laboratuarda modeller tarayıcı ile tarandıktan sonra taranan görüntü email yoluyla merkezlere gönderilir. Altyapılar bu iki merkez laboratuardan birinde üretilir.
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Tarama ile elde edilen veriler doğrultusunda bilgisayar ekranında özel geliĢtirilmiĢ
CAD yazılım programı kullanılarak koping 3 boyutlu olarak tasarlanır. Final sinterizasyon
sırasında oluĢacak %15-20’lik büzülmeyi karĢılamak amacıyla büyütülmüĢ güdük
hazırlanarak, buna uygun alüminyum oksit veya zirkonyum oksit altyapı elde edilmektedir.
ġekillendirilen altyapı çok yüksek sıcaklıklarda (>1500ºC) sinterlenmekte daha sonra uygun
bir termal genleĢmeye sahip alüminus seramik ile kaplanmaktadır.

1.5.3. Cercon Sistem
Cercon, aslında bir CAD/CAM sistem olmayıp sadece CAM ünitesine sahiptir. Cercon
sistemde prepare edilen diĢe ait day üzerinde altyapının mum örneği hazırlanarak Cercon
cihazının ana parçasına (Cercon brain) yerleĢtirilir. Bu örnek, cihazın lazer sistemi ile taranır
ve elde edilen verilerin frezeleme ünitesine aktarılmasıyla cihazın sağ tarafına konulan yarı
sinterize zirkonyum oksit bloklardan altyapı elde edilir. Bu iĢlem sırasında final
sinterlemeden kaynaklanabilecek %20 oranında büzülme miktarı hesaplanır. Altyapı
1350ºC’de yaklaĢık 6 saat Cercon fırınında final sinterlenmesine tabi tutulur. Sinterlenmesi
tamamlanmıĢ altyapının üzerine veneer seramiği ile restorasyonun son Ģekli verilir.

1.5.4. Lava Sistem
Lava sistemde yüksek dayanıklı zirkonyum oksit altyapıları elde etmek için %3 mol
yitriyumla kısmi olarak stabilize edilen zirkonyum polikristal içerik kullanılır.
Bu presinterize (ön sinterlenmiĢ) ZrO2 seramik bloklar dıĢında Lava sistem; optik
tarayıcı (lava scan), bilgisayar destekli freze makinesı (CAM), sinterizasyon için bir fırın ve
CAD/CAM yazılımından oluĢur.
ĠĢlem, ölçüden elde edilen model yüzeyinin optik tarayıcı ile yüzeye temas etmeden
taranması ile baĢlamaktadır. Oklüzal iliĢkiler ve güdükler, tarayıcı ile 3 boyutlu olarak
bilgisayara aktarılır ve altyapı, sistem parametrelerine göre elde edilir.
Bu sistemin tamamen CAD destekli olması, teknisyenin mum modelasyon yapmasını
gerekli kılan diğer sistemlere göre avantajlıdır. Son sinterizasyon sırasında büzülme
göstereceği için freze (milling) iĢlemi ile büyütülmüĢ altyapı hazırlanır. Bu büzülme miktarı
%20 ile%25 arasında değiĢir. Freze iĢlemini sinterizasyon ve kaplama aĢamaları takip
etmekte, 8-12 saat süren ısıtma ve soğutma iĢleminden sonra sinterlenmiĢ altyapılar veneer
seramiği (Lava Ceram) ile kaplanır.
Altyapılar renk skalasına göre farklı renkte elde edilebilir. Bu durum, gövdenin lingual
ve gingival yüzeylerinin veneer porseleni ile kaplanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

1.5.5. Cerec Sistem (Ceramic Reconstruction System)
Cerec sistem, ilk olarak 1988 yılında kullanılmaya baĢlanmıĢ olup aynı zamanda ilk
geliĢtirilen CAD/CAM sistemidir.
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1994 yılında Cerec 2 sistem geliĢtirilmiĢ ve daha sonra 2000 yılında Cerec 3 sistem
kullanıma sunulmuĢtur. Cerec 1’den Cerec 3 sisteme geçildikçe daha ayrıntılı ve daha
uyumlu restorasyonlar elde edilmiĢtir.
Cerec sistemin temelinde, üç boyutlu optik ölçü alan ağız içi (intraoral) kamera vardır.
Tarama iĢleminin ardından, altyapılar tasarlanır. Tasarlanan altyapılar, sisteme adapte
frezeleme ünitesinde elde edilir.
Cerec inlab sistemde ise; Cerec 3’e ilave olarak CAD/CAM ile kuronlar ve hatta çok
üyeli köprüler için yüksek dirençli tam seramik restorasyonlar elde edilir.
Cercon, Lava, Procera gibi sistemlerde laboratuar ortamında restorasyonlar elde
edilirken, hasta baĢı uygulamaları için kullanılan tek CAD/CAM sistemi CEREC’tir.
Cerec sisteminin hekim tarafından yapılan üretim iĢlemleri aĢağıda verilmiĢtir.







DiĢ preparasyonu tipik olarak tam seramik restorasyonların hazırlanması gibi
hazırlanır.
Opak bir toz ile prepare edilen diĢ kaplanır.
Optik tarayıcı ile prepare edilen diĢin bilgisayar monitörüne görüntü yansıtılır.
Görüntü yakalanınca bilgisayara kaydedilir.
Bilgisayar ekranında marjinler ve konturlar belirlenir.
Uygun boyutta seçilen seramik blok Ģekillendirme ünitesine yerleĢtirilir.
Elde edilen restorasyonun ağızda kontrolü yapılır ve kompozit esaslı yapıĢtırma
simanı ile simante edilir.

1.5.6. Cicero Sistem (Computer Ġntegrated Ceramic Reconstruction)
Bilgisayarda tamamlanan seramik yapılandırılması anlamına gelen Cicero sistemde
yüksek dayanıklı kor yapılar oluĢturulurken aynı zamanda dentin porseleni ve kesici kenar
porseleni gibi tabakalar tek tek eklenerek doğal estetik beklentilerin karĢılanması amaçlanır.
Cicero sistemde seramik restorasyonların maksimum statik ve dinamik oklüzal
kontaktlarda elde edilmesi amacıyla optik okuma, seramik sinterizasyonu ve bilgisayar
destekli frezeleme ünitesi kullanılır.
Cicero CAD/CAM sistemi ile kuron ve inleyler farklı seramik tabakaları ile (yüksek
dirençli alümina kor, dentin porseleni, kesici kenar porseleni) üretilir.
ĠĢlemde öncelikle taraması yapılacak modeller elde edilir. Model taratılır ve
programda bilgi bankasından elde edilecek restorasyon için en uygun kuron belirlenir.
Seçilen kuron ekrandaki kavise yerleĢtirilerek ayarlaması yapılır. Sentrik oklüzyon ayarları
ve artikülasyon ayarları da yapıldıktan sonra tabakaların oluĢturulmasına geçilir.
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1.5.7. Celay Sistem
Celay sistem, kopyalama-frezeleme (copy-milling) tekniğine dayanan bir sistemdir.
Özel bir kompozit metaryalinden hazırlanan ön model, direkt olarak diĢ üzerinde veya ana
modelde hazırlanır. Hassasiyetle taranan bu ön modele göre seramik bloklar Ģekillendirilir.
Bilgisayar yardımı ile taranan modelin dublikatı frezeleme makinesine bağlanan
porselen blokların uygun frezlerle Ģekillendirilmesi ile elde edilir. Hazırlanan altyapının
dayanıklılığını arttırmak için pöröz yapıda ki seramiğe lantan oksit cam infiltrasyonu yapılır
ve fırınlanır.

1.6. CAD/CAM Sistemler Kullanılarak Altyapı Tasarımı ve Üretimi
Tüm CAD/CAM sistemleri bilgisayarlı yüzey taraması ve ağız ortamından bilginin
elde edilip kaydedilmesi, altyapının tasarımı (CAD), altyapının üretimi (CAM) olmak üzere
üç (3) fonksiyonel unsur içerir.
Restorasyonu yapılacak diĢ modelleri bilgisayara üç boyutlu olarak aktarılır; ancak
farklı CAD/CAM sistemlerine göre ağız ortamında ki durumun bilgisayar ortamına
aktarılması farklılık gösterir.
CEREC sistemde, intraoral (ağıziçi) 3-boyutlu tarama yapabilen cihaz mevcutken;
diğer CAD/CAM sistemlerde tarama genellikle modellerden yapılır.
CERCON sistem geleneksel mum modelasyon tekniği ile üretilirken, DCS-Precident
ve Lava gibi sistemlerde farklı tiplerdeki CAD teknolojisinden yararlanılırzirkonyum oksit,
CAM teknikleri kullanılmadan iĢlenebilmesi çok zor olan tek materyaldir. Bu nedenle
altyapılar elde edilirken ister geleneksel mum modelasyon tekniği kullanılsın ister bilgisayar
ortamında dizayn (tasarım) yapılsın bilgisayar destekli frezeleme makinesi ile kullanılması,
daha dirençli ve daha iyi marjinal uyuma sahip restorasyonların elde edilmesini sağlar.
Altyapının dizaynı tamamlanınca bilgiler frezeleme ünitesine transfer edilir ve
altyapının üretimine baĢlanır. Altyapının dizaynı CAD ünitesinden CAM ünitesine verildiği
gibi, Cercon sistemdeki gibi mum modelasyondan elde edilen örnek, tarayıcılarla okunarak
CAM ünitesine verilebilir.
CAM ünitesinde Cercon ve Lava sistemlerde tam sinterlenmemiĢ Y-TZP
kullanılırken, DCS-Precident sistemde tam sinterlenmiĢ Y-TZP kullanılır. Bilgisayar,
tasarımı yapılan kuron formunu, seramik blokları çeĢitli eksenlerde hareket edebilen kesici
uçlar sayesinde Ģekillendirerek oluĢturur.
Tam sinterlenmemiĢ Y-TZP restorasyonlar, final sinterlemede %20-25 oranında
büzülmeye uğrayacağından, restorasyonlar bu oranda büyük üretilir. Tam sinterlenmemiĢ
bloklardan üretim daha hızlı olmakta ve üretim sırasında mikro çatlakların oluĢma oranı daha
düĢük olmaktadır; ancak tam sinterlenmiĢ bloklardan elde edilen restorasyonlar ise ikinci bir
büzülme içermediği için daha iyi marjinal uyum göstermektedir.
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Unutulmaması gereken bir husus da frezeden çıkan dirençli seramiklerin üzerine
tabakalama seramiği uygulama gerekliliğidir. CAM ünitesinde elde edilen altyapılara üstyapı
porseleni eklenerek anatomik ve estetik beklentiler geliĢtirilir.

1.7. Dental CAD/CAM Sistemlerin Avantajları
CAD/CAM uygulamaları, beraberinde birçok avantajı da getirmiĢtir. Geleneksel ölçü
alma yöntemlerini ortadan kaldırmıĢ ve bekleme süresini kısaltmıĢtır. Hata potansiyelini
oldukça azaltmıĢ ve indirekt restorasyonlardan kaynaklanabilecek muhtemel çapraz
kombinasyonların da önüne geçmiĢtir.
DiĢ hekimliğinde CAD/CAM sisteminin kullanılmasıyla seramik materyallerin
kondansasyon, eritme, kaynaĢtırma iĢlemleri nispeten azalmıĢtır.
CAD/CAM sistemlerinin avantajlarından biri de tek seansta uygulamalar yapılabildiği
için hem hastalar hem de hekimler için zaman kaybının olmamasıdır. Bu sayede çeĢitli klinik
problemlere yol açabilecek ölçü almanın yanı sıra, geçici kuron hazırlama gibi zorunluluklar
da ortadan kalkar. Ayrıca bu faktörlerin elimine (ortadan kaldırma) edilmesi küçük de olsa
ekonomik kazanca sebep olur.
CAD yazılımları sayesinde CAD/CAM sistemlerden kazançlı çıkan bir diğer grup ise
laboratuvar teknisyenleridir. Altyapılar ve restorasyonlar CAD yazılımları ile tasarlandığı
için teknisyenlerin iĢleri kolaylaĢmaktadır.

1.8. Dental CAD/CAM Sistemlerinin Dezavantajları
CAD/CAM restorasyonların kullanımını kısıtlayan faktörlerin baĢında üretim maliyeti
gelmektedir.
Derin subgingival marjinlere sahip diĢlerin bilgisayar ortamına aktarılması da sorun
olabilmekte, bu nedenle geleneksel sabit protez yapımında olduğu gibi iyi bir diĢeti
retraksiyonu yapmak zorunlu hale gelmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile metal desteksiz zirkonyum esaslı köprü alt yapı elde
ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen hasta ölçüsünü kontrol
ediniz.

 Ölçüden alçı model elde ediniz.

 Hekimden gelen ölçüyü
etmeyi unutmayınız.

dezenfekte

 Ölçü detaylarının, kole hattının temiz
olup olmadığına bakınız.
 Alçı modeli kapanıĢ kontrolü için alt ve
üst olacak Ģekilde elde ediniz.
 Hava kabarcıklarını mumla kapatınız.
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 Ġzolasyon iĢlemi yapınız.
 Ġzolasyon iĢlemini
yapabilirsiniz.

sprey

sıkarak

 Bilgisayarda diĢ giriĢini yapınız.

 Bilgisayarda sipariĢ alımından diĢ
giriĢini yapınız.
 Hekim ve hasta adını yazmayı
unutmayınız.

 Destek ve gövde diĢleri iĢaretleyiniz.

 Hangi diĢ olduğunu iĢaretleyiniz.

 Tarama dosyasına gönderiniz.

 Destek ve gövde diĢlerin iĢaretlendiği
modeli tarama dosyasına gönderiniz.

 Ark taramayı açınız.
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 Sabitlemenin tam
kontrol ediniz.

 Alçı modeli arka sabitleyiniz.

olup

olmadığını

 Alçı modeli, tarayıcıya yerleĢtiriniz.

 Dosyanın ön taramasını yapınız.

 Dosyayı iĢaretlenmiĢ alanın içine atarak
ön taramayı baĢlatınız.
 Ön taramada modelin kaba taramasının
yapıldığını unutmayınız.

 Kabaca çıkmıĢ modelin orta hattını
belirleyiniz.
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 Taranacak bölgeyi seçiniz.

 Taranacak diĢleri numaralandırınız.

 Bu modelde 24 ve 26 numaralı diĢlerin
destek diĢler, 25 numaralı diĢin gövde
diĢ olduğunu unutmayınız.

 Taramanın ikinci aĢamasına geçiniz.

 Ġkinci aĢamada model üstünde diĢlerin
yüksekliğinin, geniĢliğinin ve duruĢunun
tarandığını unutmayınız.
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 Modeli tarayıcıdan çıkarınız.

 Bilgisayarda güdük taramayı seçiniz.

 Bilgisayarda
diĢlerin
gereken yerleri görünüz.

 DiĢleri güdük tablasına yerleĢtiriniz.

 Güdük tablasını tarayıcıya yerleĢtiriniz.

24

oturtulması

 Taramanın son aĢamasına geçiniz.

 Destek diĢleri taratınız.

 Taramanın bitmiĢ halini kontrol ediniz.

 Destek diĢin marjinlerini düzenlemek
için ilgili bölüme giriniz.
 Üstten bakarak kolenin
ayrıntılı Ģekilde görünüz.

25

tamamını

 DiĢin kolesini düzenleyiniz.

 Kole düzenlemesini ayrıntılı Ģekilde
yapınız.

 GiriĢ yolunun belirlenmesinin, koleyi
görmek için yapılan çok önemli bir
iĢlem olduğunu unutmayınız.
 Kırmızı bölgeler halinde görülen
andırkatlı
kısımları
minumuma
indirmeye çalıĢınız.
 GiriĢ yolunu belirleyiniz.
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 Kalınlık, siman boĢluğu değerleri diĢin
andırkatına göre değiĢir.
 ÇalıĢılan diĢler ön grup ise kalınlık
düĢer, arka grup ise kalınlık yükselir. Bu
bilgiler doğrultusunda çalıĢılan diĢin
parametrelerini giriniz.

 DiĢin parametrelerini belirleyiniz.

 Parametreleri girilmiĢ, giriĢ yolları
belirlenip düzeltilmiĢ diĢi kontrol ediniz.

 Diğer
destek
diĢin
marjinlerini
düzenlemek için ilgili bölüme giriniz.
 Üstten bakarak kolenin
ayrıntılı Ģekilde görünüz.
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tamamını

 DiĢin kolesini düzenleyiniz.

 Destek diĢlerde kole düzeltmesi
yaparken bilgisayarda kolenin tam uç
noktasını gösteren bölümü dikkate
alınız.

 GiriĢ yolunu belirleyiniz.

 DiĢin andırkatlı kısımlarını minumuma
indirmeye çalıĢınız.
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 ÇalıĢılan diĢe ait özelliklere
parametreleri giriniz.

 DiĢin parametrelerini belirleyiniz.

göre

 Ġki destek diĢin görünümünü kontrol
ediniz.
 Ġki destek diĢin marjinlerinin, giriĢ
yollarının ve parametrelerinin tam
belirlenip
belirlenmediğini,
andırkatlarının
düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz.

 ÇalıĢılan bu dosyayı Cad motoruna
gönderiniz.

 Cad motoruna girip parametreler esas
alınarak
oluĢturulacak
altyapının  Altyapı planlamasının tüm protezlerde
(destek diĢler ve gövde) gerçekleĢip
planlamasını yaptırınız.
gerçekleĢmediğini kontrol ediniz.

29

 Tasarım aĢamasına (cad uygulamasına)
geçiniz.

 Tasarım aĢamasına cad motorunda tüm
protezler tamamlandıktan sonra geçiniz.

 Dosyayı
monitörün
sürükleyiniz.

boĢluğuna

 Tasarlanacak iĢi görünüz.

 Gövde diĢi tasarlayınız.
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 Gövdenin oklüzal yüzünün ayarlayınız.
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 Gövdenin bukkal yüzünün ayarlayınız.

 Gövdenin mesial yüzünün ayarlayınız.

 Gövdenin distal yüzünü ayarlayınız.
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 Gövdenin
palatinal/lingual
ayarlayınız.

yüzünü

 Destek diĢleri mumla doldurunuz.

 Destek diĢlerde porselen yığılacağı için
fazla ayarlama yapılmaz.

 Bağlayıcıları yerleĢtirmek için ilgili
bölüme giriniz.
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 Bağlayıcıları yerleĢtiriniz.

 Bağlayıcıyı
giriniz.

düzenleme

bölümüne
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 Bağlayıcının
düzenleyiniz.

mesial

konturunu

 Mesial konturda yapılan düzenlemeyi
ilgili alandan takip ve kontrol ediniz.

 Mesial konturunu
eĢitleyiniz.

distal

konturuna
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 Konturları düzenlerken geniĢ açı ile
bakınız.
 Bağlayıcının
düzenleyiniz.

distal

konturunu

 Düzenleme yapılan
kontrol ediniz.

alanı

tepeden

 Düzenleme yapılan alana karĢıdan
bakınız. Eğiklik varsa düzeltiniz.
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 Diğer bağlayıcının mesial konturunu
düzenleyiniz.

 Bağlayıcı ne kadar oval olursa o kadar
iyi olur Buna dikkat ediniz.

 Mesial konturu,
eĢitleyiniz.

distal

konturuna
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 Bağlayıcının
düzenleyiniz

distal

konturunu

 Düzenleme yapılan
kontrol ediniz.

alanı

tepeden

 Düzenleme yapılan
kontrol ediniz.

alanı

karĢıdan

 Bağlayıcıları kontrol ediniz.
 Bağlayıcıların
yapınız.

son

düzeltmelerini

 Gri olan yerlerin kırmızı olmamasına
dikkat ediniz.
 Gri yerlerin kırmızı olması bağlayıcının
ince olduğunu gösterir.
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 Porselen iĢlenirken kolaylık olsun diye
bağlayıcının ön ve üst kısmını biraz
içeriye alınız.

 Kronların üzerindeki çapakları silmek
için ilgili bölüme giriniz.
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 Destek diĢ üzerindeki çapakları siliniz.

 Gövde üzerindeki çapakları siliniz.
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 Diğer destek diĢ üzerindeki çapakları
siliniz.

 ĠĢlem sonunda köprü altyapısını kontrol
ediniz.

 Dizaynı bitmiĢ altyapıyı prodüksiyona
gönderiniz.
 Prodüksiyonda tüm diĢ kayıtları
saklandığı
için,
yapılan
altyapı
çalıĢmasını
kaybolmaması
için
prodüksiyona gönderiniz.

 Ġdari uygulamaya girerek tasarımı bitmiĢ
altyapı dosyasını, altyapının bloğa
yerleĢtirildiği farklı bilgisayarda bulunan
programa gönderiniz.

41

 Altyapının
bloğa
yerleĢtirildiği
bilgisayarda bloğu seçiniz.

 Bloğu, diĢ boyutlarına göre seçiniz.

 Bilgisayarda bloğu görünüz.

 Tasarımı bitmiĢ altyapı dosyasını bloğun
içine gönderiniz.

42

 Altyapıda kırmızı renkte görünen
andırkatları kontrol ediniz ve gidermeye
çalıĢınız.
 Bloğun içine
görüntüleyiniz.

 Altyapıyı bloğa
yerleĢtiriniz.

gönderilen

en

uygun

altyapıyı

Ģekilde

 Zirkonyum bloklarının maliyeti yüksek
olduğu için bir bloğa farklı tasarımlar
yerleĢtirilmektedir. Bu nedenle altyapıyı
bloktan en fazla yararlanılacak Ģekilde
yerleĢtiriniz
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 Tijleri yerleĢtiriniz.

 YerleĢtirilen tijleri kontrol ediniz.

 Altyapının hesaplamasını yapınız.

 Hesaplama ile altyapı tasarımını
tornalama iĢlemi için matematiksel,
sayısal değere dökünüz.
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 Bloğa göre çember seçiniz.

 Çemberi yuvasına oturtunuz.

 Bloğu oturtunuz.

 Çemberin üst kısmını oturtunuz.
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 Zirkonyum bloğun tasarruflu kullanımı
için protezin sığacağı daha önceden
kullanılmıĢ blok seçmeye dikkat ediniz.
 ĠĢlemin net görülmesi için tam blok
gösterilmiĢtir
 Bundan sonraki basamaklar daha
önceden kullanılmıĢ bu blok üzerinde
gerçekleĢtirilecektir.

 Vidaları takınız.

 Vidaları sabitleyiniz.

 Vidaları aylanla sabitleyiniz.

 Sayısal değerleri hesaplanmıĢ altyapı
dosyasını tornalama, kazıtma cihazına
(CNC cihazı) gönderiniz.
 CNC cihazına gelen hesaplanmıĢ altyapı
dosyasını CNC programının içine atınız.
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 Dosyayı açınız.

 Dosyayı
görünüz.

seçip,

sayısal

değerleri
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 Hesaplamaları kontrol (chek yapma)
ediniz.

 Hesaplamalarda hata olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Programı (tornalama, kazıtma iĢlemini)
baĢlatınız.

 Tornalama,
gözlemleyiniz.

kazıtma

 Cihaz tornalama, kazıtma iĢlemini
yaparken farklı iĢlemler yapabilirsiniz.
iĢlemini
Ama ilk uygulamalarınızda iĢleme
hakim olabilmek adına tornalama,
kazıtma iĢlemini gözlemleyiniz.

 Cihazın frez değiĢimi yapması

 Bu aĢamada, cihazın, kazıtma iĢlemi için
uygun frezi seçip ve değiĢtirdiğini
unutmayınız.
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 Cihazın, frezin boyutunu ölçmesi.

 Kazıtma iĢleminin baĢlaması.
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 Kazıtma iĢlemi bitince
vidalarını gevĢetiniz.

çemberin

 Vidaları çıkarınız.

 Bloğu çıkarınız.

 Altyapıyı kontrol ediniz.
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 Altyapıya hava püskürtünüz.

 Havayı altyapı üzerindeki kabarcıkları
gidermek için püskürtünüz.

 Protezi bloktan ayırınız.

 Tijleri keserek altyapıyı bloktan ayırınız.

 Altyapıyı kontrol ediniz.

 Kole bölgelerini görmek için altyapıyı
alttan da kontrol ediniz.
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 Fazlalıkları alınız.

 Tij fazlalıklarını alınız
 Kole bölgelerini düzeltiniz.
 Hava
ile
zirkon
zerreciklerini
uzaklaĢtırınız.

 Protezi renk likitinde bekletiniz.

 Likit kabına
koyunuz.

yeterli

miktarda

likit

 Protezi likit kabında 5-10 sn bekletiniz.
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 Protezi likitten çıkarınız.

 Protezi
daldırma
ve
çıkarma
iĢlemlerinde plastik maĢa kullanınız.

 Protezin kurumasını bekleyiniz.

 Protezi emici bir
bekleterek kurutunuz.

kağıt

üzerinde

 Protezi portegü ile tutunuz.

 Protezi fırın tablasına yerleĢtiriniz.

 Tablaya
birden
fazla
protez
yerleĢtirilecekse birbirine yapıĢmaması
için protezi ters koyunuz.
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 Tablayı, fırına yerleĢtiriniz.

 Fırın kapağını kapatınız.

 Fırını ayarlayınız.

 ÇalıĢılan bu fırında protezi 1500Cºde 12
saat fırınlayınız.
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 Protezi fırından çıkarınız.

 Protezi fırın iyice soğuduktan sonra
çıkarınız.

 Protezin kole çapaklarını gideriniz.

 Çapakları ince yumuĢak taĢla ya da ince
elmas frezle gideriniz.

 Kalın elmas frez kullanmayınız.
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 Protezi kumlayınız.

 Protezi buharla temizleyiniz.

 Protezi fırınlayınız.

 OluĢabilecek stresi engellemek için
protezi porselen fırınında 1000Cº’de 15
dakika fırınlayınız.

 Protezi hekime provaya gönderiniz.

 Protezi hekime provaya gönderirken
dezenfekte etmeyi unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Zirkonyum oksit esaslı altyapıların en büyük avantajı, çok yüksek dayanıklılıkla
arka bölgedeki köprülerde tam estetik görünüm sağlamasıdır..

2.

(

) Zirkonyum minerallerinden zirkonyum silikat’ın diğer adı zirkonyum oksit’tir.

3.

(

) Zirkonyum, ısı ve elektriği ileten bir elementtir.

4.

( )Yitriyum (Y2O3) ile stabilize edilmiĢ zirkonyum oksit daha iyi mekanik özellik
sağlar.

5.

( ) Tam sinterlenmemiĢ zirkonyum oksit blok kazıma iĢleminde %25 daha büyük
frezlenir.

6.

(

) CAD, bilgisayar destekli üretim demektir.

7.

(

) CAM, bilgisayar destekli dizayn (tasarım ) demektir.

8.

( ) CAD/CAM sisteminde iĢlemler; tarama, tasarım ve tornalama (üretim)
aĢamalarıyla gerçekleĢir.

9.

(

) Hasta baĢı uygulamaları için kullanılan tek CAD/CAM sistemi, CEREC’tir.

10.

(

) Tam sinterlenmiĢ bloklar, final sinterlemede %25 oranında büzülmeye uğrarlar.

11.

(

) CAD/CAM sistemleri, maliyeti düĢük sistemlerdir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun zirkonyum oksit alt yapı üzerine full porselen köprü
iĢleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Metal destekli kuron, metal destekli köprü, metal desteksiz kuron
modüllerindeki altyapı üzerine porselen iĢleme konusunu tarayarak hatırlayınız.
Zirkonyum oksit altyapılı köprüde üstyapı olarak iĢlenen porselen çeĢitlerini ve
kullanılan araç gereçleri öğreniniz. Full porselen iĢlemede kullanılan malzeme
ve araç gereçlerle karĢılaĢtırınız. Farklılıklar var ise bunları belirtiniz.

2. ZĠRKONYUM OKSĠT ALTYAPI ÜZERĠNE
FULL PORSELEN KÖPRÜ ĠġLEME
Zirkonyum oksit altyapı üzerine porselen konularak yapılan kuron ve köprüler
Ceramic ve Zirkonyum kelimelerinin birleĢtirilmesinden oluĢan ‘ceron’ kısa adı ile anılır.
Altyapı üzerine porselen yığımı bilinen tekniklerle uygulanır. Köprü yapımlarında
porselen yığımında, birinci dentin piĢiminden önce interdental aralıklar keskin ve ince bir
spatülle altyapıya kadar separe edilir.

Resim 2.1: Ġnterdental aralıkların separe edilmesi

ÇalıĢılan sisteme ve doktor istemine göre kullanılan porselenlerde farklılıklar olabilir.
Örneğin; bir sistemde porselen yığma metodu sırası ile base dentin ve mine
porselenlerini içerirken, modül uygulama faaliyetinde de gösterildiği gibi baĢka bir sistemde
porselen yığma metodu sırasıyla base dentin, dentin (transparan dentin) ve mine (Ģeffaf)
porselenlerini içerir.
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Base dentin, dentin ve mine porselenleri ile yapılan yığma metodunda; renk taĢıyan
base dentin ve translüsentliği (ıĢık geçirgenliği) arttırılmıĢ dentin (transparan dentin)
restorasyona doğal bir derinlik kazandırır. Dentin (transparan dentin), mine (Ģeffaf)
kombinasyonu ve base dentin kalınlığı renk yoğunluğu üzerinde büyük rol oynar. Base
dentin’in kalın olması durumunda renk yoğunluğu daha belirgin olur. Dentin (transparan
dentin) ve mine’nin kalın olması renk yoğunluğunu azaltıp ıĢık geçirgenliğini arttırır.
Zirkonyum oksit altyapılı porselen restorasyonlar mekanik direnci, biyolojik
uyumluluğu ve kırılma direnci ile diğer dental materyaller arasından sıyrılmaktadır.
Zirkonya içeren estetik restorasyonların kırılma direnci 900 ile 1400 MPa arasındadır.
Bu da klasik yöntemlerle kıyaslandığında olağanüstü bir direnç sağlamakta ve yapılan
restorasyonların sağlamlığını göstermektedir. Bununla beraber geleneksel yöntemlerle
yapılan metal seramik restorasyonlara göre çok daha estetik ve sağlıklıdır. Ağızda tat
bozukluğuna, diĢeti problemlerine ve ağız kokusuna yol açmazlar. IĢık geçirebilme
özellikleri onları metal seramik restorasyonlardan ayıran en büyük farklarıdır.

Resim 2.2: Metal altyapı üzerine porselen restorasyon

Resim 2.3: Zirkonyum oksit altyapı üzerine porselen restorasyonlar

2.1. Zirkonyum Oksit Altyapılı Porselen Restorasyonların
Avantajları
Metal altyapılı porselenlere göre zirkonyum oksit altyapılı porselen restorasyonların
avantajları;



Yüksek dayanma gücüne sahiptir.
Metal içermezler.
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%100 doku uyumludur. DiĢeti problemi oluĢturmaz.
Alerji yapmazlar.
IĢık geçirgenliği metal altyapılı porselenler göre daha fazladır.
Yüksek ıĢık geçirgenliği ile daha doğal bir görünüm sağlar.
Doğal diĢlere yakın fonksiyon ve estetik sağlar. Ağızda uyumu daha güzeldir.
Isı yalıtımı çok güçlü olduğu için metale göre hassasiyet yapma özelliği çok
azdır. Sıcak soğuk yiyecekler alındığında diĢlerde hassasiyet meydana gelmez.
CAD/CAM teknolojisi ile basamaklı kesime gerek olmadan ölçü alma kolaylığı
sağlar.
Metal altyapılı porselenlerde yükseklik alındığında ya da oklüzalden porselen
kırıldığında alttan metal yansıması olmakta, kole bölgesinde porselenden metale
geçiĢ noktalarında mor renkte görünüm olmaktadır. Ancak zirkonyum oksit
altyapılı porselenlerde bu problem yaĢanmamaktadır.
Kullanımı rahattır. Hastalara iyi bir alternatiftir.
Yiyecek artıklarının ve mikroorganizmaların diĢ yüzeyine tutunma oranı
düĢüktür. Ġyi bir ağız hijyeni sağlar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile zirkonyum altyapı üzerine full porselen iĢleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Hekimin renk skalası ile belirlediği renge
göre porselen rengini seçiniz.
 Öncelikle dentin tozunu sonra dentin
likitini koyunuz.

 Base dentin porselenini hazırlayınız.

 Dentin porselenini (transparan dentin)
hazırlayınız.
 Transparan
dentini
(translüsentliği
arttırılmıĢ dentin) doğal bir derinlik
sağlamak amacıyla doktor tarafından
istemi yapılmıĢ ise kullanınız.
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 Alçı modelde gövde diĢi izole ediniz.

 Alt yapıda gövdenin altına dentin (base
dentin) uygulayınız.

 Altyapıyı modele oturtunuz.

 Köprünün tam oturması için vibrasyon
yaparak porselenin yüzeye dağılmasını
sağlayınız.
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 Destek diĢin bukkal yüzüne base dentin
yığınız.

 Dentini fırça ile yığınız.
 Base dentini kole bölgesinden baĢlayarak
diĢ formu verilecek Ģekilde yığınız
 Bu safhada artikülasyon, komĢu diĢlerle
kontakt noktaları ve diğer kontrolleri
dikkatlice yapınız.

 Destek diĢin bukkal yüzüne transparan
dentin yığınız.
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 Destek diĢin oklüzal yüzüne base
dentin yığınız.
 Fırçayı suda temizleyiniz.

 Fırçanın suyunu süngerde aldırınız
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 Destek diĢin lingual yüzüne base dentin
uygulayınız.

 Artikülasyon, komĢu diĢlerle kontakt
noktaları ve diğer kontrolleri dikkatlice
yapınız.

 Mine porseleni için yer açınız.

 Mine porselenine yer kazanmak için
minenin
yerleĢtirileceği
yüzlerin
insizallerindeki dentinden yeterli kazıma
yapınız.
 Bukkal yüzde insizale doğru mamelonları
belirleyiniz.
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 Mine (Ģeffaf)yi bukkal yüzde kronun alt
1/3’den itibaren ince bir Ģekilde baĢlamak
 Bukkal yüzün insizaline mine porseleni
üzere yığınız.
yığınız.

 Mineyi tam diĢ formu verilecek Ģekilde
yığınız.
 Yığım aĢamasında piĢimden sonra
oluĢacak çekme payını hesaba katınız.
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 Oklüzal ve lingual yüzlerin insizaline
mine yığınız.

 Kontakt noktaların insizallerine mine
 Eksik görülen yerlere base dentin ve mine
yığınız.
ilavesi yapınız.

 Porselenin suyunu alınız.

 Porselen suyunu alırken verilen formu
bozmamaya dikkat ediniz.
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 Gövdenin bukkal yüzüne base dentin
yığınız.

 Gövdenin bukkal yüzüne transparan
dentin yığınız.
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 Gövdenin oklüzal yüzüne base dentin  Base dentini gövdenin mesial
distalinde bulunan bağlayıcıları
yığınız.
kapatacak Ģekilde yığınız.
 Porselenin suyunu alınız.

ve
da

 Gövdenin lingual yüzüne base dentin  Base dentini diĢ formunu oluĢturacak
Ģekilde yığınız.
yığınız.

 Gövdenin bukkal yüz insizaline mine
yığımı yapınız.
 Mine yığılacak yüzlerin insizallerinden
dentini kazıyarak mine yeri açmayı
unutmayınız.
 Mine (Ģeffaf)yi bukkal yüzde kronun alt
1/3 itibaren ince bir Ģekilde baĢlamak
üzere tam diĢ formu verecek Ģekilde
yığınız

70

 Oklüzal ve lingual yüzlerin insizaline
mine yığımı yapınız.

 Porselenin suyunu alınız.

 Kontakt nokta insizallerine mine yığımı
yapmayı unutmayınız

 Diğer destek diĢin bukkal yüzüne base
dentin yığınız

 Fırçayı sık sık suda temizleyiniz

 Fırçanın suyunu süngerde aldırınız.
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 Bukkal yüzde base dentini kole
bölgesinden baĢlayarak, diĢ formu
verecek Ģekilde yığınız.

 Bu safhada artikülasyon, komĢu diĢlerle
kontakt noktaları ve diğer kontrolleri
dikkatlice yapınız
 Destek diĢin oklüzal yüzüne base
dentin yığınız.

 ĠĢlem aralarında sık sık porselenin suyunu
alınız.
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 Destek diĢin lingual yüzüne base dentin
yığınız.

 Porseleni diĢ formu oluĢacak Ģekilde
yığınız.

 Destek diĢin bukkal yüzüne transparan
dentin yığınız.

 Transparan dentini bukkal yüze, tüm
yüzlere base dendin uygulandıktan sonra
da yığabilirsiniz.
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 Mine porseleni için yer açınız.

 Mine porselenine yer kazanmak için
minenin
yerleĢtirileceği
yüzlerin
insizallerindeki dentinden yeterli kazıma
yapınız.
 Mine yeri açmak için keskin spatül
kullanabilirsiniz.

 Destek diĢin bukkal yüz insizaline
mine porselenini yığınız.

 Mine (Ģeffaf)yi bukkal yüzde kronun alt
1/3’den itibaren ince bir Ģekilde baĢlamak
üzere tam diĢ formu verilecek Ģekilde
yığınız.
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 Oklüzal ve lingual yüzlerin insizaline
mine yığınız.

 Mineyi küçük parçalar Ģeklinde yığınız.
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 Porselenin suyunu almayı unutmayınız.
 Kontakt noktaların insizaline mine
yığınız.

 Fırça ile porselen geçiĢlerini düzgün hale
getiriniz.

 DiĢ aralarını (interdental aralıkları)
altyapıya kadar separe ediniz.

 Köprü yapımında diĢ aralarını (interdental
aralıkları) piĢimden önce keskin ve ince
spatülle altyapıya kadar separe ediniz

 Köprüyü modelden çıkarınız.

 Altyapıyı modelden spatülün ucu ile
altyapı formunu bozmadan çıkarınız.
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 Mesiale dentin ilavesi yapınız.

 Portegü ile köprüyü tutarak porselen
yığımı yapılmayan yerlere porselen
ilavelerini yapınız.

 Mesiale mine ilavesi yapınız.

 Distale dentin ilavesi yapınız.

 Porselen yığımında vibrasyon yapmayı
unutmayınız.

77

 Altyapının suyunu aldırınız.

 Distale mine ilavesi yapınız.

 Altyapıyı kontrol ediniz.

 Köprüyü fırınlayınız.

 Portegü ile tuttuğunuz köprüyü taĢıyıcıya
yerleĢtirirken düĢürmeyiniz.

 Köprüyü fırından çıkarınız.
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 Protezi soğumaya bırakınız.

 Köprü altyapısını fırın koridorunda kendi
halinde soğumaya bırakınız.

 Destek diĢin kontakt temaslardaki
fazlalıklarını belirleyiniz.

 Destek diĢin kontakt temaslardaki
fazlalıklarını
karbon
kağıdı
ile
belirleyiniz. Karbon kâğıdının bıraktığı
izlerin alınması gereken fazlalıklar
olduğunu unutmayınız.

 Destek diĢin kontakt
fazlalıklarını alınız.

temaslardaki
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 Köprüyü modelde kontrol ediniz.

 Köprünün
ediniz.

modele

uyumunu

kontrol

 Diğer destek diĢin kontakt temaslardaki
fazlalıklarını belirleyiniz.

 Destek diĢin kontakt
fazlalıklarını alınız.

temaslardaki

 Karbon kâğıdının bıraktığı izlerin
alınması gereken fazlalıklar olduğunu
unutmayınız.
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 Köprüyü modelde kontrol ediniz.

 Protezin uyumunu kontrol ediniz.
 Protezi artikülatörde kontrol ediniz.

 Gövde
altındaki
belirleyiniz.

 Fazlalıkları belirlemek için gövdenin
oturacağı alçı modele fırça ile renkli
fazlalıkları
materyal uygulayınız.

 Gövde altındaki fazlalıkları alınız.

 Gövde altındaki renkli izlerin alınması
gereken
fazlalıklar
olduğunu
unutmayınız.
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 Kontakt temaslardaki çapakları tesviye
ediniz.

 Çapakları separe ile tesviye ediniz.

 DiĢlerin kole bölgesini tesviye ediniz.

 Kole bölgesinin pürüzsüz olmasına dikkat
ediniz.
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 DiĢlerin yüksekliğini belirleyiniz.

 Yüksekliği belirlemede karbon kâğıdı
kullanınız.

 Yüksek olan yerleri tesviye ediniz.

 Karbon kâğıdının bıraktığı izlerin tesviye
edilmesi gereken yerler olduğunu
unutmayınız.
 Protezi artikülatörde kontrol ediniz.
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 Köprü formunu belirginleĢtiriniz.

 Form verirken separe kullanınız.
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 Protezi buharla temizleyiniz.

 Ġlaveler için
hazırlayınız.

dentin

ve

mine

 Dentin toz ve likitinin homojen
karıĢmasına dikkat ediniz.
 Mine toz ve likitinin homojen
karıĢmasına dikkat ediniz.
 Likit uygulanırken, likitte fazlalık olursa
temiz, kuru kâğıt peçete ile fazlalığı
alınız.

 DiĢ aralarına dentin ilavesi yapınız.

 Proteteze vibrasyon yaparak porselenin
eĢit dağılımını sağlayınız.
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 Porselenin suyunu alınız.

 Ġlave edilen dentini mesiale ve distale
yaslayınız.

 Destek ve gövde diĢlerin gerekli
yerlerine mine ilavesi yapınız.
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 Destek ve gövde diĢlerin gerekli  Porselenin suyunu alınız.
yerlerine dentin ilavesi yapınız.

 Gerekiyorsa ilavelere devam ediniz.
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 Vibrasyon yapınız.

 Porselenin suyunu alınız.

 Ġkinci fırınlamayı yapınız.

 Protezi portegü ile tutarak taĢıyıcıya
düĢürmeden yerleĢtiriniz.
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 Köprünün diĢ aralarını tesviye ediniz.
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 Köprüyü tesviye ediniz.

 DiĢlerin
morfolojik
formlarını
oluĢturacak Ģekilde tesviye yapınız.
 Tesviyeye kalın grenli frezle baĢlayınız.

 Oklüzal
yüzde
belirginleĢtiriniz.
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tüberkülleri

 Protezi modelde kontrol ediniz.

 Protezin uyum kontrolünü yapınız.
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 Köprünün tesviyesine devam ediniz.

 Tesviyeye ince grenli frezle devam
ediniz.
 Tesviyeye ters konik frezle devam
edebilirsiniz.
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 Oklüzal yüzde dip noktaları tesviye
ediniz.

 Oklüzal yüzde santral fossayı, santral
oluğu, kenarları, tüberkül ayrımlarını
belirginleĢtiriniz.
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 Protezi modelde kontrol ediniz.

 Protezin uyumunu kontrol ediniz.

 Köprü protezini buharla temizleyiniz.

94

 Protezi kurutunuz.

 Protezi hava akımı ile kurutabilirsiniz.

 Glaze porseleni hazırlayınız.

 Glaze porseleni temiz ve kuru bir gode
içinde hazırlayabilirsiniz.

 Destek diĢi glazürleyiniz.

 Glaze’i diĢin tüm yüzlerine ince bir
katman oluĢturacak Ģekilde sürünüz.
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 Gövde diĢi glazürleyiniz.

 Glaze’i diĢin tüm yüzlerine uygulayınız.

 Hekim tarafından makyaj istenmiĢ ise
malzemeleri
hazırlayarak,
makyajı
uygulayınız.

 Diğer destek diĢi glazürleyiniz.
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 Köprüyü kontrol ediniz.

 Protezde glazürlenmeyen
olmadığını kontrol ediniz.

yer

olup

 Protezi fırınlayınız.

 Köprüyü
portegü
yerleĢtiriniz.
 Protezi
yerleĢtirirken
dikkat ediniz.

 Protezi fırından çıkarınız.

ile

taĢıyıcıya
düĢürmemeye

 Protezi fırından çıkardıktan sonra kendi
halinde soğumaya bırakınız.
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 Protezin son kontrollerini yapınız.

 Protezi modele yerleĢtiriniz.

 Protezi artikülatöre alınız.

 Artikülatörde kapanıĢı, kontrol ediniz.
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 Protezi dezenfekte ediniz.

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

Köprü yapımında …………... aralıklar birinci dentin piĢiminden önce keskin spatülle,
separe edilmelidir.

2.

Base dentin’in ……… olması renk yoğunluğunu belirginleĢtirir.

3.

Transparan dentin ve minenin kalın olması renk yoğunluğunu ……………, ıĢık
geçirgenliğini …………….. .

4.

Zirkonyum oksit altyapılı restorasyonların kırılma direnci ,….......... MPa arsındadır.

5.

Zirkonyum oksit altyapılı restorasyonların …………………… özelliği onları metal
altyapılı restorasyonlardan ayıran en büyük farkıdır.

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 değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz
1.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Yitriyum ile stabilize edilmiĢ zirkonyum oksit kombinasyonu en çok kullanılan
kombinasyondur.
B) Ön sinterlenmiĢ (tam sinterlenmemiĢ) zirkonyum oksit bloğu hacim olarak %25
daha büyük frezlenir.
C) Zirkonya porseleni yüksek dirençli porselendir.
D) Feldspatik porselen zirkonya porselene oranla yaklaĢık altı kat daha güçlüdür.
E) Zirkonya porseleni diğer dental porselenlere göre daha fazla bükülme direncine
sahiptir.

2.

AĢağıdaki CAD/CAM sistemlerinden hangisinde optik ölçü alan ağız içi (intraoral)
kamera vardır?
A) Cerec sistem
B) Lava sistem
C) Cercon sistem
D) Procera All Ceram sistem
E) Celay sistem

3.

AĢağıdakilerden hangisi, CAD/CAM sistemlerinin avantajlarından değildir?
A) Hata potansiyelini azaltır.
B) Tek seans uygulamalarda geçici restorasyon zorunluluğunu ortadan kaldırır.
C) CAD yazılımları ile teknisyene iĢ kolaylığı sağlar.
D) Ġndirekt restorasyonlardan kaynaklanabilecek çapraz kombinasyonları önler.
E) Maliyeti düĢüktür.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

Zirkonyum oksit altyapılı porselen restorasyonlar mekanik ……. ve biyolojik ………
ile diğer dental materyallerden ayrılmaktadır.

5.

Zirkonyum oksit’in ……. yalıtımı çok …….. olduğu için sıcak ve soğuk yiyecekler
diĢlerde hassasiyet meydana getirmez.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
) Cercon sistem geleneksel mum modelasyon tekniği ile üretilir.

6.

(

7.

( ) Tam sinterlenmemiĢ Y-TZP restorasyonlar, final sinterlemede %25 oranında
büzülür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ

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

ĠNTERDENTAL
KALIN
AZALTARAK
ARTTIRIR
900-1400
IġIK
GEÇĠREBĠLME

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
A
E
DĠRENCĠ
UYUMLULUĞU
ISI
GÜÇLÜ
DOĞRU
DOĞRU
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ĠLÇĠZ, Aypınar, DiĢ Protez Teknisyenliği Teorik Eğitim Ders Notları, Ġzmir
Ġl Sağlık Müdürlüğü Ağız Ve DiĢ Sağlığı ġubesi, Ġzmir, 2006.



dfd.atauni.edu.tr/UploadsCild/files/2008_1_5.pdf.



http://tr.wikipedia.org/wiki/zirkonyum
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