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AÇIKLAMALAR 
KOD 724DC0026 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Metal Kaideli Bölümlü Protezlerde Planlama 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, bölümlü protezlerde planlama ve dubligasyon 

yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme 

faaliyetidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Metal kaideli protezlerde planlama yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ekipman sağlandığında, metal kaideli 

protezlerde planlama ve dublikasyon elde edebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Hareketli bölümlü protezlerde, planlama 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun dublikasyon yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: 

Spatül, bek mum, basplak, fotoplak,modelaj mumu, 

dezenfektan madde alçı, kalem, sert alçı revetman, agar 

agar, reçine, fırın, mufla, fırça, reçineyi koymak için kap, 

düz plak mum ölçü, iĢ önlüğü, çalıĢma masası, eldiven. 

 

Ortam: 

DiĢ protez laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hareketli protezler, diĢ protez dalının önemli görevlerinden biridir. Sizler bu modülle 

metal kaideli hareketli bölümlü protezlerin bölümlerini, metal kaideli protezin yapımında 

planlama, dublikatlı model elde etme ve parelalometreye alma aĢamalarını öğrenip kolayca 

yapabileceksiniz.  

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda; bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, mesleki 

yeterliliğinizi artırıp metal alt yapıyı hazırlayabileceksiniz. Bundan sonraki öğrenme 

faaliyetlerini daha kolay öğrenip becerilerinizi geliĢtirecek ve sektörün istediği elemanlar 

arasında yerinizi alacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı 

sağlandığında, hareketli bölümlü (parsiyel) protezleri öğrenip planlama yapabileceksiniz. 
 

 

  
 

 

 Ağız diĢ sağlığı merkezlerine giderek metal kaideli hareketli bölümlü 

protezlerde planlama nasıl yapılır, gözlemleyiniz. Gözlem aĢamalarınızda;  
 

Planlamanın ne zaman yapıldığını ve kim tarafından yapıldığına, 

Planlamanın hangi amaçla yapıldığına, 

Planlama iĢlemlerine dikkat ediniz. 
 

 YapmıĢ olduğunuz araĢtırmayı not edip sınıftaki arkadaĢlarınızla karĢılaĢtırınız 

ve sınıfta sununuz. 

 

1. PARSĠYEL PROTEZLERDE PLANLAMA 
 

Ġskelet planlama ya da iskelet dizaynı sert alçı model üzerinde  ağızda bulunan destek 

diĢ durumuna göre  yapılması gereken iskelet bölümlerinin belirlenmesidir.Bölümlü  

protezlerde iskelet  planlamada esas felsefe; kayba uğrayan diĢlerin  kaybedilmeden önceki 

fonksiyonlarını yeniden kazandırmaktır. 

 

1.1. Metal Kaide Plaklı Bölümlü (Parsiyel) Protezler 
 

Hareketli bölümlü protezlerden olan, tek parça döküm, iskelet veya modern protezler 

olarak adlandırılan protez çeĢitlerindendir 

 

Metal kaide plakları ince dökülerek yeterli sağlamlık ve rijidite elde edilebilir. Akrilik 

kaide plağının sağlam olması için daha kalın elde etmek gerekir. Bu durum, hastalara ağız 

içinde rahatsızlık verebilir. Metal kaideli protezlerde hem metalin hem de akriliğin 

avantajlarından yararlanılır. Metal kaide plağının ısıyı iyi iletmesi, dil ve dokuları rahatsız 

etmemesi, damağın yapısına tam uyması sonucu retansiyonun artması ve ince bir plakla 

yeterli rijidite sağlanması bakımından akrilik kaide plağından daha fazla tercih edilir. 

 

Metal kaideli protezlerde, önce metal iskelet hazırlanır. Metal iskeletin laboratuvar 

aĢamaları; ağız ölçüsünden elde edilen alçı model, planlama, kiĢisel ölçü kaĢığı, ikinci alçı 

model, dublikasyon, ölçüm, mum modelajı, döküm, tesviye, parlatma (polisaj) iĢlemlerinden 

oluĢmaktadır. Diğer protez çeĢitlerinde olduğu gibi hareketli bölümlü protezlerde de alçı 

model olarak tanı modeli, ana model ve revetman modeller ile çalıĢma yapılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Tanı Modeli 
 

Üzerinde protez öncesi hazırlıkları ve protezin kendisi, planlanmak üzere elde edilen 

modeldir. Buna, diagnostik veya çalıĢma modeli de denir. Tanı modeli, akrilik kaideli 

bölümlü protezlerde birinci alçı modeldeki gibi yapılır. Bu model üzerinde kiĢisel ölçü kaĢığı 

hazırlanır ve kontrol için hekime gönderilir. 

 

1.1.2. Ana Model 
 

Ana model, protez öncesi hazırlıkları yapılmıĢ olan, ağızdan alınan ve sert alçıdan elde 

edilen modeldir. Model müzerinde protezin iskelet planlaması, revetman model ve diĢ dizimi 

yapılır. Revetman model elde edildiğinde, atılmaması gereken modeldir. Bu modele, master 

model de denir. 

 

Resim 1.1: Sert alçıdan elde edilmiĢ ana model 

 

1.1.3. Revetman Model 
 

Revetman model, ölçüm iĢlemi yapılmıĢ ana modelden dublikasyon yolu ile ve 

üzerinde metal kaideli protezin iskelet yapımı için elde edilen modeldir. Revetman 

kullanmanın amacı; dökümde yüksek sıcaklığa dayanan ve bozulmayan bir model 

oluĢturmaktır. Bu modele, refraktor model de denir. 

 

Resim 1.2: Refraktor model 

 

1.1.4. Metal Kaideli Protezlerin Bölümleri 
 

Ġskelet protezle, baĢlıca altı bölümden oluĢur. Bunlar; büyük bağlayıcılar ve küçük 

bağlayıcılar, direkt tutucular indirekt tutucular, karĢılayıcı kollar, retansiyon ağları kaide 

plakları ve tırnaklardır. 
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a.Retansiyon ağları b.Ana bağlayıcı 

c.Ġndirekt tutucu d.Direkt tutucu 

Resim 1.3: Alt model metal iskelet parçaları     Resim. 1.4: Üst metal iskelet 

parçaları 

 

 
 

a.Ġndirek tutucu 

b.Direkt tutucu 

c.KarĢılayıcı kol 

d.Küçük bağlayıcı 

e.Ana bağlayıcı 

f Direk dutucu 

g.KarĢılayıcı kol  

h.Ana bağlayıcı 

ı.Ġndirek tutucu 

i.Küçük bağlayıcı 

 

Resim 1.5: Alt ve üst metal kaideli bölümlü iskelet parçaları 

 

1.2. Planlama 
 

Hekim ve teknisyenin iĢbirliği ile metal kaideli bölümlü protezleri elde etmek ve metal 

alt yapının hazırlanabilmesi için tanı modeli üzerinde protez parçalarının Ģekillerinin el ile 

veya model çizicisi ile belirlenmesine, (çizilmesine) planlama denir. 
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Planlamada, çiğneme yükünün destek diĢler aracılığı ile (ağız içinde olan sağlam 

diĢler) nerede olacağı, hangileri olacağı ve nasıl yerleĢtirileceği belirlenir; ayrıca fonasyon, 

estetik, profilaksi fonksiyonları göz önünde bulundurmalıdır. 

 

Hekim, planlamayı kendi yapacaksa yapılmasını istediği değiĢiklikleri, tanı modeli 

üzerinde iĢaretleyerek dokunulmamıĢ gerçek model ile birlikte teknisyene gönderir. Eğer 

hekim bu planlama iĢini laboratuvara bırakmıĢ ise teknisyenin bu konuda bilinçli olması 

gerekir. Laboratuvarlarda uygulanan ekol farkı nedeniyle planlama iĢleminde farklılıklar 

görülebilir. Farklı planlama Ģeklini uygulama faaliyeti iki de görebilirsiniz.  

 

Ġskelet protezlerde bilimsel planlama yapılması çok önemlidir; çünkü iskelet protez, 

retantif kroĢe kolları dıĢında her tarafı rijit olan bir parçadır. Modelin paralelometre denilen 

aletle planlamasının yapılması en doğru yöntemdir. Paralelometre ile yapılmayan protezler 

ya dar olur yerine oturmaz ya da geniĢ olur ağız içine sığmaz veya Ģans eseri yerine oturur. 

 

Planlama yapılırken ağızdaki diĢsiz bölgeler ve modifikasyonlar da (sınıfı 

belirlenenler dıĢındaki diĢsiz bölgeler) göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

 

DiĢsiz bölgelerin sınıflandırılmasını akrilik kaideli bölümlü protezlerde kenndy 

sınıfları olarak görmüĢtünüz. 

 

1.2.1. Kennedy Sınıflamalarına Göre Planlama Kuralları 
 

Tek diĢ eksikliğinden tam diĢsizliğe kadar kalan diĢler ve diĢsiz alanlar arasında 

sadece tek bir alt üst çenede altmıĢbeĢ bin den fazla diĢsizlik olasılığı vardır. Bu büyük 

rakam, hem sınıflandırma zorunluluğu hem de planlamanın ne kadar çeĢitli ve dolayısıyla 

zorluğunu göstermektedir. En önemli amaç, yapılacak protezin tipini belirlemektir. Örneğin; 

Kennedy 1.sınıfı için yapılacak protez diĢ- doku destekli olmalıdır 

 

Bir iskeletin nasıl olacağını palanlarken ilk düĢünülecek olan, doku desteğidir. Doku 

desteği, diĢsiz alveoler kretlerini kaplayan akrilik kaide plakları aracılığı ile olur. Akrilik 

kaideyi tutmak için planlama yapılırken aĢağıdaki sistematik bir sıra takip edilmelidir. 

 

1.2.1.1. Doku Desteğinin Sağlanması 
 

Bunun için de retansiyon ağlarına gereksinim vardır. Önce boĢluk bölgeler ele alınıp 

doku desteği sağlamaya yardımcı elemanlar olan retansiyon ağları planlanmalıdır. 

 

1.2.1.2. DiĢ Desteğinin Sağlanması 

 
DiĢ desteği, çiğneme kuvvetinin dağılımında ve protezin çökerek dokulara 

gömülmesinde önemli rol oynar. DiĢ desteği, tırnaklar aracılığı ile sağlanır. Sonları serbest 

biten vakalarda fulkrum (destek ekseni) hattından en uzakta olan tırnak veya tırnaklar 

endirekt tutucu olarak rol oynar. 
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1.2.1.3. DiĢ ve Doku Desteklerinin BirleĢtirilmesi 
 

BirleĢtirme, iki kademede yapılır. Önce, doku desteğine yardımcı olan akrilik kaide 

plağına tutuculuk sağlayan retansiyon ağları birleĢtirilir. Bu ana bağlayıcıyı oluĢturmak 

demektir. Ġkinci olarak ise tırnakların büyük bağlayıcı ile birleĢtirmek olmalıdır. Bu da 

büyük bağlayıcıların oluĢturulması demektir. Tırnakları büyük bağlayıcılara birleĢtiren 

elemanlar ise küçük bağlayıcılardır. 

 

1.2.1.4. KroĢelerin Seçimi 
 

Ġskeletin retansiyonu, foksiyon sırasında yerinden çıkmamasını sağlayacak baĢka bir 

parçaya daha gereksinim vardır. Bunlar da kroĢelerdir. KroĢeler, retansiyon ağlarına 

ikinci(küçük, minör, bağlayıcı) bağlayıcılarla birleĢtirilir. 

 

DiĢ doku destekli protez distal uzantı plağı taĢır ve plak kaplayabileceği en geniĢ alanı 

kaplamalıdır. Ayrıca tutucu tipi kuvvet kırıcı nitelikte veya esnek (fleksibl) olmalıdır. Bu 

grupta indirekt tutucu gereklidir. Bu Ģekilde belirlenince, planlama kriterleride ortaya çıkmıĢ 

olur. Sınıfının bilinmesi diĢlerin, diĢsiz bölgelerin ve dental arkın bilinmesidir. Bu da iskelet 

planlamasının ortaya çıkmasını sağlar ve teknisyene yol gösterir. Günlük uygulamada 

genellikle sınıfı belirterek yapılacak protezden söz edilir. Örneğin; Kennedy - 3sınıfı; bir alt 

çeneye yapılacak olan bölümlü protezi ifade eder. 

 

1.2.2. Kennedy 1 Sınıflamasında Temel Planlama Kuralları 
 

Çiğneme yükünün azaltılması için mümkün olduğunca dar diĢler kullanılmalı ve diĢ 

sayısı azaltılmalıdır. Çiğneme yükünün diĢler ve alveoler kretler arasında eĢit olarak 

dağıtılmasına çalıĢılmalıdır. Yükün geniĢ bir alana yayılması gerekir. Bu da kaide plağını 

mümkün olduğu kadar geniĢ tutmak ve çok sayıda tırnak kullanmakla gerçekleĢir. Üst 

çenede palatinal plak seçilip mukoza ve kemik desteğinden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 

KroĢe seçerken boĢluk mesafesi, alveoler kret rezorpsiyonu ve mukozanın durumu göz 

önünde bulundurulur. Oklüzal uyumun çok iyi bir Ģekilde ayarlanması ve karĢılıklı diĢ 

iliĢkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

Alveoler kretler, iç bükeylik gösteriyorsa ve dokular aĢırı deplase olma özelliğinde ise 

döküm kroĢe yerine kuvvet kırıcı özellikte olan kombine kroĢeler seçilmelidir. 

 

Alveoler kretlerin durumu iyi değilse doku desteğinden daha fazla yararlanmak, 

diĢlere daha az bir kuvvet gelmesi istenirse palatinal plak uygulanabilir. 

 

Sadece üst Kennedy I vakalarında boĢluk mesafesi fazla ise palatinal plak seçimi 

yapılır. Eğer ara boĢluklar var ise o zaman antero- posteriör palatinal bar tercih edilir. 
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             Resim 1.6: Kennedy 2.                 Resim 1.7: Kennedy 1 modifikasyon 2  

                          Modifikasyon 2 planlaması                                 KroĢe Ģekli 

 

  

Resim 1.8: Kennedy 1 planlama 

örneği 

Resim 1.9: Kennedy 1 modifikasyon 1 

planlama 

 

  

Resim 1.10: Kennedy 1 modifikasyon 1 

diĢ eti kroĢe Ģekli 

Resim 1.11: Kennedy 1 

modifikasyon 2 U plak planlama 
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Resim 1.12: Kennedy 2 sınıflamasında kroĢe Ģekli 

modelasyona hazır dublikatlı revetman model 

 

1.2.3. Kennedy II. Sınıflamasında Temel Planlama Kuralları 
 

Tek taraf serbest olduğu için Kennedy I’deki kurallara ek olarak, diĢli taraftaki 

diĢlerden tutuculuk için kuvvetli destek alınmalıdır. Böylece, protezin kullanılması daha 

kolay olur. Alveoler kretler rezorbe ise diĢlerin destekliği iyi değilse çok diĢ eksikliği var ise 

fonksiyonel ölçü alınmalı ve birleĢik kroĢeler ilk tercih edilen kroĢeler olmalıdır. 

 

Alveoler kretler sağlam ise boĢluk mesafesi, kısa ise döküm kroĢe kullanılabilir. 

Tercih oklüzal tırnağı mezialde olan kroĢeler olmalıdır. DiĢli bölgeye, birden fazla destek 

diĢi kaplayacak Ģekilde sırt sırta akers kroĢe uygulanır. 

 

Protez sadece Kenndey II ise bilateral planlamadır. Ana bağlayıcı diğer taraftaki diĢli 

bölgeye uzatıp o bölgedeki diĢler kroĢelenmelidir. 

 

 

Resim 1.13: Kennedy II planlaması alt lingual bar Ģekli 
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Resim 1.14: Kennedy 2 modifikasyon 1 alt lingual bar revetman model. 

 

  

Resim 1.15: Kennedy 2 modifikasyon 2 Resim 1.16: Kenndy 2.modifikasyon 

-3 planlamasının alt lingual plak 

bitmiĢ,dublikata hazır Ģekli. 

 

Kennedy II; modifikasyonlu vakalarda en arkadaki diĢ destek açısından zayıf değilse 

ve andırkat sahalarına baĢka bir kroĢe ile girilemiyorsa ilk tercih edilen halka kroĢe 

olmalıdır. DiĢsiz sahanın hemen önündeki diĢte kullanılacak kroĢe de kombinasyon kroĢe 

olmalıdır. Alt ve üst çenede dil ve damak bandı da kullanılmalıdır. 

 

  

Resim 1. 17:Kennedy II modifikasyon 

I planlaması 

BitmiĢ model 

Resim 1.18: Kennedy II modifikasyon 

II planlaması 

BitmiĢ model. kafes ve y kroĢe Ģekli 
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1.2.4. Kennedy III Sınıflamalarında Temel Planlama Kuralları 
 

Kennedy III diĢsiz kret bölgesinin kısa-uzun, tek – çift taraflı boĢluk içermesine göre 

bir planlama yapılmalıdır. Tek taraflı bir iskelet planlaması yapılabilir. DiĢsiz alanın 

geniĢlemesi ve modifikasyon durumlarında iki taraflı planlama yapılır. 

 

Alt çenede ilk tercih edilecek ana bağlayıcı, dil barı olmalıdır. Üst çenede damak barı 

ve damak bandıdır. Orta bölgede torus varsa çift damak barı planlanmalıdır. 

 

Destek diĢlerin andıkat durumlarına göre tüm kroĢe çeĢitleri kullanılabilir. DiĢsiz 

alanın her iki tarafındaki diĢler üzerinde yuvalar planlanarak tırnak yerleĢtirilebilir. 

 

  

Resim 1.19:Kennedy III modifikasyon I 

planlaması 

Kelebek ve karĢılayıcı kol Ģekli 

Resim 1.20: Kennedy III. kroĢe Ģekli 

KarĢılayıcı kol, diĢ eti kroĢe ve akers 

kroĢe 

 

 

Resim 1.21: Kennedy III modifikasyon I planlaması bitmiĢ dublikata hazır model 

 

1.2.5. Kennedy IV Sınıflamalarında Temel Planlama Kuralları 
 

Bu sınıfta protezler, en çok dikey yöndeki kuvvetlerden etkilendiklerinden tırnakların 

ve indirekt tutucuların önemi çok artar. DiĢsiz bölgenin geniĢliği planlamayı yönlendirir. 
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Ön bölgede estetik nedenlerle kroĢe planlanması büyük önem kazanır. Ancak, kroĢe 

salt ön bölgeye yapılırsa bu uygulama Ģekli diĢler üzerine aĢırı yük getirir.Bu nedenle 

estetiğin sağlanması için arka diĢlerin kroĢelenmesi tercih edilir. Arka diĢlerin kroĢelenmesi, 

önden basınca ön bölgede bir hareket olabilir. Bunu önlemek için ön diĢlere de okluzal tırnak 

yerleĢtirilir. Böylece hem estetik düzeltilir hem de protezin hareketliliği engellenir. 

 

Üst çenede diĢ eksikliği az ise ilk tercih edilecek ana baĢlayıcı ön ve arka damak barı 

olmalıdır. Bu damak barı da plak Ģeklinde olmalıdır. Alt çenede, diĢsiz alanda dil barı yine 

plak Ģeklinde olmalıdır. 

 

Tercih edilen direk tutucu, bileĢik veya çok parçalı kuvvetli kroĢeler kullanılmalıdır. 

Kennedy 4’de indirekt tutucular kesinlikle kullanılmalı, aksi halde ön bölge devamlı kaldıraç 

kuvvetlerinin etkisinde kalır ve yerinden oynar. 

 

Tırnakların diĢsiz sahanın hemen yanındaki diĢlerin üzerine yuvalar hazırlanarak 

konması gerekir. Arka diĢlerde bonwil ve multipl kroĢeler kullanılır; ön diĢlerde diĢ eti 

kroĢeleri uygulanır. 

 

  

Resim 1.22: Kennedy 4 planlama 

bitmiĢ dublikata hazır model 

Resim 1.23: Kennedy 4planlama 

örneği U plak Ģekli revetman model 

modelasyona hazır model 

 

  

Resim 1.24: Planlaması bitmiĢ Resim 1.25: Planlaması bitmiĢ 

dublikata hazır model 
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1.3. Paralelometre 
 

Bölümlü protezlerin hasta ağzına takılıp çıkarılması, mevcut diĢler nedeniyle ancak 

belirli bir yönden olabilir. Buna protezin giriĢ yolu denir. GiriĢ yolunun saptanmasında 

parelalometre veya model çizici denilen aparey kullanılır. GiriĢ yolunun tayini, 

paralelometrenin ilk görevidir. ÇalıĢma modeli üzerinde, bir protezin giriĢ yolunun 

planlanmasında baĢlıca dört yöntem kullanılır 

 

1.Yöntem: Destek diĢlerin uzun eksenlerinin birleĢtiği yerde meydana gelen açının 

açıortayı, model çizicinin yazıcı ucuna paralel olacak Ģekilde tutularak destek diĢlerin 

tutucu sahaları belirlenir. Bu diĢlerden tutucu bölgesi daha az olan diĢin ekseni giriĢ 

yolu olarak seçilir. Destek diĢ sayısı az olan vakalarda uygulanır. 

 

2.Yöntem: Bu teknikte destek diĢler mesial ve distal yüzlerine çizilen teğetlerin 

açıortay yazıcı uca paralel olacak Ģekilde, çalıĢma modeli model çizicinin tablasında 

hareket ettirilir. Böylece, destek diĢlerin tutucu bölgeleri birbirine yakın hale gelmiĢ 

olur, bu bölgelerde paralellik temin edilir. Bu bölgeler daha sonra mumla doldurulur. 

 

3.Yöntem: Tek bir destek diĢin mezial veya distal kenarına çizilen çizgi yazıcı uca 

paralel olana kadar model tabla üzerinde hareket ettirilir. Diğer destek diĢin andırkat 

sahası doldurulur, protezin giriĢ yolu ilk çizilen çizgiye paralel olmalıdır. Destek 

diĢlerin her ikisi de distale eğimli ise giriĢ yolu saptamasında bu yol faydalı olur. 

 

4.Yöntem: Ġkinci ve üçüncü yöntemlerin birlikte uygulanmasıdır. Bu yöntem 

sonucunda arkadan öne önden arkaya veya dik yönde protezin giriĢ yolu belirlenir, 

saptanan giriĢ yolunun model kenarında ayrı bir yere çizilmesinde fayda vardır. 

 

1.3.1. Paralelometrenin Kullanıldığı Yerler  
 

 Protezin giriĢ yolu belirlenir. GiriĢ yolu, protezin rijit kısımlarının destek diĢlere 

ilk temas ettiği noktadan itibaren kaide plağının dokulara temas edinceye ve 

dokulara tam oturuncaya kadar izlediği yoldur.  

 ÇıkıĢ yolu belirlenir. ÇıkıĢ yolu, protezin herhangi bir engelle karĢılaĢmadan 

tam oturduğu yerden itibaren dokular ve destek diĢlerle temasının kesilmesine 

kadar izlediği yoldur. 

 Ekvator hatları belirlenir.  

 Retantif alanlar bulunarak derinliği ölçülür. 

 KroĢe çeĢitleri belirlenir. 

 Block out yapılacak yerler tespit edilir. 
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1.3.2. Paralelometrenin Parçaları 
 

Aletin, modeli tespit edebilen ve istendiği yöne hareket ettirilebilen bir tablası ve yere 

daima dik pozisyonunu koruyup yatay doğrultuda her yöne hareket edebilen ve dikey 

doğrultuda da istenilen yüksekliğe ayarlanabilen bir düĢey kolu vardır. 

 

Paralelometrenin düĢey kolunun ucuna; kalem, keski, hassas bağlantı apereyleri, 

derinlik ayarı gibi ilave uçlar takılabilir. GiriĢ yolu tayini için sivri uçlu çubuk takılır ve 

ağızdaki diĢlerin eğimleri ile ortaya çıkan protezin giriĢ yolu saptanmıĢ olur. 

 

Kole yaklaĢım açılarının her diĢte yaklaĢık olarak birbirine eĢit görünebilen 

pozisyonun elde edilmesine çalıĢılır. Bu pozisyonun elde edildiğinde, modelin o pozisyonu 

sağlayan eğimi bozulmadan alttaki tablaya tespit edilir ve tabla sıkıĢtırılarak hareketsiz hale 

getirilir. Böylece, giriĢ yolu saptanır Bundan sonra paralalometrenin ucuna kalem takılır ve 

bu kez kroĢe takılması karar verilen diĢlerin giriĢ yoluna uygun ekvator hatları çizilir. Bu 

ekvator hatları klinik ekvator hatlarıdır. Modelin tespit edilmiĢ bulunan eğimi, normal ağız 

doğrultusu kabul edilerek bu doğrultuya uygun klinik ekvator hatları saptanmıĢ olur. 

                   

Resim 1.26: Ney Paralelometresi       Resim 1.27: Paralelometre ucu 

 

  

       Resim 1.28: 90 derece ayarlanabilir kol ve ayar 

düğmeleri 
Resim 1.29: Mıknatıslı tabla 
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Resim 1.30: Sabitleyici tabla ve sabitleme kolu 

(yandan görüntü) 

Resim 1.31: Sabitleyici tabla ve sabitleme 

kolu (önden görüntü.) 

 

 

Resim 1.32: Hassas bağlanıtı apareyi 

 

1.4. Freze Cihazı 
 

Freze cihazı da modelin incelenmesi ve planlama yapılması için kullanılır. Frezenin 

modeli koymak için tabla, model sabitleyici kol ve vidalar, freze kolu, sürgü kolu, pistonlar, 

elektrikli ateĢ spatülü, ayar düğmeleri, sabitleme ve hız pedalı, freze uçları ve tabla altının 

bulunduğu geliĢtirilmiĢ bu araç sabit protezlerin yapımlarında da kullanılır. 

 



 

 16 

         

      Resim 1.33: Freze cihazı (ön görüntü)   Resim 1.34: Freze cihazı (yan görüntü) 

 

        

          Resim 1.35: Tabla                   Resim 1.36: Model sabitleyici vida 

 

           

              Resim 1.37: Kol                                  Resim 1.38: Freze kolu 
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Resim 1.39: Sürgü kolu Resim 1.40: Pistonlar 

  

Resim 1.41: Elektrikli ateĢ spatülü Resim 1.42: Ayar düğmeleri 

  

Resim 1.43: Tabla Altı Resim 1.44: Sabitleme ve hız pedalı 

  

Resim 1.45: Analiz ucu Resim 1.46: Block aut ucu (kapama ucu) 
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Resim 1.47: Metal ve mum frezleri Resim 1.48: Freze ucu 
 

1.5. Ana Modelin Doldurulması (Blockout) 
 

ÇalıĢma modeli üzerinde yapılan incelemenin bitirilerek rehber düzlemlerin giriĢ 

yoluna paralel hale getirilmiĢ olması, mevcut andırkatların tümünün giderilmiĢ olması 

anlamına gelmez. Geri kalan andırkatların mumla doldurularak giriĢ yoluna paralel hale 

getirilmesi iĢlemine, blockout veya mum doldurma iĢlemi denir. Ġstenmeyen andırkat 

alanları; protezin rijit parçalarının geldiği, boĢ kalması gereken bölümdür. Blockoutla rijit 

kompanenetler, protezin giriĢ çıkıĢ yoluna paralel hale getirilmiĢ olur ve protez ağza 

rahatlıkla girip çıkabilir. 
 

Blockout için 50-60 derece de erimeyen, dublikasyon iĢleminde agar- agarın ısısı ile 

bozulmayan, damlatıldığı yüzeye iyi yayılan ve iĢlenebilir nitelikte mum kullanılmalıdır. 
 

Blockout yapılacak kısımlar, bu özel mumla doldurulduktan sonra paralelometrenin 

dikey çubuğuna kazıyıcı uç takılır ve alçı modele Ģekil verilir. Blockout yapılan bölgenin 

fazla mumları kazınır. 
 

1.5.1. Blockout ĠĢleminin Uygulandığı Yerler 
 

 Rehber düzlemlerin altında kalan kısımlar. 

 Minör bağlayıcıların geçeceği yerler. 

 Doğal diĢlerin rehber düzlem sayılabilecek gingival kısımları. 

 Destek diĢ üzerinde, kroĢe kollarının geçtiği yerlerin altında kalan kısımlar. 

 Lingual barın yerine oturmasını engelleyecek doku andırkatları. 
 

Blockout yapımı ile protezin giriĢ ve rehber düzlemlerin belirlenmesinden sonra 

destek diĢler üzerinde kullanılan kroĢeler için ekvator hattının çizilmesine geçilir. 
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Resim 1.49: Block out yapılmıĢ bölge 

 

1.6. Ekvator Hattı Tayini 
 

Ekvator hattı bir diĢin en geniĢ olan çevresidir. Ekvator hattı tayininin model çizici uç 

ile yapılması uygun olur. Eğer model çizici uç yok ise kurĢun kalem ile de ekvator hattı 

çizilebilir. Bunun için ele alınan model, yere parelel olan bir yüzeye konur. Ekvator hattı, 

çizilecek diĢin uzun eksenine parelel bir Ģekilde elle tutulan kurĢun kalem ucu diĢin en geniĢ 

olan çevresinde dolaĢtırılarak çizilir. Böylece, diĢin en geniĢ çevresi çizilmiĢ olur. 

 

Model çizici ile ekvator hattının belirlenmesinde, önceden belirli olan giriĢ yolu, 

model çizicinin yazıcı ucuna parelel olacak Ģekilde tablaya yönlendirilir. Yazıcı uç, seçilen 

destek diĢin etrafında dolaĢtırılarak ekvator hattı belirlenmiĢ olur. Belirlenen bu ekvator 

hattı, protezin tutuculuğunda etkili olan kroĢenin planlanmasında yol göstericidir. 

 

Ekvator hatlarının belirlenmesinde, diĢlerin uzun eksenleri esas alınır. Model çizicinin 

yazıcı ucu bu eksene paralel hale getirildikten sonra ekvator hattı çizilir. Destek diĢ sayısı 

birden fazla olduğunda, ortak ekvator hattı tayini yapılır. Alveol kavsinin bir tarafında yer 

alan fakat birbirine paralel olmayan iki diĢin ekvator hatlarının tayininde, bunların 

oluĢturdukları açıortay esas alınarak model çizicinin yazıcı ucu bu açıortayına paralel hale 

getirilerek ekvator hattı tayini yapılır. 

 

Alveol kavsinin her iki tarafında yer alan ve birbirine paralel olmayan diĢlerin önce 

uzun eksenlerinin açıortayları belirlenir. Sonra yazıcı uç buna paralel hale getirilir. Destek 

diĢler çevresinde dolaĢtırılarak ekvator hatları çizilir. Bundan sonra ise kroĢe tipi çizilir. Bu 

iĢlemler, ana model üzerinde yapılır. Model, çizici ile diĢlerin palatinal veya lingualinde 

engel teĢkil edecek ve basıncın hafifletilmesi gereken bölgelerinin tespiti ile buralarda 

serbestleĢtirme (relief) iĢlemine tabi tutulur. 
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Ekvator altı    Ekvator çevresi   Ekvator üstü 
 

    

              Resim 1.50: Anatomik ekvator hatları      Resim.1.51 : Klinik ekvator hatlar 

 

                                                                                                                                                                                  

1.7. Relief (Rölyef, SerbestleĢtirme) 
 

Relief, (SerbesleĢtirme) diĢ protez dalında basıncı hafifletilmesi veya giderilmesi 

anlamındadır; yani doku sıkıĢmalarının önlenmesi veya dokuların aĢırı yükten kurtulup 

rahatlatılması için yapılan iĢlerdir. 

 

Relief oluĢturmak için yapıĢkan plaka mumlar kullanılır. Distal uzantı protezlerinde, 

metal iskeletin model üzerinde stabilitesini (sabitliğini) sağlamak için bu plaka mumların en 

arka bölgelerinden küçük parçalar çıkarılıp durdurucu (stop) yerleri oluĢturmak gerekir. 

Relief yapılacak ve yapılmayacak alanlar vardır. 

 

1.7.1. Relief Yapılacak Yerler 
 

 Endike olduğu zaman, lingual barların ve lingual plakların bar kısımlarının 

altında ince ve narin dokularla temas eden büyük bağlayıcıların altları, 

 Mandibüler kretin lingual ağzı, 

 Kabarık kret yan yüzleri. (vestibül yüzlerinde) 

 

1.7.2. Relief Yapılmayacak Yerler 
 

 Üst çenede büyük bağlayıcıların altı. 

 Alt çenede lingual barların altı. 
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Resim 1.52: Relief yapılmıĢ bölge 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyetlerini takip ederek tekniğe uygun olarak iskelet 

planlaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ güvenliği tedbirleri alınız. 
 Ellerinizi yıkayıp iĢ önlüğünüzü 

giyiniz. 

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz. 

 Tam Protezlerde Ölçü 

Dezenfeksiyonu öğrenme 

faaliyetlerinde gördüğünüz bilgileri 

hatırlayınız. 

 Üst modele kiĢisel ölçü kaĢığı hazırlayınız.  

 

 

 Elde ettiğiniz üst çene birinci alçı 

modelden kiĢisel ölçü kaĢığı 

hazırlayınız.  

 Akrilik Kaideli Bölümlü Protezlerde 

Modelde öğrendiğiniz bilgilerinizi 

hatırlayınız. 

 Alt modele kiĢisel ölçü kaĢığı hazırlayınız. 

 

 

 Elde ettiğiniz alt çene birinci alçı 

modelden kiĢisel ölçü kaĢığı 

hazırlayınız.  

 Ölçü kaĢığını basplak veya 

fotoplaktan elde ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 KiĢisel üst ölçü kaĢığının fazlalıklarını 

alınız. 

 

 

 Ölçü kaĢığının kenarlarındaki 

fazlalıklarını alınız. 

 Sert ve pürüzlü yüzey bırakmayınız. 

 Sert ve keskin kenarların diĢsiz 

kontrolde hasta ağzını irrite edeceğini 

unutmayınız. 

 KiĢisel alt ölçü kaĢığının fazlalıklarını 

alınız. 

 

 

 Alt ölçü kaĢığına da aynı iĢlemleri 

uygulayınız.  

 Ölçü kaĢığının ortalarına delikler 

açmayı unutmayınız. 

 Ġkinci alçı model elde ediniz  

 
 

 Alçı modelin fazlalıklarını alınız. 

 

 

 Ölçüyü kontrol edip ikinci alçı model 

elde ediniz  

 Ġkinci alçı modeli, sert alçıdan elde 

ediniz. 

 Kretlerin tam çıkması için 

kenarlarından bir miktar taĢırınız. 
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 Direkt tutucuları çiziniz.  

 

 

 KapanıĢı kontrol ederek direkt 

tutucuları çiziniz.  

 Bu modele diĢ eti kroĢesi koyunuz. 

 Protezde çiğneme hareketinin 

dengesini sağlamak için bağlantı 

yükünü dengeli dağıtınız. 

 Damağın yapısına göre planlama 

yapınız. 

 Ana bağlayıcıları çiziniz. 

 
 

 Parelalometreye çizici uç takınız. 

 

 

 Ucun tam takıldığından emin olunuz. 

 Bu modelde, palatinal plak ya da 

palatinal bar konulmalıdır. En çok 

kullanılan plaklar U, kelebek, ortası 

açık at nalı plaktır. 

 Çizilen ekvator hatlarının tam çizginin 

üzerinde olmalıdır. 

 Her modelin planlamasının farklı 

olacağını unutmayınız. 



 

 25 

 Alt ölçüde paralelometre ile kroĢeleri 

belirleyiniz.  

 

 

 GiriĢ çıkıĢ yolunun önemli olduğunu 

unutmayınız. 

 Modelin, düz bir zeminde olmasına 

dikkat ediniz. 

 KroĢe ve ekvator hatlarını kontrol ediniz. 

 
 

 Alt ve üst modelde parelelliği sağlayınız. 

 

 

 KroĢeleri, ekvator hatlarının altına 

yapınız. Ekvator hattının altına kroĢe 

konulmadığında, tutuculuğu 

sağlayamazsınız. 

 Pareleliğini sağlarken kalemin 90 

derece açı Ģeklinde dik olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Üst modelde karĢılayıcı kolları çiziniz.  

 

 

 KarĢılayıcı kolları ekvator çizgisinin 

tam üzerinden belirleyiniz. 

 Ġndirek tutucular ve ara bağlayıcıları 

çiziniz. 

 

 

 Alt modelde lingual barlar üst 

modelde ise kelebek plak Ģekli 

planlayınız. 

 Ġndirekt tutucularda bağlantı 

noktalarının kalın ve güçlü olmasına 

dikkat ediniz. BirleĢtirmeyi 

unutmayınız. 

 Üst modelde Stopları (stoper) belirleyiniz. 

 

 

 Stoperleri sağlı sollu 3-6 numaralı 

diĢlerin altından atmaya özen 

gösteriniz. DiĢli olan bölgeye stop 

belirlemeyiniz. 

 Stop kelimesinin bazı 

laboratuvarlarda stoper olarak da 

kullanıldığını biliniz. 

 Alt modelde stopların belirleyiniz. 

 

 Stoperleri Sağlı sollu 3-6 nolu (kanin 

ve birinci molar) diĢlerin altından 

atınız. 
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 Üst kret üzerindeki andırkatları mumla 

doldurunuz. 

 

 

 Andırkatları hemen hemen 

kayboluncaya kadar ya da protezi 

engellemeyecek Ģekilde mum 

doldurma yapınız. 

 ĠĢlem sırasında alçı modele zarar 

vermeyiniz. Alçıyı kazımayınız. 

 Alt model kret üzerindeki andırkatları 

mumla doldurunuz. 

 

 

 

 50- 60 derecede erimeyen, agar agarın 

ısısıyla bozulmayan mum kullanınız. 

Mumun yüzeyini keskin ve ince 

spatülle düzeltiniz. Kenarların 

fazlalıklarını alınız. 

 Üst model diĢ kenarındaki geçiĢ 

noktalarını mumla doldurunuz 

 

 

 DiĢ çekim yerlerinde, girinti ve 

çıkıntılı bölgeleri eĢit Ģekilde mumla 

doldurmaya dikkat ediniz. 
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 Alt modelde diĢ kenarındaki geçiĢ 

noktalarını mumla doldurunuz. 

 

 

 GeçiĢ noktalarını 90 derecelik açıyla 

doldurunuz. Mumla 

doldurmadığınızda, metal iskeleti 

oturtamayacağınızı unutmayınız. 

 Akril payı oluĢturunuz. 

 

 

 Akril payı oluĢturmak için mum plak 

yerleĢtiriniz. 

 Kalın mum plak yerleĢtirdiğinizde, 

plastik diĢ mesafesi azalır. DiĢ 

diziminizin zor olacağını 

unutmayınız. 

 Üst modelde stop yerlerini açınız. 

 

 

 Stoperleri iĢaretlenen yerlerden açınız 

 DiĢli taraftan stop açılmayacağını 

unutmayınız. 
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 Parelelliği sağlayınız.. 

 

 

 Paralelliği sağlamak için mum atımı 

yapınız. 

 Mum atımının ve her iĢlem 

basamağınızın bitimini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 DiĢ eti kroĢesinin altına mum atınız. 

 

 

 Mum atılmadığında, dokunun 

zedeleneceğini unutmayınız. 

 Alt modelin planlamasını kontrol ediniz. 

 

 

 Üst modeli de alt model gibi bitirip 

kontrol ediniz ve dublikata hazır 

duruma getiriniz. 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek paralelometre kullanarak planlama 

yapınız. 

 
 Üst modeli paralelometreye yerleĢtiriniz.. 

 

 

 Paralelometreyi düz bir zemine 

koyunuz. 

 Modelin giriĢ yolunu belirleyiniz. 

 

 

 Modelin giriĢ yolunu freze cihazı ile 

de belirleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Üst modelin ana bağlayıcılarını 

belirleyiniz. 

 

 

 Üst modelde diĢsiz boĢluklar fazla ise 

damak plağı planlayınız. 

 Üst modelin karĢılayıcı parçalarını 

belirleyiniz. 

 

 

 KarĢılayıcı parçaları diĢ etinin 1.2 mm 

altına yerleĢtiriniz. 

 Üst modelin ekvator hattını belirleyiniz. 

 

 

 Çizici uç ya da kalemi 90 derecelik 

açı ile dik tutunuz. 
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 Ġndirekt tutucuyu (tırnakları) iĢaretleyiniz. 

 

 

 KapanıĢa bakmadan tırnakları 

belirlemeyiniz. 

 Üst modelin sağındaki iĢaretli tırnakları 

belirleyiniz. 

 

 

 Tırnak gelecek yerleri mutlaka 

kazıyınız. 

 Üst modelin solundaki iĢaretli  tırnakları 

belirleyiniz. 

 

 

 Ön diĢlerde tırnakları, görünmemesi 

için palatinal yüze koyunuz. 
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 Üst modeli kontrol ediniz. 

 

 

 Üst model üzerinde belirlediğiniz 

iskelet bölümlerini mutlaka kontrol 

ediniz. 

 Alt modeli paralelometreye alınız. 

 

 

 Alt modeli paralelometreye, üst 

modelde olduğu gibi alınız. 

 Alt modelin ekvator hatlarını belirleyiniz. 

 

 

 Ekvator hatlarını dik açı ile 

belirleyiniz. 
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 Alt modelin sol taraf direkt tutucularını 

belirleyiniz. 

 

 

 Direkt tutucuları, destek diĢin 

sağlamlığına bakarak seçiniz. 

 Alt modelin sağ taraf direkt tutucularını 

belirleyiniz. 

 

 

 

 Modelin kapanıĢını kontrol ediniz. 

 

 

 Hataları engellemek için kontrolü sık 

yapınız. 



 

 35 

 Alt modelde posteriör diĢlerin tırnak 

gelecek yerlerini çiziniz. 

 

 

 Arka grup diĢlerin oklüzal yüzlerine 

tırnak koyunuz. 

 Alt modelde  lateral diĢ tırnak yerini 

çiziniz. 

 

 

 Lateral diĢlere tırnak koyulurken 

estetiğe önem veriniz. 

 Üst modelin ahh hattını kazıyınız. 

 

 

 Ahh hattının sadece üst damakta 

olduğunu unutmayınız. 
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 Üst modelde ana bağlayıcıyı çiziniz. 

 

 

 Üst Kennedy I vakalarında genellikle 

damak plağı tercih ediniz. 

 Üst modele plak mumu yerleĢtiriniz. 

 

 

 0.5 mm kalınlığında düz plak mumu 

tercih ediniz. 

 Üst modelin ana bağlayıcı alanına mum 

atınız. 

 

 

 Ana bağlayıcı alanına mum 

atılmadığında, protezin damağa baskı 

yapacağını unutmayınız. 
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 Üst modelin stoplarını açınız. 

 

 

 Stopları 5-6 nolu diĢler üzerine açınız. 

 Alt modele mum atınız. 

 

 

 Her alana attığınız mumun aynı 

kalınlıkta olmasına dikkat ediniz. 

 Alt modele plak mumu yerleĢtiriniz. 

 

 

 Akril payı oluĢturmak için plak mumu 

yerleĢtiriniz. 
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 Alt ana bağlayıcı mum fazlalıklarını alınız. 

 

 

 Kazıma iĢlemini, kazıma spatülü ile 

yapınız. 

 Alt arka stopları (stoper) açınız. 

 

 

 Stopları açmadığınızda protezin 

ağızda hareket edeceğini unutmayınız. 

 Alt ön stopları açınız. 

 

 

 DiĢsiz boĢluklar fazla ise önlere de 

stop yerleri (durdurucu) açınız. 
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 Modeli kontrol ediniz. 

 

 

 Modeli kontrol ederek sonraki iĢlem 

olan revetmanla model elde etme’ye 

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

1. AĢağıdakilerden hangisi, metal kaideli protezlerin seçilme nedenidir? 

A) Isıyı iyi iletmesi. 

B) Retansiyonunun artması. 

C) Dil ve dokuları rahatsız etmemesi. 

D) Hepsi. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, protez öncesi hazırlıkları ve protezin planlaması için 

kullanılan modeldir? 

A) Ağız ölçüsü. 

B) Diagnostik model. 

C) Refraktori model. 

D) Revetman model. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, metal kaideli protezin iskelet parçası değildir? 

A) KarĢılayıcı kol 

B) Direkt tutucu 

C) Akrilik kaide plakları 

D) Tırnaklar 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, protez yapmanın amaçlarındandır? 

A) Ağız içi doku bütünlüğünü sağlamak. 

B) Fonasyonu düzeltmek. 

C) Çiğneme yeteneğini düzeltmek. 

D) Hepsi. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, planlamada göz önünde bulundurulmalıdır? 

A) Fonasyon. 

B) Profilaksi. 

C) Estetik. 

D) Hepsi. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi, iskelet protezde doku desteği sağlayan parçadır? 

A) Retansiyon ağları. 

B) Tırnaklar . 

C) KroĢeler. 

D) Hiçbiri. 
 

7. AĢağıdakilerden hangisinde, serbestleĢtirme yapılmaz? 

A) Mandibuler kretin lingual ağzında. 

B) Alt çenede, lingual bar altında. 

C) Kabarık median kret üzerinde. 

D) Hiçbiri. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi, parelalometrenin ilk görevidir? 

A) Tutucu bölgeleri bulmak 

B) Protezin giriĢ yolunu saptamak 

C) Mum modelajının yapımını belirlemek 

D) KroĢe çeĢitlerini belirlemek 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, Kenndy II sınıflamasında planlama yapılırken eğer diĢ 

eksikliği çok ise ilk tercih edilen kroĢe türü olmalıdır? 

A) BirleĢik. 

B) Akers. 

C) Okluzal tırnak. 

D) Hiçbiri. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, planlama yapılmadan elde edilen protezlerde görülebilecek 

olumsuzluktur? 

A) Protezde tesadüfen değiĢiklik olmaz. 

B) Dar olur 

C) GeniĢ olur 

D) Yalnız B -C 

 

 

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 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde, metal kaideli (iskelet) protezlerde dublikasyonla ilgili 

gerekli olan bilgileri öğrenip uygun diĢ protez laborotuvarı sağlandığında dublikasyon 

yapabileceksiniz  

 

 

 

 

 Dublikasyon nedir,hangi amaçla yapılır; çeĢitli yayınlardan ve iletiĢim 

araçlarından yararlanarak bilgi edininiz. 

 DiĢ protez laboratuarlarına gidip dublikasyonun nasıl yapıldığını izleyiniz ve 

not alınız. Notlarınızı sınıftaki arkadaĢlarınızla karĢılaĢtırınız ve sınıfta sununuz. 

 Dublikasyon yaparken hangi araç ve gereçler kullanılır; öğrenip sınıfta sununuz. 

 

2. DUBLĠKASYON 
 

Doldurulması ve  rölyefi tamamlanmıĢ bir ana modelin revetmandan aynısının elde 

edilmesine, dublikasyon denir. Elde edilen bu modele, revetman model veya refraktori 

model adı verilir. Döküm yapılacağı için revetmanın yüksek derecelerdeki ısılara dayanıklı 

olması açısından kullanılması uygundur. Teknisyen, dublikatlı revetman model iĢlemini iki 

değiĢik malzeme ile yapar. Bunlar: 

 

 Dublikat modelin revetmandan elde edilmesi, 

 Dublikat modelin sert alçıdan elde edilmesi, Ģeklindedir. 

 

Revetman model üzerinde mum modelaj yapılarak iskelet dökülür; çünkü revetman 

yüksek ısılara dayanabilen maddedir. Sert alçı dublikat model dökülmüĢ ve tesviyesi 

yapılmıĢ iskeletin model üzerine rahatça oturup oturmadığını kontrol etmek için kullanılır. 

Böylece orijinal alçı model zedelenmemiĢ olur. 

 

Eğer bükme tel kroĢe yapılacaksa kroĢe, dublikat alçı model üzerinde hazırlanarak 

retansiyon ağlarına lehimlenir veya akrilik içine sokulur 

 

Dublikasyon iĢleminin gerçekleĢtirilmesi için dublikasyon maddesi ve muflaları 

gerekir. Dublikasyon maddesi olarak dönüĢebilen bir hidrokolloid olan agar agar kullanılır. 

Agar agar ısıtılınca sıvılaĢır, (sol) soğutulunca katılaĢır. (jel). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dublikasyon muflalarının piyasada satılan çeĢitli türleri vardır. Ençok kullanılanı ise 

metal bir taban ve plastik bir çevre ve üst kapaktan oluĢan Ģeklidir. Kapağın üzerinde iki 

delik bulunur. Bunların birinden sol halindeki madde, diğerinden taĢıncaya kadar yavaĢ 

yavaĢ agar agar akıtılır. 

 

Dublikasyon iĢlemi: Dublikasyon muflasının alt metal tabanının üzerine model 

oturtulur. Kenarları kil ile sabitleĢtirilir, bunun nedeni alçı kitlesinin suya doymasıdır. Daha 

sonra plastik üst kapağı kapatılır, agar agar sol haline getirilir. 

 

Revetmanın dökülmesinden önce ana döküm kanalı hazırlanır. Bunun için negatif agar 

agar yüzeyinin uygun yerinden vazelinlenmiĢ plastik bir koni saplanır. Bu durumda elde 

edilen revetman modelin ortasında ve belirli bir yerinde delik oluĢturulur. Bu boĢluğa 

hazırlanan revetman dökülür. Mufla, durgun suyun içinde otuz dakika kadar bekletilir. Bu 

durum revetmanın sertleĢmesi sırasında gereksinimi olan suyun sağlanmasına yarar. 

SertleĢerek agar agar kalıptan çıkarılan revetman hassas ve kırılgandır, dikkatli hareket 

etmek gerekir. Çıkarılan revetman, ikiyüz otuz iki (232) derecede bir saat kurutulduktan 

sonra reçine banyosuna batırılıp çıkarılır. Reçine banyosu revetmana sertlik ve dayanıklılık 

verir. Dublikasyon iĢlemi tamamlanmıĢ olan model mum modelasyon için hazır hale 

getirilmiĢ olur. 

 

Günümüzde agar agar yerine dublikasyon silikonları da kullanılmaktadır. Bu amaç 

için özel cihaz ve muflalar bulunur. Hangi araç ve malzeme kullanılırsa kullanılsın amaç, 

kırılgan revetmanın 3-4 mm kalınlıktaki dıĢ tabakalarında emilen sıcak reçine ile sert ve 

dayanıklı bir yapı oluĢturmaktır. Böylece, modelaj sırasında revetmanaın zedelenmesi 

önlenmiĢ olur. 

 

2.1. Kullanılan Araç ve Gerecin Düzen ve Temizliği 
 

Kullanılan dublikat mufları ; yıkanır, kurulanır  ve yerine kaldırılır. Revetman 

karıĢtırılan bol hemen yıkanıp yerine kaldırılır. Revetman tozu kuru bir yere konulmalı ve 

saklanmalıdır. Kullanılan spatül ve alçı kaĢıkları bol suda yıkanıp bir sonraki kullanıma hazır 

edilmelidir. Agar agar yeniden ısıtma kabının içine konulmalı, çöpe atılmamalıdır. Agar 

agarın tekrar tekrar kullanıldığının unutulmaması gerekmektedir. Kullanılan muflalar yıkanıp 

kurulanıp yerine konmalıdır. Revetman kurutmak için kullanılan fırının içi kirli ve revetman 

kalıntıları kalmıĢ ise temizlenmeli, fiĢi prizden çıkarılmalıdır. Kullanılan ısı kaynağının iĢin 

bitiminde mutlaka kapatılması gerekmektedir. 

 

Parelalometreden çizici uç çıkarılmalı, üzerinde alçı ve revetman kalıntıları var ise 

silinip araç yerine konmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyet takip ederek tekniğine uygun olarak revetman model elde 

ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ güvenliği tedbirleri alınız. 
 ĠĢ güvenlik tedbirleri almayı ve iĢ 

önlüğünüzü giymeyi unutmayınız. 

 Planlaması yapılan ölçüyü suya batırınız. 

 

 

 30-35-derecelik suda 15-20 dakika 

bekletiniz. 

 Alçıyı mutlaka suya 

doyurunuz.Suya doyurmadığınızda, 

agar agardan su çekilip modelin 

geniĢleyeceğini 

unutmayınız.YapıĢıp çıkarken 

kopacağını biliniz.. 

 Agar agarı eritiniz. 

 

 

 Agar agarı tam olarak eritiniz. 

 Topak kalmamasına dikkat ediniz. 

 YavaĢ yavaĢ karıĢtırınız. 

 Erime iĢlemini benmari (Isıtılacak 

kabı, içi su dolu baĢka bir kap içine 

oturtarak kaynatma)yöntemi ile de 

yapabilirsiniz. 

 Kaynatmayınız, kaynatmanın agar 

agarı bozacağını unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Agar agarı soğutunuz. 

 

 

 Soğuturken karıĢtırınız. Sık sık 

kontrol ediniz. 

 Donmamasına dikkat ediniz. 

 Donarsa yeniden eriteceğinizi 

unutmayınız. Bunun size zaman 

kaybettireceğini unutmayınız. 

 Modeli kurulayınız. 

 

 

 Sudan çıkardığınız modeli iyice 

kurulayınız. 

 Ġyi kurulanmayan modelde ahh 

hattının ve diĢlerin net olarak 

çıkmayacağını unutmayınız. 

 Kurularken dikkatli olunuz. Ölçü 

üzerinde olan diĢlerin kırılmamasına 

dikkat ediniz. 

 

 Modeli dublikat muflasına koyunuz. 

 

 
 

 

 Modeli temiz ve düz bir zemine 

koyunuz. Muflanın üst parçasında 

orta hattı belirleyiniz. Modeli 

muflaya değdirmeyiniz. 

Kenarlarının hava almamasına 

dikkat ediniz.  
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 Agar agarı muflaya dökünüz. 

 

 Agar agarı muflanın üstü kapanacak 

Ģekilde ölçüye dökünüz. 

 Agar agarı muflanın tek deliğinden 

dökeceğinizi unutmayınız.  

 Diğer deliklerden agar agar 

görününceye kadar dökmeye devam 

ediniz.  

 Agar agarın donmasını sağlayınız. 

 

 

 Donma sürecinin soğuk ortamda 15 

dakika, sıcak ortamda 30 dakika 

olduğunu unutmayınız. 

 Dublikatlı modeli mufladan çıkartınız. 

 

 Dublikatlı modeli eliniz ile fazla 

baskı uygulamadan, zedelemeden 

çıkartınız. 

 Hava kabarcıkları yönünden 

mutlaka kontrol ediniz. 

 Çıkan alçı modeli atmayınız. DiĢ 

dizimini bu modelde yapacağınızı 

unutmayınız. 
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 Revetmanı hazırlayınız. 

 

 Likitle revetman tozunu tek yöne 

hareketle karıĢtırınız ya da vakumlu 

karıĢtırıcı kullanınız. 

 Likitle revetman tozunu 

karıĢtırırken firmanın kullanma 

direktiflerine mutlaka uyunuz. 

 Kullandığınız malzemenin zararlı 

etkilerinden kendinizi koruyunuz. 

 Ölçüyü vibratörün üzerine koyunuz. 

 

 

 Ölçüyü vibratörün üzerine koyarken 

çalıĢtırmayı unutmayınız. 

 Revetmanı, ölçünün üzeri iyice 

doluncaya kadar dökünüz. Yarım 

bırakmayınız.  

 Revetmanı dublikat üzerine dökünüz.4 

 

 

 

 Revetmanı ölçü üzerine döktükten 

sonra .donmasını bekleyiniz. 

 Hava boĢluğu oluĢmasını önlemek 

için revetmanı tek taraftan dökünüz. 

 Donması için kıĢın 30-60 dakika, 

yazın 15- 30 dakika bekleyiniz. 

 Revetman modeli dublikatından çıkarınız. 

 

 Çıkartırken destek diĢleri 

zedelemeyiniz.  

 Ters çevirerek çıkartınız. 
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 Revetmanı piĢiriniz. 

 

 

 Revetmanı fırına koyup, piĢiriniz. 

 Fırına koymadan önce fırının çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 Fırın sıcaklığını 232 dereceye 

getiriniz.  

 60 dakika fırında bekletiniz. 

 Yanmamasına dikkat ediniz. 

 Kurutma fırınına koyduktan sonra 

odanın havalandırma sistemini 

çalıĢtırınız.  

 Revetman fırındayken odanın 

havasını solumayınız. 

 Revetmanı ,fırından çıkarınız. 

 

 

 Fırından çıkarılırken çıplak el ile 

tutmayınız. 

 MaĢa kullanınız.  

 Çıkarma iĢleminiz bitince, fırının 

fiĢini çekmeyi unutmayınız. 

 Fırını boĢa çalıĢtırmayınız. 

 Revetman modeli, reçineye batırıp çıkarınız. 

 

 

 Revetman modeli fırından çıkarınca, 

hemen reçineye batırınız. 1001, 

1002, 1003 diyerek üç saniyede 

reçineden çıkarınız.  
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 Revetman modelin soğumasını beklemek. 

 

 

 Modeli, düz ve temiz bir zeminde 

soğutunuz.  

 Paralelometreye modeli yerleĢtiriniz. 

 

 

 Paralelometreyi kontrol etmeden 

iĢleminize baĢlamayınız. Düz bir 

zemine koyunuz. 

 Paralelometreye çizici uç takınız. 

 

 

 Çizici ucu dikkatli kullanınız. 

 Sağlam olan diĢleri zedelemeden, 

kırmadan çizici ucu takınız. 

 Modeli tablanın üzerine 

yerleĢtirirken ve sabitlerken fazla 

sıkıĢtırmayınız, modele zarar 

vermeyiniz. 
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 Direkt tutucu ve ekvator hatlarını çiziniz. 

 

 

 Direkt tutucuları ve ekvator hatlarını 

sağlam olan diĢleri inceleyerek 

belirlenen yerlerden çiziniz. 

 Ana bağlayıcıları çiziniz. 

 

 

 Planlamada belirtilen yere çiziniz. 

 Küçük bağlayıcıları (tırnakları) çiziniz. 

 

 

 Planlanan yerlere çiziniz. 

Belirlenmeden yapılan mum 

modelasyonun baĢarılı 

olamayacağını unutmayınız. 

 Stop yerlerinin netliğine bakınız. 

Tam çıkıp çıkmadığını kontrol 

ediniz. 
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 Direkt tutucu ve ekvator hatlarını çiziniz. 

 

 

 Direkt tutucuları da planlanan 

yerlere çiziniz. 

 Ana bağlayıcıları çiziniz. 

 

 

 Ana bağlayıcıları,  karĢılayıcı kollar 

ile beraber (resiprokal kollar) 

çiziniz. 

 Planlamada belirtilen yere çiziniz.  

 Alt ve üst modelin duplikatı 

bittiğinde mutlaka kontrol ediniz.  

 Planlamada yaptığınız çizimlerle 

karĢılaĢtırınız.  

 Modelin, mum modelasyonuna 

hazır olup olmadığına bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangi madde ile dublikasyon yapılır? 

A) Aljinant. 

B) Mum. 

C) Agar agar. 

D) Hiçbiri. 

 

2. Dublikasyon yaparken muflanın kenarları hangi maddeyle doldurulur? 

A) Kil. 

B) Alçı. 

C) Revetman tozu. 

D) Alçı patı. 

 

3. Revetman modeli reçineye batırmanın nedeni nedir? 

A) Renklendirmek. 

B) Kurutmak. 

C) Dayanıklılık sağlamak. 

D) Hiçbiri. 

 

4. Agar agarı eritirken karıĢtılmazsa ne tür sorunla karĢılaĢırsınız? 

A) Sorun olmaz. 

B) YapıĢmaz. 

C) TopaklaĢır. 

D) Hiçbiri. 

 

5. AĢağıdakilerden hangi sıralama, dublikat için doğrudur? 

A) Revetman hazırlama, fırında piĢirme, muflaya alma. 

B) Agar agar eritme, muflaya alma, revetman dökme, piĢirme. 

C) Muflaya alma, agar agar eritme, agar agar dökme, reçineye batırma. 

D) Muflaya alma, agar agar eritme, agar agar dökme, soğutma, revetman hazırlama. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, agar agarın kaynatıldığında oluĢacak sorundur? 

A) Sorun olmaz. 

B) Yapısı bozulur. 

C) Renginde değiĢme olur. 

D) Hepsi 

 

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 



 

 53 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Planlama modülü sonunda kazandığınız yeterliği ölçmek için, aĢağıdaki faaliyetleri 

yaparak çalıĢmanızı öğretmeninize sununuz. ĠĢlemleriniz öğretmeniniz tarafından 

değerlendirilecektir. 

 

1. Kennedy sınıflandırmasını belirleyerek üst ve alt model de iskelet planlaması yapınız.  

2. Planlamasını yaptığınız model üzerinde dublikatlı revetman model elde ediniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 D 

6 B 

7 A 

8 B 

9 B 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 C 

5 D 

6 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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