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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
DiĢ seçimi ve diĢ dizimi, tam protez yapımının en önemli bölümüdür. Çünkü diĢlerin
yüze uygun olması, insanı cazip kılan, onu güzel gösteren en önemli etkenlerden biridir.
Kötü seçilmiĢ ve kötü düzenlenmiĢ diĢler, tipik bir protez görünümü verir ve hastayı daha
baĢlangıçta hayal kırıklığına uğratır. Estetiği beğenilen, hastanın gerek kendisi gerekse
yakınları tarafından kabul edilen protez, Ģüphesiz baĢarılı bir protezdir. ĠĢte böyle baĢarılı bir
protez için seçilen diĢin uygun bir Ģekilde dizimi ve diğer bitim iĢlemleri yapılmalıdır.
Akrilik kaideli tam protezlerin yapımında olduğu gibi metal kaideli tam protezlerde de
diĢ dizimi ve bitim iĢlemlerinde klinik baĢarı, diĢ seçimi, genel yüz hatlarına uygun diĢ
dizimi ve diğer laboratuvar aĢamalarında elde edilecek sağlıklı sonuçlara bağlıdır.
Bu modül ile metal kaideli tam protezlerde diĢ dizimini ve bitim iĢlemlerini, dikkat
edilecek noktaları öğrenecek, diĢ dizimi ve bitimin iĢlem basamaklarını
uygulayabileceksiniz.
Sizler bu modülü tamamladığınızda, tam protezler için metal kaide üzerinde diĢ
dizimini yapabilecek ve protezin bitim iĢlemlerini de tamamlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında tam protezler için metal kaide üzerinde diĢ dizimi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
.












Tam protezlerde, diĢ seçimi ve diĢ dizimi deyince ne anlıyorsunuz? AraĢtırınız.
DiĢ seçiminde etkili faktörler nelerdir? AraĢtırınız.
DiĢ Dizimi-1 ve DiĢ Dizimi-2 modülünde tam protezlerde diĢ diziminin nasıl
yapıldığını hatırlayınız.
DiĢ morfolojisi bilgileri doğrultusunda, santral, lateral ve kanin diĢlerin
birbirlerine olan konumlarını gözden geçiriniz.
Hazır diĢ takımında, posterir diĢlerin (premolar molar) yerini ve diziliĢinde
dikkat edilecek noktaları öğreniniz.
Hazır diĢ takımında, santral, lateral ve kanin diĢlerin yönlere göre duruĢlarını
inceleyiniz.
DiĢ dizimi ve modelajda kullanılan araç gereçleri listeleyiniz.
Metal kaideli tam protezlerde diĢ dizimi nasıl yapılır? AraĢtırınız.
Metal kaideli protezlerde modelaj yaparken nelere dikkat edilir? AraĢtırınız.
Akrilik ve metal kaideli tam protezlerde diĢ dizimi ve modelaj ile ilgili
benzerlik ve farklılıklara ait neler söyleyebilirsiniz? AraĢtırınız.
DiĢ protez laboratuvarlarına giderek metal kaideli tam protezlerde diĢ dizimi ve
modelaj iĢlem basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı rapor hâline
getirerek sınıfta, öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. METAL KAĠDELĠ TAM PROTEZLERDE
DĠġ DĠZĠMĠ
Tam protezlerde diĢ dizimi, önemli bir konudur. Konu estetik, fonksiyon ve
protezlerin stabilitesi ile ilgilidir. DiĢ seçimi ne kadar baĢarılı yapılmıĢ ve protezin diğer
teknik evreleri ne kadar iyi olursa olsun kötü dizilmiĢ diĢler, insanı çirkin yapar ve protezin
kullanımını güçleĢtirir.
Bir insanın genel yüz hatları dâhilinde onu güzel gösteren en önemli etkenin,
gözlerden sonra belki de diĢler olduğu söylenebilir. Ġnsanları cazip kılan diĢlerin dümdüz, bir
hizada olması gerekmez. DiĢler asimetrik olabilir. Eğimleri ve rotasyon miktarları değiĢik
olabilir, kesici kenarlarında farklı açısal eğimler bulunabilir ama o insanın yüzünün genel
çizgilerine uyum gösterir.
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DiĢlerin seçimi ve dizimi, gerek estetik gerekse fonksiyonel olarak memnuniyet verici
olmalıdır. Genelde ön diĢlerin estetik, azı diĢlerinin ise fonksiyonel önemi olduğu düĢünülür.
Fakat küçük azıların da estetiği söz konusudur. Hatta gülünce üst birinci büyük azıların bile
görülebildiği vakalarda, bu diĢlerin de estetiğinden bahsedilebilir. Ancak genel olarak ön
diĢlerin daha çok estetik, arka diĢlerin ise daha çok fonksiyonel önemi olduğu doğrudur.
Tam protezlerde, kaide plaklarının sık kırılmasına önlem olarak döküm metal kaide,
döküm ve prefabrik metal ızgaralar, aramid, karbon ve cam fiberler kullanılmaktadır. Tam
protezlerde, kaide plağının akrilik reçineden yapılması gerekmez. Metal kaide plakları için
çeĢitli materyaller kullanılır ve bu durum, bir tercih meselesidir. Bu tercihin yapılabilmesi
için hekimin bu tür materyallerin özelliklerini bilmesi gerekir.
Krom-kobalt alaĢımı daha retantiftir. Bunu sırasıyla alüminyum, akrilik reçine ve altın
takip eder. Ayrıca krom-kobalt daha ucuzdur ve bütün laboratuvarlar bu alaĢımın döküm
tekniğini bilir.
Alüminyum daha hafiftir ve üst protezler için bu bir avantajdır. Fakat yapım tekniğine
ait özellikler daha az bilinmektedir. Ayrıca alüminyumun toksisitesinin, alzheimer
hastalığının sebebi olduğu düĢünülmekte ve bu hastalığa zemin hazırladığı söylenmektedir.
Altın, üst protezler için daha az retantiftir, yoğunluğu nedeniyle alt protezler için daha
avantajlıdır fakat pahalıdır.

Resim 1.1: Metal destekli alt ve üst protezin dıĢtan görünüĢü

Resim 1.2: Metal destekli alt ve üst protezlerin içten görünüĢü
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1.1. Tam Protezlerde Balans
Balans kelimesi, Latince “bilanx” kelimesinden gelir ve Türkçede “denge”
anlamındadır.
Latincedeki bilanx kelimesi de iki kökten türemiĢtir. Bis, iki kere, iki defa; lanx, terazi
kefesi anlamındadır. Böylece balans kelimesinin anlamı, “iki kefeye malik olmak” diye ifade
edilir. Bu kelimeyi “terazilemek” anlamında da kullanabiliriz.
Protetik anlamda balans, protezin ön arka, sağ sol kesimleri arasında var olan denge
demektir.
Balans, tam protezlerde istenilen ve yapılmasına çalıĢılan bir Ģeydir. Bir protezin
balansı var denildiği zaman bu olumlu bir ifadedir ve “O protez iyi yapıldı.” anlamındadır.
Balans kelimesi daha çok tanımlayıcı bir kelime olarak ve sıfat tamlaması Ģeklinde
baĢka bir kelime ile birlikte kullanılır. Örneğin balanslı oklüzyon veya balanslı artikülasyon
gibi.

1.1.1. Balanslı Oklüzyon
Sentrik veya eksentrik herhangi bir pozisyonda alt ve üst diĢlerin statik temas halidir
Bu oklüzyon, destek yapıları ile iliĢkili olarak protez kaide plaklarının devrilmesini veya
rotasyonunu önlemek için geliĢtirilmiĢtir. Balanslı oklüzyon esas olarak artikülatör üzerinde
düzenlenir. Oklüzyon alt ve üst diĢler temas halinde iken bunların arasındaki iliĢkiyi belirler.
Yani oklüzyon, diĢlerin veya diĢ benzerlerinin kapanıĢ halidir.

1.1.2. Balanslı Artikülasyon
Artikülasyon, genel tıp terimi olarak eklem anlamına gelir Artikülasyon kelimesinin
protetik diĢ hekimliğindeki anlamı ise Ģudur: Alt ve üst diĢler temas hâlinde iken bunların,
sentrik oklüzyondan uzağa veya sentrik oklüzyona doğru yani sentrik oklüzyon sahası
civarındaki hareketleridir Bu tanıma göre balanslı artikülasyon, herhangi bir oklüzal iliĢkide,
diĢlerin maksimal derecede temas edeceği Ģekilde ve çeneler, bir oklüzal durumdan diğer bir
oklüzal duruma geçerken alt ve üst diĢlerin tüberkül çatıĢması olmaksızın birbirleri üzerinde
kayacağı gibi yapay diĢlerin dizilmeleridir.

1.1.3. Balanslı Oklüzyon ve Artikülasyonun Avantajları




Herhangi bir oklüzal durumda maksimal derecede diĢ teması olduğundan,
çiğneme basıncı her tarafa eĢit olarak dağılabilir.
Her durumda en yüksek derecede diĢ teması olması ve tüberkül çatıĢması
olmaması sonucu protezlerin stabilitesi bozulmaz.
Protez deplase olmadığı ve çiğneme basıncı her tarafta eĢit olarak dağıldığı için
vuruk önlenmiĢ ve destek dokularındaki tahribat minimal dereceye indirilmiĢ
olur.
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Hasta, normal fonksiyonel çene hareketlerine uygun olarak hazırlanmıĢ bir
proteze sahip olduğundan, bu hareketleri tıpkı eskisi gibi rahatlıkla yapabilir.
Hasta, balanslı bir artikülasyona sahip olduğundan besinleri kesme ve ezme
fonksiyonlarını kolaylıkla yapabilir.
Balanslı artikülasyon, laboratuvarda diĢ dizimi esnasında elde edileceğinden
klinikte sadece selektif mölleme yapılarak zaman kazanılmıĢ olur.

Balanslı oklüzyon, stabilitenin en önemli faktörüdür. Bunun yanında protezin
stabilitesine etkisi olan daha baĢka faktörler de vardır.
Fizyolojik bakımdan balanslı oklüzyonun temporomandibular eklem ve nöromusculer
sistemle bir uyum içerisinde olması gerekir. Artikülatörde ise fizyolojik düĢünceler söz
konusu olmadığından, sadece sentrik ve eksentrik durumların fonksiyonel sınırları içinde alt
ve üst diĢlerin oklüzal yüzlerinin teması yeterlidir.

1.1.4. Balanslı Oklüzyon ve Artikülasyon Ġçin Gerekli KoĢullar
Bir tam protezde balans olabilmesi için aĢağıdaki koĢulların yerine getirilmesi gerekir.






Aynı anda mümkün olduğu kadar fazla sayıda diĢ karĢılaĢmalı ve fonksiyonel
hareketlerde bu diĢler kullanılmalıdır.
Ön diĢler kesiminde, baĢ baĢa kapanıĢ olduğu zaman yani hasta, bir besin
parçası ısırdığında azı diĢleri de birbirine temas etmelidir.
Bir tarafta besin çiğnendiği zaman, diğer tarafta da en az birkaç tüberkül teması
olmalıdır.
Sentrik oklüzyon durumunda basınç her tarafta eĢit olmalıdır.
Artikülasyon bütün fonksiyonel hareketlerde tüberkül çatıĢmalarından yoksun
olmalıdır.

1.2. DiĢ Diziminin Safhaları




Kavis Ģekline uygun olarak diĢlerin bizzat kendi pozisyonları ve dudakların
görünümünü ilgilendiren safhası
DiĢlerin birbirleriyle olan iliĢkileri ve her bir diĢin en güzel görünümünü
sağlamaya yönelik safhası
DiĢlerin görünümünün yüzün bütünüyle olan iliĢkisi ve hastanın yüzünün
karakterine göre diziminde yapılan modifikasyonlar safhası

1.3. DiĢ Seçiminde Etkili Faktörler


Hasta üzerinde diĢleri seçerken ve ona en uygun olanını bulmaya çalıĢırken en
önemli kural, hekim, hasta ve ıĢık kaynağının birbirlerine göre daima sabit
durumda olmasıdır. Hekim, hastasının önünde veya hemen yanında, ondan ½-1
metre uzaklıkta durmalıdır. Hasta ile hekim aynı seviyede olmalıdır. ġayet
hastanın baĢı değiĢik pozisyonlarda olursa gerek cildinin gerekse diĢlerinin rengi
büyük oranda değiĢebilir.
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IĢık kaynağı hekimin arkasından ve hastanın yüzüne doğru direkt olarak
gelmelidir.
Hekim, hasta ve ıĢık kaynağındaki ani durum değiĢikliğinin yüzün görünümünü
etkileyeceği unutulmamalıdır.
Parlak bir cismin imajı retina üzerine düĢtüğü zaman ilk anda verilen karar çok
önemlidir. Renk seçiminde ilk izlenim daima daha doğrudur.
IĢıklandırmanın Ģiddeti de rengi etkileyen bir faktördür.
IĢıklandırmanın Ģiddeti değiĢince retinanın rölatif olarak duyarlılığı da
değiĢir. MenekĢe, mavi ve mavi-yeĢil gibi kısa dalga boyuna sahip olan
soğuk renklerin egemen olduğu objelere bakıldığında retina duyarlılığı
artar yani bu tür renkler daha iyi algılanır.
Sarı-portakal ve kırmızı gibi uzun dalga boyuna sahip olan sıcak
renklerin egemen olduğu objelere bakıldığında ise retina duyarlılığı azalır
yani bu tür renkler diğerleri kadar iyi algılanamaz.





IĢığın kalitesi de diĢ seçimini önemli ölçüde etkiler. IĢık kaynağı, Ģiddetli değil
fakat yeterli kaliteli ve homojen olmalıdır.
Renk seçimini etkileyen baĢka bir faktör de hastanın gözlerini, yanaklarını ve
özellikle dudaklarını aĢırı boyamıĢ olmasıdır. Çünkü bu durum retina
yorgunluğuna sebep olur ve renk algılanmasını bozar.
DiĢ seçiminde renk (shade), büyüklük (size), Ģekil (form) önemlidir. ġekil ile
büyüklük birlikte kalıp (mould) olarak adlandırılır. Yani kalıp denildiği zaman
bunun anlamı içerisinde Ģekil ve büyüklük olduğu anlaĢılmalıdır.
Yapay diĢlerin üzerine dizildiği plakanın bir tarafındaki S harfi rengi
(shade); diğer taraftaki M harfi ise kalıbı (mould) ifade eder.

1.4. DiĢ Dizimi
DiĢ dizimi, protez yapımının en önemli bölümüdür. Tam protezlerde diĢ dizerken
estetik ve fonksiyonel açıdan, uyulması gerektiğine inanılan bazı klasikleĢmiĢ kurallar
vardır. DiĢler, yüzün önemli elemanlarından biridir ve görünüĢü iki bakımdan etkiler:
Birincisi, diĢlerin dudakları desteklemesidir. Bu durum dudakların Ģeklini etkiler. Ġkincisi,
dudaklar konuĢma, tebessüm etme ve kahkahayla gülme gibi çeĢitli fonksiyonlara da
karıĢtığından, diĢlerin görünümü tüm yüzün görünümünü büyük oranda etkiler. Yani çevre
dokuları aktif veya pasif hâlde iken diĢlerle yüzün görünümü çok yakından iliĢkilidir.
DiĢler, mutlaka alveol kretler üzerine dizilmelidir. DiĢ dizimi, üst çenedeki her iki
diĢin aralığına alt çeneden bir diĢ gelecek Ģekilde yapılır. Doğal diĢlerde, her çenedeki bir
diĢin karĢılığına, karĢı çeneden iki diĢ gelir. Bunun istisnası alt orta keser ve üst 3. molar
diĢtir. Proteze 3. molar konmaz. Alt santral, küçüklüğünden dolayı üst santrale değer. DiĢ
dizimi de buna uygun yapılır.
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ÜST ÇENE

1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

ALT ÇENE

1

2

3

4

5

6
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Tablo 1.1: Üst ve alt çenede diĢlerin karĢılıklı yerleri

Resim 1.3: Alt Üst Total Protezler

1.5. Modelaj
Laboratuvarda bitim iĢlemleri tamamlandıktan sonra protez taslağı normal diĢ eti
dokusunu taklit edecek tarzda mumla Ģekillendirilmelidir. BaĢka bir deyimle protez
taslağının modelajı, diĢli provadan önce yapılmalı ve bitirilmelidir. DiĢli prova, protez
taslağının cilalı yüzeyler kesiminin, yanak ve dudaklara yeterli destek sağlayıp
sağlamadığının ve dudakları çökertip çökertmediğinin kontrolü demektir.
DiĢli provadan önce yeterli ve olması gerektiği gibi yapılmamıĢ bir modelaj, sonradan
geliĢigüzel yapılacak ve protez bittikten sonra da bazı problemlerin ortaya çıkmasına sebep
olacaktır. Bu sayede, aslına uygun olarak ĢekillendirilmiĢ protez maketi ile diĢli provanın
daha doğru yapılması mümkün olur. Bunun için prova yapılacak makette, kenar kalınlıkları
ve kenar uzunlukları bitmiĢ protezle aynı kalınlık ve uzunlukta olmalıdır.
Modelaj konusunda ilk düĢünülmesi gereken Ģey, kullanılacak mumun rengidir.
Çünkü kötü renkli çok koyu bir mumla yapılan modelaj, hastanın dikkatini çekebilir ve
protezi ile ilgili olumsuz düĢünmesine neden olur. Bu nedenle modelaj, bitmiĢ bir protezin
normal rengini aksettirmeli yani pembe renkli bas plak mumu ile yapılmalıdır.
Modelaj konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, modelajın küçük mum
kitleleri eritilerek kısım kısım yapılmasıdır. Büyük parçalar hâlinde modelaj yapılması ve
kocaman bir spatülün ısıtılarak uygulanması, diĢlerin yer değiĢtirmesine neden olabilir.
Modelaj konusunda öncelikle kaidenin kalınlığı ve inceliği dikkate alınmalıdır.
Gerekli olan yerlere mum doldurulur. Veya gerekli olan yerlerden mum kazınarak atılır.
Kaide plağının kalın olması, iç pörozitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. AĢırı kalınlık
madde ve zaman kaybı demektir ve sonradan teknisyen bunu normale indirebilmek için çok
zaman sarf eder. Bu Ģekilde bırakılırsa birçok sorunlar doğurur. Protez plağı normalden ince
olursa polisajda büyük güçlükler ortaya çıkar ve kullanım esnasında da kolaylıkla kırılabilir.
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Normalde kaide plağının üstte damak kubbesinin tam ortasında 1,5 mm olması
gereklidir. Kaide plağı, her iki çenede ve lingual tarafta iç bükey (konkav) bir eğimde
olmalıdır. Alt çenenin lingual konkavlığına dil yerleĢir ve alt protezi aĢağı doğru iten bir
kuvvet uygular. Bukkal taraftaki dolgunluk, yanakları doldurur ve bu durum da aynı amaca
yöneliktir. Bu yapım protezlerin retansiyonuna ve stabilizesine katkıda bulunur.
Normal koĢullar altında modelaj esnasında kaide plağının sınırları değiĢtirilmemelidir.
Çünkü o sınırlar, hekim tarafından ağızda düzenlenmiĢtir veya düzenlenmiĢ olmalıdır. Eğer
ağızda denenmesi sırasında eksik kısımlar varsa buralar, soğuk akrilik ile tamamlanır. Yani
modelaj sırasında teknisyen, kaide plağının sınırları ile geliĢigüzel oynamamalıdır. DiĢlerin
kole kesimlerinde mum bırakılmamalı, diĢ boyları tamamen ortaya çıkarılmalıdır. DiĢlerin
arası iyice temizlenmeli, diĢ eti kabartıları taklit edilmeye çalıĢılmalıdır. Modelaj
tamamlandıktan sonra üst ön vestibül bölgeye, bir temizlik fırçası ile çukurcuklar yapılabilir.
Böylece pürüzlü bir yüzeyin ıĢığı farklı yönlerde kırması sonucu yüzey daha normal görünür.
Özellikle diĢ etinin göründüğü vakalarda bu iĢlem uygulanmalıdır. Üst çenede, kaninlerin
kökü hizasında normalde görülen hafif kabarıklıklar yapılmalı ve bunun, dudakların o
kesimini aĢırı kabartmamasına dikkat edilmelidir.
Modelaj yapımı, hiçbir zaman abartılmamalıdır. DiĢler arasında derin çukurluklar
yapacağı, buralara yemek dolacağı ve protezlerde koku yapacağı unutulmamalıdır.
Doğal diĢleri olan genç ve yaĢlı insanların serbest diĢ etleri ve mukoza dokusu
gözlenmelidir. Gençlere, tam protez yaparken diĢ eti kıvrımlarının ve diĢ eti papelinin biraz
daha belirgin; buna karĢı yaĢlı insanlarda bu kesimlerin biraz daha çökük olduğu
unutulmamalıdır.

Resim 1.4: Modelajı tamamlanmıĢ protez

9

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ettiğinizde metal kaideli tam
protezlerde diĢ dizimi yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Modelin kapanıĢ kaydını inceleyiniz.

 KapanıĢ mumlarının düzgün sabitlenmiĢ
olmasını kontrol ediniz.

 Artikülatörü hazırlayınız.
 Artikülatöre modeli sabitlemek için alçı
dökünüz.
 Beyaz alçı dökünüz.
 Modeli artikülatörün üzerine oturtunuz.
 Önceden alçı koyduğunuz kısmın üzerine
oturttuğunuz modeli alçı ile sabitleyiniz.

 Modeli artikülatöre alınız.

 Kaide
Plağı
modülündeki
Modeli
Artikülatöre Alma öğrenme faaliyetinde
kazandığınız bilgi ve becerileri kullanınız.
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 Modelin üst kısmına alçı koyunuz.

 Alçıyla modelin üst kısmını doldurunuz.
 Artikülatörle modeli alçı sayesinde
sabitleyiniz.

 Modeli kontrol ediniz
 Modelin kenarlarının ve arka taraflarının
alçı ile tam kapanmasını sağlayınız.
 Dizim sırasında alçı ve modelin birbirinden
ayrılacağını unutmayınız.

 Üst modeli izole ediniz.
 Modelin her yerini laklayınız.
 Fırça ile laklayınız.
 Lakın tek kat halinde sürülmesine dikkat
ediniz.

 Alt modeli izole ediniz.

 Alt modeli laklayınız.
 Fırça ile laklayınız.
 Tek kat lak sürünüz.
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 Alt kafesi modele yerleĢtiriniz.

 Kafesi modele yerleĢtirirken
çalıĢınız.
 Mum ile sabitleyiniz.

dikkatli

 Üst kafesi modele yerleĢtiriniz.

 Mum ile sabitleyerek modele yerleĢtiriniz.

 Üst kafesi sabitleyiniz.

 Mum ile sabitleyiniz.

 Alt kafesi sabitleyiniz.

 Mum ile sabitleyiniz.
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 Kafesleri kontrol ediniz

 Alt ve üst modele kafeslerin tam yerleĢip
yerleĢmediğine bakınız.

 Üst sol santral diĢi yerleĢtiriniz.
 Mum üzerinde diĢ alanı kadar yeri eritiniz.
 Isıtılan spatülle mumu eritiniz.
 Spatülü diĢe dokundurmayınız.

 Üst sağ santral diĢi yerleĢtiriniz.

 Santral diĢin uzun eksenin, orta düzleme
hatta paralel düzleme ve insizalinin
çiğneme düzlemine değmesine dikkat
ediniz.

 DiĢlerin orta hatta göre
yerleĢtirilmesine dikkat ediniz.

simetrik

 Alt sol santral diĢi yerleĢtiriniz.

 Santral diĢlerin uzun eksenlerinin çiğneme
düzlemine
dik
olacak
Ģekilde
yerleĢtirilmesine dikkat ediniz.
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 Alt sağ santral diĢi yerleĢtiriniz.
 Alt sağ santral diĢi orta çizgiye paralel
olacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Laboratuarlarda
farklı
diĢ
dizimi
yöntemlerinin olacağını unutmayınız.

 Kontrol ediniz.

 Over-jeti kontrol ediniz.
 Over-bite kontrolü yapınız.

 Alt sol lateral diĢi yerleĢtiriniz.
 Alt sol lateral diĢi, alt sol santral diĢi
distaline yerleĢtiriniz.
 Isıtılan spatülle lateral diĢi sabitleyiniz.
 Sabitleme
iĢleminden
sonra
mum
fazlalıklarını alınız.

 Üst sol lateral diĢi yerleĢtiriniz.
 Üst sol lateral diĢi, orta çizgi ile 5 derecelik
distale açı yapacak Ģekilde yerleĢtirmeye
dikkat ediniz.
 Üst sol lateral diĢin çiğneme düzleminden
1mm. yukarıda yerleĢtirilmesine dikkat
ediniz.
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 Alt sağ lateral diĢi yerleĢtiriniz.
 Lateral diĢlerin kret üzerinde, kavis Ģekline
uygun ve dudaklara destek olacak konumda
olmalarına dikkat ediniz.
 DiĢi yerleĢtirdikten sonra artikülatörde
kontrol ediniz.

 Üst sağ lateral diĢi yerleĢtiriniz.

 Alt sol kanin diĢi yerleĢtiriniz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sağ
lateral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Üst sağ lateral diĢi, orta çizgi ile 5 derecelik
distale açı yapacak Ģekilde yerleĢtirmeye
dikkat ediniz.
 Üst sağ lateral diĢin çiğneme düzleminden
1mm. yukarıda yerleĢtirilmesine dikkat
ediniz.

 Alt sol kanin diĢi, alt sol lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Kanini de santral ve lateral gibi orta hatta
paralel yerleĢtiriniz.
 Üst sağ kanin diĢi yerleĢtiriniz.
 Kaninlerin dıĢ yüzlerinin dudağa estetik
olması açısından aĢırı vestibüle doğru
dizilmemesine dikkat ediniz.
 Kanin diĢi de lateral gibi distale 5derece
eğilmeyerek yerleĢtiriniz.
 Ġnsizalinin çiğneme düzlemine değdiğini
unutmayınız.
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 Üst sol kanin diĢi yerleĢtiriniz.
 Kanin diĢi de lateral gibi distale 5derece
eğilmeyerek yerleĢtiriniz.
 Ġnsizalinin çiğneme düzlemine değdiğini
unutmayınız.
 Üst sol kanin diĢi, üst sol lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 Kanin diĢlerin kole kısmını labiale doğru
yerleĢtiriniz.
 Alt sağ kanin diĢi yerleĢtiriniz.

 Alt sağ kanin diĢi alt sağ lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 Kanini de santral ve lateral gibi orta hatta
paralel yerleĢtiriniz.

 KapanıĢa bakınız.
 DiĢlerin kapanıĢ sırasında simetrik olmasına
dikkat ediniz.
 Sentrik kapanıĢta, alt ve üst anterior
diĢlerarasındaki over-jet ve over-bite dikkat
ediniz.

Alt
sağ
birinci
yerleĢtiriniz.

premalar

diĢi
 Alt sağ birinci premolar diĢi alveol kret
üzerine, alt sağ kanin diĢin distaline
yerleĢtiriniz.
 Alt azı diĢlerinin tam kretin üzerine
dizilmesinin önemini unutmayınız.
 Alt sağ birinci Premoları spatülle
sabitleyiniz.
 Premolar diĢ dizimlerini siman camı ile
kontrol ediniz.
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 Alt sağ ikinci
yerleĢtiriniz.

Premolar

diĢi
 Alt sağ ikinci premolar diĢi alveol kret
üzerine, alt sağ birinci premolar diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 Mumla sabitleyiniz.
 Spee ve Wilson eğrisine göre diĢ dizimini
yapınız.

 Üst sağ birinci
yerleĢtiriniz.

premolar

 Alt
sağ
birinci
yerleĢtiriniz.

molar

diĢi
 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sağ
birinci premolar diĢin yerini oluĢturunuz
 DiĢ büyüklüğü kadar mum eritiniz.
 Üst sağ premolar diĢi, üst sağ kanin diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 Premolar diĢ dizimlerini siman camı ile
kontrol ediniz.
diĢi

 Spee eğrisinin en derin noktasına (en çukur
yerine) gelecek Ģekilde koyunuz.
 Alt çenede azı diĢleri alveol kreti üzerine
gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Üst sağ ikinci
yerleĢtiriniz.

Premolar

diĢi
 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sağ
ikinci premolar diĢin yerini oluĢturunuz.
 Üst sağ ikinci premolar diĢi, üst sağ birinci
premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Üst sağ ikinci premolar diĢi artikülatörde
kontrol ediniz.
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 Üst sağ birinci
yerleĢtiriniz.

molar

diĢi
 Üst sağ birinci molar diĢi, üst sağ ikinci
premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Üst molar diĢlerin oklüzal yüzlerinin hafif
dıĢarı doğru bakmasına dikkat ediniz.
 Molar diĢ dizimlerini siman camı ile kontrol
ediniz.

 Alt sağ ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz.
 Alt sağ ikinci molar diĢi alveol kret üzerine,
alt sağ birinci molar diĢin distaline
yerleĢtiriniz.
 Spee ve Wilson eğrisi diĢ dizim kurallarına
uyunuz.

 Üst sağ ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz.
 Spatülü ısıtıp üst sağ II. molar diĢin yerini
eritiniz.
 Mumda diĢ kadar yer açınız.
 Üst sağ ikinci molar diĢi, üst sağ birinci
molar diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Üst sağ ikinci molar diĢi artikülatörde
kontrol ediniz.
 Oklüzyonu kontrol ediniz.
 DiĢleri mumla sabitleyiniz.
 DiĢlerin oklüzyonuna dikkat ediniz
 Sabitleyerek
diĢlerin
yerinden
oynamamasını sa molar diĢ dizimlerini
siman camı ile kontrol ediniz.
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 Alt sol birinci
yerleĢtiriniz.

premolar

diĢi
 Alt sol birinci premolar diĢi alveol kret
üzerine, alt sol kanin diĢin distaline
yerleĢtiriniz.
 Alt sol birinci premolar diĢi linguale hafif
eğimli bir Ģekilde yerleĢtiriniz bir Ģekilde
yerleĢtiriniz.

 Alt sol ikinci
yerleĢtiriniz.

premolar

diĢi
 Alt sol ikinci premolar diĢi alveol kret
üzerine, alt sol birinci premolar diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 DiĢi yerleĢtirdikten sonra mum ile
sabitleyiniz.
 Laboratuarlarda
farklı
diĢ
dizimi
yöntemlerinin olacağını unutmayınız.

 Üst sol birinci
yerleĢtiriniz.

premolar

diĢi
 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sol
birinci premolar diĢin yerini oluĢturunuz.
 Üst sol birinci premolar diĢi, üst sol kanin
diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 DiĢi mumla sabitleyip artükülatörde kontrol
ediniz.

 Alt sol birinci molar diĢi yerleĢtiriniz
 Alt sol birinci molar diĢi alveol kret
üzerine, alt sol ikinci premolar diĢin
distaline yerleĢtiriniz.
 Alt birinci molar diĢleri spee eğrisinin en
derin noktasına (en çukur yerine) gelecek
Ģekilde yerleĢtiriniz.
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 Üst sol ikinci
yerleĢtiriniz.

premolar

diĢi

 Üst sol ikinci premolar diĢi, üst sol birinci
premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Spee eğrisine dikkat ediniz.
 DiĢi yerleĢtirdikten sonra artikülatörde
kontrol ediniz.

 Üst
sol
birinci
yerleĢtiriniz.

molar

diĢi

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sol
birinci molar diĢin yerini oluĢturunuz.
 Üst sol birinci molar diĢi, üst sol ikinci
premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz.

 Alt sol ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz.
 Alt sol ikinci molar diĢi alveol kret üzerine,
alt sol birinci molar diĢin distaline
yerleĢtiriniz.
 Alt ikinci molar diĢlerin dil boĢluğunu
kısıtlamamasına dikkat ediniz.
 Retromolar kabartı üzerinde olmasına
dikkat ediniz.
 Üst sol ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz.
 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst sol
ikinci molar diĢin yerini oluĢturunuz.
 Üst sol ikinci molar diĢi, üst sol birinci
molar diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Spee eğrisine göre diĢi yerleĢtiriniz.
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 Oklüzyonu kontrol ediniz.

 Posterior diĢleri yerleĢtirdikten sonra diĢler
arasındaki artikülasyon iliĢkisine bakınız.

 DiĢleri sabitleyiniz.

 Spatülü ısıtıp mum ile diĢleri sabitleyiniz
 DiĢleri yerinden oynatmayınız.

 Alt modelin
yapınız.

mum

modelajını

 Alt modelin plak kısmına mum yığınız.
 DiĢin lingual bölgesi ile protez sınırları
arasına mum atınız.

 Üst modelin
yapınız.

mum

modelajını

 Metal kaidenin üstünü mumlayınız.
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 Üst modelin bukkal
modelajını yapınız.

yüzeyinin

 Mumu sıcak atınız.
 Mumu dengeli dağıtınız.
 Frenilum ve biridleri açınız.

 Alt modelin bukkal kısımlarının
modelajını yapınız.
 Mumu sıcak atınız.
 Spatülle mum yığımını dengeli dağıtınız.
 Frenilum ve biridleri varsa açınız.

 DiĢ koleleri ile alveol
arasına mum atınız.

sınırları

 DiĢ kolelerinin açık kalmamasına dikkat
ediniz.

 Protezi alevden geçiriniz.
 Protezdeki mum fazlalıklarını ve birikmiĢ
mumları alınız.
 Yükseklik yapmaması için alevden
geçiriniz.
 DiĢleri yakmamak ve yerinden oynatmamak
için ısıya fazla tutmayınız.
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 Üst modelde tüberleri doldurunuz.

 Protezin tüberlerini doldurunuz.

 Besinlerin birikmemesi
doldurunuz.

için

tüberleri

 DiĢ kolelerini mum ile doldurunuz.

 DiĢ kolelerini doldururken mumu sıcak
atınız.
 Yeterli miktarda mum atınız.
 Doğal diĢ ve diĢeti formuna uyması için diĢ
kolelerini doldurunuz.

 Mumlama
soğutunuz.

iĢleminden

sonra
 Su dolu küvetin içindeki protezi 1-2. dk
bekletiniz.
 Mum kazıma iĢlemini daha rahat
yapabilmek için soğutunuz.
 Mum donacağı için protezin modelden
kolaylıkla çıkacağını unutmayınız.
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 Alt modelin
yapınız.

mum

modelajını

 Kenarlardaki fazlalıkları alınız.
 Koleleri açınız.
 DiĢ eti formu veriniz.

 Üst modelin
yapınız.

mum

modelajını

 Kenarlardaki fazlalıkları alınız.
 Koleleri açınız.
 DiĢ eti formu veriniz.

 DiĢlerin üzerindeki mumları siliniz.

 Alevden geçiriniz.
 DiĢler üzerindeki mum artıklarını siliniz.
 DiĢleri yakmamak ve yerinden oynatmamak
için ısıya fazla tutmayınız.
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 Protezin modelden çıkıp çıkmadığını
kontrol ediniz.

 Modelajı tamamlanmıĢ protezin alçı
modelden ayrılıp ayrılmadığına bakınız.

 Modelin kontrolünü yapınız.
 DiĢli
provaya
göndermeden
önce
kontrolünü yapınız.
 Modeli her iki taraftan çevirerek
gözlemleyiniz.
 Modelajın simetrisine bakınız.
 Protez sınırlarını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Kanin diĢler için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kaninler ağzın köĢe diĢleridir.
B) Burun kanatlarından inen dikler, kaninlerin yanından geçer.
C) Kaninlerin mesial yarıları ön segmentteki diĢlerle, distal yarıları ise azı diĢlerinin
devamlılıkları ile uyum gösterecek Ģekilde dizilmelidir.
D) Kaninlerin insizali çiğneme düzlemine değer
E) Kaninler 5 derecelik bir eğimle de dizilebilir.

2.

Üst sol lateral diĢin distaline aĢağıdaki diĢlerden hangisi gelir?
A) Üst sol kanin
B) II. premolar
C) I. premolar
D) Üst sağ kanin
E) Üst sağ lateral

3.

AĢağıdaki metallerden hangisi, metal kaide destekli tam protez yapımında, en çok
kullanılan metaldir?
A) Aluminyum
B) Altın
C) Paslanmaz çelik
D) Krom-kobalt alĢımları
E) Titanyum

4.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi modelaj için doğru bir ifadedir?
A) Modelajın dişli provadan önce yapılıp tamamlanması gerekir.
B) İyi bir modelaj için teknisyen, ağız anatomisi hakkında yeterli bilgiye sahip
olmalıdır.
C) Teknisyenden gelen modelaj, hekim tarafından otomatik bir şekilde kabul
edilmemelidir.
D) Kötü yapılmış bir modelaj, hem fonksiyonel hem de estetik gereksinimlere cevap
veremez.
E) Hepsi

5.

Esas fonksiyonu çiğnemek olan diĢ gurubu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Azı diĢler
B) Alt ön diĢler
C) Üst ön diĢler
D) Üst kanin diĢler
E) 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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenim faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında metal kaideli tam protezlerde bitim iĢlemlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Metal kaideli tam protezlerde bitim iĢlemleri nasıl yapılır?
Akrilik ve metal kaideli tam protezlerde bitim iĢlemleri ile ilgili benzerlik ve
farklılıklara ait neler söyleyebilirsiniz?
Protezlerin bitirilmesi sırasında yapılan modelaj, muflalama, akrilik tepilmesi ve
polimerizasyon iĢlemlerine ait dikkat edilmesi gereken noktaları maddeler
halinde yazınız.
DiĢ protez laboratuvarlarına giderek metal kaideli tam protezlerde bitim
iĢlemlerine ait gözlemlediğiniz iĢlem basamaklarını rapor haline getirerek
sınıfta, öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. METAL KAĠDELĠ TAM PROTEZLERDE
BĠTĠM ĠġLEMLERĠ
Artikülatörden çıkarma, muflalama, akrilik tepilmesi ve polimerizasyon iĢlemlerinden
oluĢan bitim iĢlemlerinin hekim ile ilgisi yoktur. Bunlar laboratuvar iĢleridir. Dolayısıyla
doğrudan doğruya teknisyenin sorumluluğu altındadır. Hatalı bir davranıĢ, Ģimdiye kadar
yapılan ve büyük emek sonucu oluĢan tüm klinik iĢlemlerin bozulmasına neden olabilir.
Onun için teknisyen, sorumluluğunun bilincinde olmalı ve son derece dikkatli ve bilimsel
davranmalıdır.

2.1. Artikülatörden Çıkarma
Eğer takıp çıkarmayı otomatik ve çok basit hâle getiren özel artikülatörler
kullanıldıysa modellerin artikülatörden çıkartılması bir sorun teĢkil etmez. Kırılması söz
konusu olamaz. Ancak oklüzör kullanıldıysa bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Bunun
için modelleri, oklüzörün kollarına alçı ile bağlarken tutuculuğun kuvvetli değil, aksine zayıf
olmasına özen gösterilmelidir. Çok küçük çekiç darbeleri ile modeller, metal kollardan
ayrılabilir. Özellikle alt modelin oklüzörden çıkartılmasında çok dikkat edilmelidir. Çünkü
alt model, at nalı gibidir ve zayıftır. Üst çeneye göre kitlesi daha küçüktür ve kolayca
kırılabilir.
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Modellerin oklüzörden çıkartılmasından sonra kenarlarının ve taban kısmının alçı
kesme makinesi ile düzeltilmesi ve muflaya girebilecek sınırlara indirilmesi gerekir.

Resim 2.1: Modelin artikülatörden çıkartılması

2.2. Muflaya Alma
Protez taslaklarının muflalama iĢlemi, bir kalıp boĢluğu yaratmak ve boĢluğu akrilik
reçine ile doldurarak onu polimerize etmek esasına dayanır. Mufla, protez maketleri için bir
kalıp vazifesi görür. Bu kalıp içinde oluĢturulan mum, maketlerin boĢluğuna mum
maketlerin tıpkı kopyası olacak Ģekilde protez kaide akriliği geçecektir. Muflalar, pirinç veya
bronz alaĢımdan yapılmıĢ iki parçadan oluĢan metal kutulardır. Alt parçanın yüksekliği genel
olarak daha azdır. Modeli muflaya almadan önce yapılacak önemli bir iĢlem vardır. Bu da
protezin kenar kesimlerinin mumla doldurulması ve aralık bırakılmamasıdır. Aksi takdirde,
alçı, muflaya alırken buralardan içeri sızabilir.
Önce modelin mufla içine rahatça girip girmediği kontrol edilir. Gerekirse kenarları
alçı kesme makinesi ile kesilir, fazlalıkları kaldırılır. Modelin kenarları ile muflanın duvarları
arasında yeterli mesafe bulunmalıdır. Sonra muflanın üst parçası kapaksız olarak yerine
yerleĢtirilir. Tavanı ile diĢler arasında en az 2 cm kadar bir mesafenin kalıp kalmadığı
kontrol edilir. Yeterince mesafe yoksa model, tabanından kesilir ve seviyesi düĢürülür. Daha
sonra modellerin su ile doyurulması iĢlemine geçilir. Bunun için modeller 3-5 dk. suda
bırakılır. Bunun nedeni, mufladaki alçının suyunu emmemesidir.
Muflanın her iki parçasının iç yüzeyleri yağlanır. Bu durum, alçının mufladan kolayca
çıkmasını sağlar. Önce alt parçasının içine alçı doldurulur. Model tam orta yerine
yerleĢtirilir. Alçı ile mum aynı seviyede olmalıdır. Yani modelin ne çok gömülmesi ne de
çok yukarıda kalması doğrudur. Alçı bölgesinde hiçbir tutucu alan bırakılmamalıdır.
Donmaya kadar alçı yüzeyi, ıslak parmaklarla sıvanarak düzleĢtirilir ve muflanın
kenarlarındaki alçı tümüyle temizlenir. Bu, çok önemli bir noktadır. Üst parça, yerine
konulduğu zaman muflanın metal kenarları birbirine temas etmeli, arada alçı kalmamalıdır.
Alçı donduktan sonra yüzeyi vazelin, likit yağ veya lak ile yalıtılır. Sonra muflanın üst
parçası, kapaksız olarak yerine konur. Alçı karıĢtırılır ve hava boĢluğu bırakmadan
dökülmeye baĢlanır. Bunun için en ideal vibratör kullanmaktır. Muflanın üst kapağı yerine
konulur. Sonra pres altında, aĢırı basınç uygulamadan kısa aralarla yavaĢ yavaĢ sıkılır.
Kenarlardan taĢan alçı parçaları, genelde temizlenmez ve donmayı kontrol etmek için
bırakılır.
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Muflanın içindeki alçı ortalama yarım saatte donar. Kenarlardan taĢan alçılar
temizlenir. Daha sonra açılma iĢlemi baĢlar.

Resim 2.2: Protezlerin muflaya alınması

Resim 2.3: KapatılmıĢ muflalar

2.3. Muflanın Açılması
TaĢan alçıları donmuĢ ve temizlenmiĢ olan mufla, kaynar suya konur. Kaynar suda
muflanın 3,5 dk. kalması ile mum kaide yumuĢar. Daha uzun süre kalırsa erir. Kaide plağı
stenç maddesinden hazırlanmıĢ ise muflayı 3 dakikadan fazla bekletmek zararlıdır. Stenç
maddesi doğal reçine esaslı olduğundan alçı modele yapıĢır, çıkartılması güç olur.
Kaide plağı akrilik esaslı ise 3 dakikadan fazla kalması pratik olarak sakıncalı değildir.
Ayrıca mumların erimesi, daha kolay temizlenmesini sağlar. Ancak yine de çok uzun süre
bırakılması pöroziteye sebep olur.
Belirtilen süre sonunda mufla, kaynar sudan alınır, bir bez parçası ile tutularak açılır.
Açma sırasında, muflanın her tarafından küçük hareketlerle spatül sokulması ve tek taraflı
kaldıraç hareketi yapılmaması gerekir. Bu hareket, modelin köĢeli kenarlarının kırılmasına
neden olabilir. Spatül ile mufla açılmaya çalıĢıldığında bir direnç hissedilirse içerideki
mumun yeterince yumuĢamadığına hükmedilir ve mufla, tekrar kaynar suya atılır.
Açılan muflada kaide plağı, spatül ile kaldırılarak alınır. Muflanın her iki parçası
eğimli olarak lavaboya konur ve üzerine kaynar su dökülür. Kaynar su yerine sabunlu kaynar
suyla ve daha sonra kaynar suyla yıkama yapılması, model ve diĢler üzerinde mum
kalmaması açısından daha yararlıdır. Yıkama sırasında dökülen veya oynayan diĢler alınır.
Bu diĢler, muflanın yıkaması ve kuruması bittikten sonra kaynar suda temizlenir ve
mufladaki yerine konur.
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Resim 2.4: Muflanın açılması

Resim 2.5: AçılmıĢ muflalar

2.4. Akrilik Tepilmesi (Buraj)
Akrilik tepilmesi, mufla içindeki kalıp boĢluğunu akrilik reçine ile doldurma iĢlemidir.
Akrilik hamurunun kalıp içerisine sevk edilmesi konusunda üç değiĢik yöntem vardır.




Kalıbın içerisine basınçla akrilik tepme yöntemi
Kalıba sıvı reçine dökülerek akrilik tepme yöntemi
Kalıba enjeksiyonla akrilik tepme yöntemi

Bu yöntemlerden en çok kullanılan ve eskiden beri klasik yöntem olarak bilinen
kalıbın içerisine basınçla akrilik tepme yöntemi aĢağıda anlatılmıĢtır.

2.4.1. Kalıbın Ġçerisine Basınçla Akrilik Tepme Yöntemi
Bu yöntem geleneksel muflalama yöntemi olarak da bilinir. Eskiden beri ve
günümüzde kullanılan bir yöntemdir.
Polimer ve monomer yapımcı firmanın önerdiği Ģekilde temiz bir bardak içinde
karıĢtırılır ve üzeri kapatılarak hamur kıvamına gelmesi beklenir. Akrilik tepme iĢlemi ana
hatlarıyla Ģöyledir: DiĢlere değmemesine özen gösterilerek tüm alçı yüzeyleri laklanır.
Akrilik hamurundan bir parça alınarak rulo hâline getirilir ve diĢlerin bulunduğu oluğa
yerleĢtirilir. Daha küçük bir rulo da post dam bölgesine konur. Üzeri ıslak bir selefon kâğıdı
ile örtülerek muflanın diğer parçası kapatılır ve pres altında yavaĢça sıkılır. Muflanın
kenarlarından biraz akrilik hamuru sızmaya baĢlayınca durulur. Sızma bitince tekrar hafifçe
sıkılır. Bu iĢlem, mufla kenarları tam karĢılaĢıncaya kadar devam eder. Tam protezlerde ve
akrilik kitlesinde minimal boyutsal değiĢiklik sağlayabilmek için akrilik teperken muflayı
yavaĢ yavaĢ kapatmak önemlidir.
Sonra mufla açılır, Aradaki selefon kağıdı çıkarılır ve alçı yüzeyine taĢan akrilik
kesilerek atılır. Akriliğin taĢmadığı kısımlar varsa buralara tekrar akrilik konur. Muflanın
(modelin bulunduğu) karĢı parçası laklanarak iki parça birbiri üzerine kapatılır ve pres
altında bir süre bırakılır. Bunun için 15 dk. yeterlidir.
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Kalıba basınçla akrilik tepme tekniği eskiden beri bilinen klasik bir sistemdir. Bu
sistemde önemli olan hususlar Ģöyle sıralanabilir:









Muflaların içindeki mum artıkları, iyice temizlenmiĢ olmalı ve diĢlerin arasında
kesinlikle mum artıkları kalmamalıdır.
Alçı kitlesi soğumuĢ, en azından elle tutulabilecek kadar ılımıĢ olmalıdır.
Muflada alçı kısımlar izole edilirken diĢlere lak değdirilmemelidir.
Akrilik hamuru tam tepilecek kıvamda olmalıdır.
Akriliğin kalıp içine tam olarak dolup dolmadığını kontrol etmek için mutlaka
deneme kapatılıĢları yapılmalıdır. Bu kapatıĢlar sırasında pres yavaĢ yavaĢ
sıkılmalıdır.
Deneme kapatılıĢları sırasında iki parça arasına polietilen bir tabaka konulmalıdır.
TaĢan akrilik alçı, üzerinden ve muflanın kenarlarından tamamen
temizlenmelidir.
Akrilik, kalıbın içini tam olarak doldurduktan sonra muflanın diğer parçası da
izole edilmeli ve bu defa araya polietilen kâğıt konulmadan kapatılmalıdır. Bu
son kapatılıĢta muflanın metal kenarlarının, arada hiç akrilik kalmadan tam olarak
birbirine değmesi sağlanmalıdır.

Resim 2.6: Akril tepilmesi

2.5. Polimerizasyon
Mufla içindeki kalıp boĢluğu akrilik reçine ile doldurulduktan sonra yumuĢak olan bu
akrilik kitlesinin sertleĢtirilmesi gerekir. Bu olaya polimerizasyon denir. Polimerizasyon, bir
maddenin iki veya daha çok molekülünün yeni bir bileĢik yapmak üzere kimyasal olarak
birleĢmesi demektir. DiĢ hekimliğinde kullanılan akrilik reçinenin tozu içinde benzol
peroksit vardır. ĠĢte polimerizasyonun baĢlayabilmesi için benzol peroksidin parçalanarak
serbest kökler oluĢturması gerekir. Burada polimerizasyon olayını baĢlatan ve idare eden Ģey,
akrilik tozunun içerdiği benzol peroksidin serbest köklerinin açığa çıkmasıdır. ĠĢte bu serbest
köklerin açığa çıkmasını yani polimerizasyon olayını dört etken baĢlatır. Bunlar; ısı,
kimyasal maddeler, ıĢık ve mikrodalga enerjisidir.
Burada anlatılacak olan ısı yolu ile polimerizasyondur.
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2.5.1. Isı Yolu ile Polimerizasyon
Polimerizasyon, reaksiyonunu baĢlatmak için gerekli olan ısıyı sağlayacak çeĢitli
kaynaklar vardır. Bunlar açık alev, buhar, kuru hava, infrared ısıtma ve indüksiyon akımıdır.
Ülkemizde bu iĢlem, bir su banyosu içinde ve açık alev aracılığı ile muflaların kaynatılması
Ģeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulama iki türlü yapılabilir.

2.5.1.1. Hızlı Kaynatma
Muflalar pres altından çıkartıldıktan sonra biritle sıkılır ve içi soğuk su dolu bir kabın
içine konur. Muflalar tümü ile suya gömülmelidir. Ocağın altı açılır ve en az ½ saatte suyun
kaynama derecesine gelmesi ve kaynar hâlde de en az ½ saat kalması sağlanır. Sonra
muflalar, kendi suyu içinde soğumaya terk edilir veya sudan çıkartılarak muflaların elde
tutulacak kadar soğuması beklenir.
Acele soğutmak için musluğun altına konulması, ani ısı değiĢimi nedeni ile kitlenin
deformasyonuna neden olabilir.
Hızlı kaynatma yönteminde pöroz oluĢmaması için tersine polimerizasyon denilen bir
yol daha vardır. Muflalar, önce kaynamakta olan suyun içine konur ve ısı kaynağı kapatılır.
20 dk. beklendikten sonra ısıtılmaya baĢlanır su yeniden kaynamaya baĢlayınca muflalar, 20
dk. daha kaynayan su içinde bırakılır. Daha sonra ısı kapatılarak suyun soğuması beklenir.

Resim 2.7: BiritlenmiĢ muflalar

Resim 2.8: Kaynamaya bırakılmıĢ muflalar

2.5.1.2. YavaĢ Kaynatma
Bu teknik muflaların, ısısı termostat aracılığıyla 65 ◦C’ye ayarlanmıĢ bir su banyosu
içinde 8 saat bırakılması esasına dayanır. Uzun kaynatma tekniğinde daha az boyutsal
değiĢiklik ve pörozite olduğu tespit edilmiĢtir.

2.6. Muflanın Açılması
Muflanın kendiliğinden soğuması tamamlandıktan sonra, iki parçası arasına alçı bıçağı
sokularak ve çekiçle hafifçe vurularak ayrılması sağlanır. Muflanın alt ve üst kapakları
çıkarılır. Protezin bulunduğu üst parçanın kenarlarına çekiçle hafif darbeler vurulur.
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Muflanın içi önceden yağlanmıĢ olduğu için bu darbelerin, alçının kolayca ayrılmasına
neden olması gerekir. Sonra alçı bıçağı ve alçı makası ile protezi sarmıĢ olan alçı kitlesi
yavaĢ yavaĢ kesilip yontularak ayrılmaya çalıĢılır.
Protezin mufladan çıkarılması güç ve riskli bir iĢlem olabilir. Bu riski azaltmak için
öncelikle iyi modelaj yapılmıĢ ve iyi cins lak kullanılmıĢ olmalıdır. Kaba kuvvetten
kaçınmak ve acele etmemek özellikle porselen diĢlerin kullanıldığı vakalar için daha da
önem taĢır.

Resim 2.9: Biritten çıkarılmıĢ mufla

Resim 2.10: AçılmıĢ mufla

2.7. Protezlerin Tesviye ve Polisajı
Metal kaideli tam protez yapımının son aĢamasını oluĢturan bu konu da en az diğerleri
kadar önemlidir. Tesviye ve cilanın esaslarını, kullanılan alet ve malzemeleri bilmek ve
tanımak bir bütün olarak protetik tedavinin baĢarısını arttırır. Son derece dikkat ve itina ile
yapılmıĢ bir protetik apareyin yüzeyinde bile gözle görülmeyecek derecede küçük pürüzler
olabilir. Protezlerin yapımında bundan tam anlamıyla kaçınabilmek olanağı yoktur onun için
tesviye ve cila Ģarttır.
DiĢ hekimliğinde, protetik ve ortodontik apareylerin ve de diĢlere konulan restoratif
maddelerin öncelikle yüzeylerinin pürüzsüz hâle getirilmesi ve sonra da parlatılması gerekir.
Canlı dokuların tahriĢ olmaması ve kötü sonuçlar meydana getirmemesi için bu son derece
önemli bir iĢlemdir.
Genellikle cila diye isimlendirdiğimiz iĢlem, gerçekte düzleĢtirme ve parlatma olarak
iki bölümde ele alınmalıdır. Protezlerin pürüzlü yüzeyleri, önce aĢındırıcı özelliği fazla olan
maddelerden baĢlayarak aĢındırıcı özelliği az olan maddelere doğru giderek yavaĢ yavaĢ
düzleĢtirilmeli ve daha sonra parlatma iĢlemine baĢlanmalıdır.
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2.12: Protezin cilası

2.11: Protezin tesviyesi

2.7.1. Tesviye ve Polisaj Malzemeleri
Tesviye ve polisaj yani düzeltme, düzleĢtirme ve parlatma iĢlemleri aĢındırıcı özelliği
fazla olan maddelerden baĢlayıp aĢındırıcı özelliği az olan maddelere doğru yapılır.
Tesviye iĢleminde önce kaba fazlalıklar, polisaj motorunun zımpara taĢına, iki el
desteğinde tutularak temizlenir.
Tesviyede kullanılan malzemeler içinde madenî möller, silisyum yapılı çeĢitli
Ģekillerdeki möl ve möletler, küresel konik, ters konik, silindirik, elipsoid kalından inceye
zımpara kâğıtlar sayılabilir
Polisaj iĢlemi için çeĢitli fırçalar, keçeler, pomza gibi araç gereçler kullanılabilir.

Resim 2.13: Tesviye iĢleminde kullanılan ince ve kaba aĢındırıcılar

Resim 2.14: Polisaj iĢleminde kullanılan araç gereçler (keçe-kıl fırça-pamuk fırça)

34

2.7.2. Tesviye Yöntemi
Tesviye, düzleĢtirme iĢlemidir. Protezlerin pürüzlü yüzeylerinin düzleĢtirilmesi için
bir aĢındırma iĢlemi ve bu iĢlem için malzemeler gerekir. ĠĢlemin istenilen Ģekilde olabilmesi
için çeĢitli malzemelerin, geliĢigüzel değil birbirini takip eden bir sıra dâhilinde kullanılması
gerekir.
Tesviye iĢlemi, öncelikle madenî möller yani canavar frezle baĢlar. Sürtünme sonucu
oluĢacak ısı nedeniyle uygulamada dikkatli olmak gerekir. AĢındırma iĢlemi esnasında
mümkünse möller ıslak tutulmalıdır. Çünkü açığa çıkan ısının akrilik maddesi üzerinde
yapacağı zararlardan baĢka, bu uzun süreli temas sonucu vereceği zararı da unutmamak
gerekir.
AĢındırma iĢleminde kullanılan maddelerde birtakım özellikler aranır. Bunlar,
parçacıklarının düzgün olmaması, kenarlarının ise keskin olmasıdır. AĢındıracakları
maddeye göre daha sert olmalıdırlar. Bünyeleri kuvvetli olmalı, hemen parçalanıp
dökülmemelidirler. AĢınmaya karĢı dayanıklı olmalıdır.
Tam protezin anatomik sınırlarına uygun tesviye yapılmalı, bu sınırlar hiçbir Ģekilde
bozulmamalıdır.

2.7.3. Polisaj Yöntemi
Bu iĢlem düzleĢtirilmiĢ yüzeyin parlatılması demektir. Cila iĢleminin faydaları Ģu
Ģekilde sıralanmaktadır.




Protez değdiği noktaları tahriĢ etmemelidir, polisaj ile bu sağlanır.
Akril protezler için olmasa da, cilasız bir metal restorasyon yüzeyi daha çabuk
kararır ve süratle korozyona uğrar
Akril veya metal protez yüzeylerinin cilasız olması, hasta ağız hijyenine dikkat
etse de besin retansiyonuna neden olabilir.

Polisajı bitmiĢ protez, kurulanır ve bütün yüzeyleri ıĢık altında değiĢik yansıma
yönlerine göre incelenir. Eğer çizikler görülürse bu çiziklerin derinliğine göre tesviye,
zımparalama iĢlemleri veya hafif çiziklerde sadece cila iĢlemi tekrarlanmalıdır.
Dikkatlice cilalanmıĢ olan protezler, yıkanarak içi su dolu ağzı kapalı bir kap içinde,
hasta ağzına uygulanıncaya kadar saklanır. Protezlerin su dolu kap içinde saklanması iĢlemi,
protezlerin dehidratasyona uğrayarak kırılganlık özelliğinin artmasına mani olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ettiğinizde metal kaideli tam
protezde bitim iĢlemlerini yapabileceksiniz
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Modelleri artikülatörden çıkartınız.

 Kırmadan çıkartınız.
 Dikkatli çalıĢınız.
 Muflanın alt
yerleĢtiriniz.

parçasına

modelleri
 Modelleri muflanın tam ortasına
yerleĢtiriniz.
 Her tarafında eĢit boĢluk kalmasına
dikkat ediniz.
 Alçıyı boĢluk kalmayacak Ģekilde
dökünüz.

 Alçı yüzeyleri laklayınız.
 Tek kat halinde laklayınız.
 Fırça kullanınız.

 Her iki alçı yüzeyi laklayınız.

 Tek kat halinde lak kullanınız.
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 Muflaları alçı ile kapatınız.

 Modelin üstünü
kapatınız.

kapatacak

Ģekilde

 Muflaların üst parçalarını kapatınız.

 Kapaklar arasında boĢluk kalmamasına
dikkat ediniz.

 Her iki muflaya
uygulayınız.

da

aynı

iĢlemi

 Gerekirse çekiç darbeleriyle kapakların
tam kapanmasını sağlayınız.
 Muflaları biritleyiniz.

 Tam biritlendiğinden emin olunuz.
 Biritleme sırasında muflaların yer
değiĢtirmemesine dikkat ediniz.
 Alçının sertleĢmesi için 30 dk.
bekleyiniz.
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 BiritlenmiĢ
koyunuz.

muflayı

kaynar

suya

 Kaynamakta olan suyun içine atınız.
 6-10 dk tutunuz.

 KaynamıĢ muflayı çıkarınız.

 Yanık ve iĢ kazalarına
vermeyiniz.
 Dikkatli çalıĢınız.

sebebiyet

 Muflaları biritten çıkarınız.

 Sıcak olacağı
tutmayınız.

için

çıplak

 Sıcak halde iken muflayı açınız.

 Alçı bıçağı kullanınız.
 Dikkatli bir Ģekilde çalıĢınız.
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elle

 Her iki muflayı da açınız.

 Dikkatli çalıĢınız.

 Muflaları mumlarından temizleyiniz.
 Muflaların üzerine kaynar su dökünüz.
 Mum kalmamasına dikkat ediniz.

 Muflaları soğutunuz.

 Muflaları soğumaya bırakınız.

 Üst modeli laklayınız.

 Tek kat halinde lak sürünüz.
 DiĢlerin üzerini laklamayınız.

 Alt modeli laklayınız.

 Tek kat halinde lak sürünüz.
 DiĢlerin üzerini laklamayınız.
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 Akril hazırlayınız.
 Monomer-polimer
oranına
dikkat
ediniz.
 Polimerizasyon için üzerini kapatarak
bekletiniz.

 Üst modele akril tepiniz.

 OluĢan mum boĢluğuna top halindeki
akril hamurunu yerleĢtiriniz.
 Metal ızgarayı akrille kapatınız.
 Alt modele akril tepiniz.

 OluĢan
mum
boĢluğuna
çubuk
halindeki akril hamurunu yerleĢtiriniz.
 Metal ızgarayı akrille kapatınız.

 Akril tepilmiĢ modelleri inceleyiniz.

 Akrillerin tam tepilip tepilmediğine
bakınız.
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 Akril tepilmiĢ muflaları kapatınız.

 Mufla kapaklarının tam yerleĢmesini
sağlayınız.

 Muflaları 100-150
presleyiniz.

 Muflaları presleyiniz.

 Muflalardan
sıkıĢtırınız.

akril

bar

taĢıncaya

basınçta

kadar

 Muflaları biritleyiniz.

 Her iki muflayı da biritleyiniz.
 Sıkı bir Ģekilde biritleyiniz.
 Muflaların
kapaklarının
kapanmasını sağlayınız.

tam

 Muflaları kaynatınız.
 Muflaları soğuk su içine atınız.
 Sıcak ya da soğuk su içine attığımızda
akrilde pöroziteye neden olacağınızı
unutmayınız.
 Su kaynadıktan sonra 15-20 dk
kaynatınız.
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 Muflaları biritten çıkarınız.

 KaynamıĢ soğumuĢ muflaları biritten
çıkarınız.

 Alt modelin olduğu muflayı açınız.

 Alçı bıçağı kullanınız.
 Proteze zarar vermeyiniz.

 Üst modelin olduğu muflayı açınız.

 Alçı bıçağı kullanınız.

 Proteze zarar vermeyiniz.
 Modelleri temizleyiniz.

 Proteze zarar vermeyiniz.
 Dikkatli çalıĢınız.
 Kaba kuvvet kullanmayınız.
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 Alt ve üst
temizleyiniz.

modeli

alçılarından

 Tel fırça ve spatül yardımıyla
temizleyiniz.
 Musluk suyu altında temizleyiniz.

 Alt protezin kaba tesviyesini yapınız.

 Kalın frezler özellikle canavar frezle
aĢındırınız.

 Üst protezin kaba tesviyesini yapınız.

 Kalın frezlerle aĢındırınız.

 Üst protezin ince tesviyesini yapınız.

 Ġnce grenli frez kullanınız.
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 Üst protezin ahh hattının dokuya zarar
vermeyecek Ģekilde tesviyesini yapınız.
 Ġnce uçlu frezle ahh hattının protezden
dokuya geçiĢini kolaylaĢtırınız.

 Üst protezin kenarlarını zımparalayınız.
 Modelin keskin kenarlarını lastik mölle
zımparalayınız.

 Üst protezin diĢ aralarını temizleyiniz.

 Ġnce uçlu fissür frezle diĢ aralarını
temizleyiniz.

 Alt protezin diĢ aralarını temizleyiniz.

 Ġnce uçlu fissür frezle diĢ aralarını
temizleyiniz.

 Protezi temizleyiniz.

 Piyasemin fırçasıyla temizleyiniz.
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 Alt protezin yüzeyini düzgünleĢtiriniz.

 Üst
protezin
düzgünleĢtiriniz.

palatinal

 Lastik
mölle
düzgünleĢtiriniz.

akril

yüzeyi

 Lastik
mölle
düzgünleĢtiriniz.

palatinal

yüzeyi

yüzeyini

 Alt proteze pomza uygulayınız
 Pomza uygulama iĢlemini protezin her
yerine uygulayınız.
 Keçe ile pomza uygulayınız.

 Üst proteze pomza uygulayınız.
 Keçe ile pomza uygulayınız.

 Pomza vurma iĢlemini protezin her
yerine uygulayınız.
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 Üst proteze pomza uygulayınız.

 Kıl fırça ile pomza uygulayınız.
 Alt proteze pomza uygulayınız.

 Kıl fırça ile pomza uygulayınız.

 Üst modeli parlatınız.










Cila motorunda parlatınız.
Pamuk fırçayla parlatınız.
Proteze cila pastası sürünüz.
Protezin her tarafına parlatma iĢlemini
uygulayınız.

Cila motorunda parlatınız.
Pamuk fırçayla parlatınız.
Proteze cila pastası sürünüz.
Protezin her tarafına parlatma iĢlemini
uygulayınız.
 Polisaj iĢlemine cila motorunda devam
ediniz.

 Alt modeli parlatınız.
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 Alt protezin dıĢ yüzeyine de polisaj
uygulayınız.

 Protezin dıĢ yüzeyine pamuk fırçayla
polisaj uygulayınız.
 Alt üst protezi kontrol ediniz.

 Alt ve üst protezi
değerlendiriniz.

elinize

alıp

 Metal destekli bitmiĢ protezin uygun
Ģekilde sevkini sağlayınız.

 Protezi kırmadan ve zarar görmeden
gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Muflalama ile ilgili verilen iĢlem basamaklarından hangisi iĢlem sırasını bozar?
A) Modelin mufla içine rahat girip girmediği kontrol edilir.
B) Muflanın önce alt parçasının içine alçı doldurulur ve model tam ortasına
yerleĢtirilir.
C) Muflanın üst parçası kapaksız yerine konur.
D) Muflanın üst kapağı kapatılır.
E) Alçı karıĢtırılır ve hava boĢluğu bırakmadan muflanın içine dökülür.

2.

AĢağıdaki bitim iĢlemlerinden hangisinde dikkatli çalıĢılmadığında en çok pörozite
görülür?
A) Akrilik tepilmesi
B) Akriliğin polimerizasyonu
C) Muflaya alma
D) Muflanın açılması
E) Artikülatörden çıkarma

3.

AĢağıdakilerden hangisi modeli muflaya almadan önce içeriye alçı sızmasını önlemek
amacıyla yapılır?
A) Protezin kenar kısımlarının mumla doldurulması
B) Protezin kenarlarının alçı kesme makinesi ile kesilmesi
C) Modellerin suyla doyurulması
D) Muflanın her iki parçasının iç yüzeylerinin laklanması
E) Muflanın alt parçasının içine alçı doldurulması

4.

AĢağıdaki akrilik tepilmesi ile ilgili söylenen ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kalıba basınçla akrilik tepme tekniği, eskiden beri bilinen klasik bir tekniktir.
B) Akril teperken akril hamuru, tam tepilecek kıvamda olmalıdır.
C) Akril hamurundan bir parça alınarak rulo halinde dişlerin bulunduğu oluğa
yerleştirilir, daha küçük bir rulo post dam sahasına konur.
D) Taşan akrilik, alçı üzerinden ve muflanın kenarlarından tamamen temizlenir.
E) Dişlerin bulunduğu muflanın üst parçasına kanallar açılması, fazla akriliğin
buradan dışarı taşmasını sağlayacağı için mutlaka yapılmalıdır.

5.

AĢağıdakilerden hangisi modeli oklüzörden çıkarırken yapılmaz?
A) Model, çok küçük çekiç darbeleri ile metal kollardan ayrılır.
B) Model oklüzörden çıkarılırken direnme görülen vakalarda zorlama yapılmaz.
C) Özellikle alt model oklüzörden çıkarılırken çok dikkat edilir, çünkü alt modelin üst
çeneye göre kitlesi daha küçük olduğu için çabuk kırılabilir.
D) Modeller daha rahat çıksın diye 5-10 dk. Sıcak suda tutulur.
E) Modeller oklüzörün kollarına alçı ile bağlanırken tutuculuk kuvvetli olmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.
1.
2.

Muflalama iĢlemini tanımlayınız.
Santral diĢleri tanımlayınız.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.

( ) Modeli muflaya almadan önce, protezin kenar kesimlerinin mumla doldurulması
ve aralık bırakılmaması gerekir.

4.

( ) Özellikle üst modelin oklüzörden çıkartılmasına dikkat edilmelidir. Alt çeneye
göre kitlesi daha küçük olduğu için çabuk kırılabilir.

5.

( ) DiĢ büyüklüğü, yüz büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.

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

Sentrik veya eksentrik herhangi bir pozisyonda alt ve üst diĢlerin statik temas haline
……………………denir.

7.

Modelaj yapılırken diĢlerin ………………. kesimlerinde mum bırakılmamalıdır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

8.

AĢağıdakilerin hangisinde üst ve alt diĢlerin iliĢkisi doğru tanımlanmıĢtır?
A) Alt ve üst diĢ kavislerinin dizimde pek önemi yoktur.
B) Üst diĢ kavsi, alt diĢ kavsinin içindedir.
C) Alt ve üst diĢ kavsi birbirine değer durumdadır.
D) Üst ve alt diĢler örtülü kapanıĢlıdır.
E) Alt diĢ kavsi üst diĢ kavsinin içindedir.

9.

AĢağıdakilerden hangisi modelaj için söylenemez?
A) Modelaj, küçük mum kitleleri eritilerek kısım kısım yapılmalıdır.
B) Kaidenin inceliği ve kalınlığı dikkate alınmalıdır.
C) Mumla modelajın küçük mum parçalarıyla yapılması, diĢlerin yer değiĢtirmesine
sebep olabilir.
D) Kaide plağı her iki çenede ve lingual tarafta dıĢbükey eğimde olmalıdır.
E) Modelajda kaide plağının kalın olması, iç pörozitenin ortaya çıkmasına neden olur.
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10.

Alt ön diĢlerin diziminde, dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kesici kenarları üst ön diĢleri 1/3 kesimine temas ettirilmelidir.
B) Alt ön diĢlerin labil yüzleri, dudak kenarının iç yüzüne temas etmelidir.
C) Alt diĢlerin diziminde modifikasyon yapılmaz.
D) Alt ön diĢlerin diziminde alveol kretleri değil, hastanın alt ve üst çene iliĢkisi esas
olmalıdır.
E) Alt ön diĢlerin Ģekli ile yüzün Ģekli arasında hiçbir zaman iliĢki kurulamaz.

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

B
A
D
E
A

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

D
B
A
E
D

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Protez taslaklarının bir kalıp boĢluğu
yaratarak akrilik reçine doldurup onu
polimerize etmektir
En çok görülen, simetri sağlayan her
açıda estetik olan diĢlerdir
D
Y
D
Balanslı Oklüzyon
KOLE
E
D
C
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