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ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Metal Kaideli Tam Protez

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; öğrencinin metal kaideli alt yapı tasarımı
yapabileceği, dublikatlı revetman model elde edip modeli
reçineye batırabileceği, modelajı yapıp döküm kanalları
bağlayabileceği bir modüldür.

SÜRE

40/16

ÖNKOġUL
YETERLĠK

Tam protezlerde metal kaideli alt yapı yapı.

Genel Amaç
Gerekli araç ve gereçler sağlandığında, laboratuvar
ortamında tam protezde metal kaide alt yapı yapabilme.
MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. Metal kaide için model tasarımı yapabilme.
2. Dublikatlı revetman model elde edebilecektir.
3. Modelasyon yapabilme.
Donanım: Dezenfektan madde, ölçü kaĢığı, alçı, alçı model
spatül ve spatül çeĢitleri, modelaj mumları, bek, dublikat,
dublikat muflası, revetman ve karıĢtırıcısı, vibratör, ön
ısıtma fırını, reçine, hazır kafes ve plaklar, kanal mumları,
huni.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarı.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek 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.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Metal kaideli tam protez elde etmek bir hazırlık gerektirdiği gibi aynı zamanda da
sabırlı ve titiz olmak, zamanı iyi kullanmak, iyi bir donanım ve ortama sahip olmak gerekir.
Bu modülü öğrendiğinizde; metal kaideli tam protez hazırlığını öğrenecek, metal alt
yapıyı hazırlayabilecek, dublikattan revetman model yapabilecek, revetman modeli reçineye
batırabilecek, mum modelasyonu yapabilecek, döküm ve hava kanallarını
bağlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda; uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun metal kaideli alt yapıda model tasarımı
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Metal kaideli tam protez yapılan laboratuarlara gidip ortamı inceleyiniz.
Laboratuar ortamında araç-gereç, donanım ve koĢulları görünüz.
Metal kaide plaklarının; avantajlarını, dezavantajlarını, hazırlık aĢamalarını
gözlemleyiniz.
Metal kaideli alt yapıda model tasarımını alt ve üst çene için inceleyiniz.

1. METAL KAĠDELĠ ALT YAPIDA MODEL
TASARIMI
Yapay diĢleri taĢıyan, çiğneme kuvvetlerinin mukozaya iletilmesini sağlayan, bu
niteliklerinin yanında doğal görünümü amaçlayan, estetik kuralları da içine alan plaklara,
tam protezde kullanılan metal kaide plakları denir.
Bu kaide plakları; dokuları irrite etmemeli, ısıyı iletmeli, hafif olmalı, sağlam ve sert
olmalı, iĢlev sırasında biçimini değiĢtirmemeli, kolay temizlenmeli, görünüĢü doğal, estetik
ve ucuz olmalıdır.
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.
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Altın, üst protezler için daha az retantiftir, yoğunluğu nedeniyle alt protezler için daha
avantajlıdır fakat pahalıdır.

Resim 1.1: Metal kaide plakları

Resim1.2: Tam protezlerde kullanılan metal kaide plaklarının içten ve dıĢtan görünüĢü

1.1. Metal Kaide Plaklarının Avantajları








Metal kaide plakları dokulara daha net uyum gösterir.
Metal kaide plaklı protezlerde, daha az oklüzal uyumsuzluk ve bu tür
protezlerde daha az vuruklar olur.
Metal kaide plakları serttir. Bu özelliğini belirli bir incelikte döküldüğü zaman
bile koruyabilir.
Ġnce bir plak halinde dökülebildikleri ve bu durumda bile sertliklerini
koruyabildikleri için metal kaideli protez ağızda çok yer tutmaz.
Metal kaide plakları ısıyı kolaylıkla iletebildikleri içi hasta, ağız ortamını daha
doğal hisseder.
Metal kaide plakları ile alveol kretleri daha iyi korunabilir; çünkü uyumları
daha iyidir.
Metal kaide plakları daha az porözdür.

1.2. Metal Kaide Plaklarının Dezavantajları






Maliyeti daha pahalıdır.
Yapımı daha uzun zaman alır.
Vuracak olursa alınıp düzeltilmesi zordur. (Bu nedenle gerek klinik gerekse
laboratuvar olarak yapımlarına çok özen göstermek gerekir.)
Metal kaide plaklarına karĢı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Özellikle içinde nikel
bulunan alaĢımlara karĢı alerjik reaksiyonlardan bahsedilmektedir.
Metal kaide plaklarının en büyük dezavantajı, klasik anlamda astarlama
yapılamamasıdır.
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1.3. Metal Kaide Plaklarının Endikasyonları


Tek protez vakaları: Tek çenede tam protezlere karĢı doğal diĢlerin, köprü
veya bölümlü protezlerin bulunduğu durumlarda alt ve üst diĢlerin oklüzal
uyumsuzlukları sonucu (balans bozukluğu) kaide plağının sık sık kırıldığı
görülür. Böyle durumlarda tam protez kaide plağının sert ve sağlam olması
streslere dayanabilmesi gerekir. Bunun için en güzel çözüm tam protez kaide
plağının metal yapılmasıdır.



DiĢ üstü protez vakaları: Basıncın, protezin küçük bir kısmı üzerinde
yoğunlaĢması sonucu kırılmalar olabilir. Bu durumda kaide plağının sağlam
olması gerekir. Çözüm, metal kaide plağı yapmaktır.



Sığ ve düz damaklı hastalarda: Damak kubbeleri sığ ve düz olan hastalar, bu
Ģeklin anatomik özelliği nedeniyle protezlerini sık sık kırarlar. Protezlerin
sağlam olması ve kırılmaması için metal kaide plağı kullanılır.



Derin bir damak kubbesi ve çok belirgin, dolgun alveol kretleri olan
hastalarda ve büyük hacimli protezler gerektiren vakalarda: Böyle
vakalarda akrilik kitlesi çok olduğu için polimerizasyon esnasında daha büyük
değiĢiklikler beklenir ve oklüzal uyumsuzluklar, porozite ve özellikle kaide
plağının dokularla temasının kaybolması söz konusu olabilir. Böyle vakalarda
çözüm, metal kaide plağı yapmaktır.



Nöromuscüler kontrolü zayıf olan hastalar: Bu tür hastaların, hem protez
üzerindeki kontrolleri zayıftır, hem de protezlerini düĢürüp kırma ihtimalleri
büyüktür.



Metal alerjisi: Metal alerjisi olanlar, metal kaide plağını kullanamazlar.

1.4. Metal Kaide Plaklarının Hazırlık AĢaması


Alçı hamuru hazırlanmasında ideal Ģekil; suyun hacim olarak, alçı
tozunun ise gram olarak tartılarak konmasıdır.




KarıĢım, suyla 30 saniye süreyle karıĢtırılır.
Alçı karıĢımının; spatül ile bole içinde iyice ezilmesine, çok sulu olmamasına,
sertçe fakat akıcı kıvamda olmasına dikkat edilmelidir.
KarıĢtırılmıĢ bol, bir vibratör üzerine konarak içindeki hava kabarcıkları
çıkartılmalıdır.
Önceden kutulama yöntemiyle elde edilmiĢ olan ölçü vibratör üzerine konup
ufak bir alçı kitlesi; üstte damak kubbesi kesimine, altta ise alveol kreti
kesimine yerleĢtirilir.
Alçının, çok büyük bir parça halinde doğrudan doğruya ölçü üzerine dökülmesi
belki de en kritik bir bölgede büyük bir hava kabarcığının kalmasına sebep
olacağı için sakıncalıdır.
Bu iĢlem için 30 dakikalık bir süre ayrılmalıdır
Alçı kitlesi, sertleĢtikten sonra etrafındaki kutulama yöntemi mumları alınır.
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Modeller, ölçü maddesi ve ölçü kaĢığı ile birlikte, kaynar temiz suyun içine
atılarak birkaç dakika tutulur daha sonra ölçü kaĢığı, hafif ve nazik hareketlerle
modelden ayrılır.
Sonunda ana model gerek görülen kısımların tekrar sıcak suya batırılması
sayesinde temiz bir Ģekilde ölçüden ayrılır.
Bundan sonra modeller, akan suda yıkanır ve kurutulur; böylece ana modellerin
elde edilme iĢlemi tamamlanır.

1.5. Metal Kaide Tasarımı
Metal kaide plakları üst ve alt çenede değiĢik Ģekillerde tasarlanır. Üstçenede damağa
ve alveol kretlere göre, alt çenede ise alveol kretlerin gerek vestibül gerekse lingual
yüzlerine göre yerleĢtirilmeleri söz konusudur.

1.5.1. Üst Çene Ġçin Metal Kaide Tasarımı
Birinci tasarım damağı, ve alveol kretlerini kapsayan ve tüm yüzeyde akrilik reçineye
retansiyon sağlamak için metal tanecikler ihtiva eden bir alt yapıdır. Yani bu tasarımda tüm
yüzey akrilikle kaplıdır; fakat ölçü yüzeyi metaldir. Alveol kretlerin vestibül duvarları
fornikse kadar akriliktir. Bu tasarımda döküm metalin dokulara uyum sağlaması nedeniyle
retansiyon iyi ise de her tarafta akriliğin varlığı hem ısı geçirgenliğini azaltır hem de kalınlık
yapar.
Ġkinci tasarım damağın dokulara uyum sağlayacak Ģekilde metal olması fakat alveol
kret üzerinde postdam alanında dokulardan biraz uzakta retansiyon ağlarının varlığıdır. Bu
tasarımda damak kesiminin tam uyumu söz konusudur, fakat polimerizasyondaki
değiĢikliklere bağlı olarak akrilik kısımlarında aynı uyum olmayabilir.
Üçüncü tasarım, damakta ve alveol kret üzerinde metalin tam oturmasıdır.Bu
tasarımda postam alanında biraz kısa çalıĢılır ve akrilik retansiyonu için yine metal
tanecikler kullanılır. Postdam alanı bu taneciklere tutunan akriliğin geriye doğru
uzatılmasıyla yapılır.
Dördüncü tasarımda postdam alanı da metal ile kaplıdır ve buradaki dokular metal
tarafından bastırılır. BaĢka bir ifade ile postdam alanı da metal kaide plağının bir devamıdır.
Postdam alanının yapımı bu Ģekilde düĢünülüyor ise metal vuruklarına karĢı da dikkatli
olmak gerekir. Pratikte postdam alanın akrilikle bastırılması daha çok uygulanmaktadır ve bu
yolla en iyi retansiyon sağlanabilir.

1.5.2. Alt Çene Ġçin Metal Kaide Tasarımı
Birinci tasarım; metal kaide plağının alveol kretlerine tam adaptasyonu ve retansiyon
için metal taneciklerin kullanılmasıdır. Alveol kretlerinin gerek vestibül gerekse lingual
yüzleri fornikse kadar akrilik yapılır. Bu Ģekil dokularla daha iyi bir uyum ve retansiyon
sağlar.
Ġkinci tasarım; metalin ağ Ģeklinde ve dokulardan biraz uzakta dökülmesidir. Metal
ağlar akrilik reçineye retansiyon sağlar ve dokulara temas eden madde metal değil akriliktir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda metal kaideli alt yapıda model
tasarımı yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü dezenfekte
ediniz.

 Ölçüyü elinize almadan önce mutlaka
eldiven giyiniz.

 ĠĢ güvenlik tedbirlerini alınız.

 Dezenfekte ettiğiniz ölçüden birinci alçı
model elde ediniz.

 Alçı modeli elde ederken içindeki hava
kabarcıklarını çıkarmak için vibratör
kullanınız.
 Modeldeki tüm sınırları kontrol ediniz.
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 Elde

ettiğiniz birinci alçı modeli
kullanarak Ģahsi ölçü kaĢığı hazırlayınız.

 ġahsi ölçü kaĢığı üzerinde delikleri
açmayı unutmayınız.

 Ölçü sınırlarının daha net olması için
Ģahsi ölçü kaĢığı hazırlayınız

 KiĢisel kaĢıkla alınmıĢ ikinci ölçü

 Ġkinci alçı model elde ediniz.

üzerine alçı dökerek ikinci alçı model
elde ediniz.

 Ġkinci alçı modeli kutulama yöntemi ve
sert alçı kullanarak elde edebilirsiniz.

kafeslerin
geleceği
yeri
 Kaide için kafeslerin geleceği yeri  Hazır
belirleyiniz.
belirleyiniz.
 Üst ve alt modelde kurĢun kalemle
belirleme iĢleminizi yapınız.
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 Üst alçı modele mum atımı yapınız.

 Hazır ızgaranın boĢluğuna diĢleri tutan
akrilik geleceği için mum atımı yapınız.
 Bek alevinde sıcak spatül ile mum atımı
yapınız.

 Naylon çorapla mum fazlalıklarını
temizleyiniz.
 Daha iyi temizlik için modeli flamdan
geçiriniz.

 Mum fazlalıklarını temizleyiniz.
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 Üst alçı modele mum plak hazırlayınız.

 Hazır mum plaklar kullanınız.
 Mum plakları Ģeritler halinde bistüri ile
kesiniz.

 Üst alçı modeldeki
fazlalıklarını alınız.

mum

plak

 Bistüri ile fazlalıkları alınız.
 Alçı modelden taĢan fazlalıkları alınız.
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 Üst alçı modele mum plağı yerleĢtiriniz.

 Model üzerine tam gelecek Ģekilde
yerleĢtiriniz.
 Elinizle bastırınız.

 Üst alçı modeldeki mum plağın kenar
fazlalıklarını kesiniz.

 Fazlalıkları bistüri ile kesiniz.
 Kaide sınırlarına dikkat ederek kesiniz.
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 Modelaj spatülü ile fazlalıkları alınız.
 Flamdan geçirerek mum fazlalıklarını
alacağınızı ve yüzey düzgünlüğü
sağlayacağınızı unutmayınız.
 Üst alçı modeldeki mum plağın yüzeyini
düzeltiniz.

 Ġpek çorapla da düzleĢtirme iĢlemini
yapabilirsiniz.

 Üst alçı modelde mum plağın kenarlarını  Bek alevinden geçirilmiĢ sıcak spatül ve
sabitleyiniz.
mumla sabitleme iĢlemini yapınız.
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 Üst alçı modele stoper (tutucu noktalar)  Akrilik tepimi sırasında metal kaidenin
kaymaması ve akrilik mesafesini
açınız.
dengede tutmak için stoper açınız.
 Stoperleri üç ve altı nolu diĢ yerlerine
açınız.

 Alt alçı model için mum atımı yapınız.

 Hazır ızgaranın boĢluğuna diĢleri tutan
akrilik geleceği için mum atımı yapınız.
 Bek alevinde sıcak spatül ile mum atımı
yapınız.
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 Mum fazlalıklarını temizleyiniz.

 Naylon çorapla mum fazlalıklarını
temizleyiniz.
 Daha iyi temizlik için modeli flamdan
geçiriniz.

 Hazır tabaka mum plaklar kullanınız.

 Alt alçı modele mum plak hazırlayınız.
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 Alt alçı modeldeki
fazlalıklarını alınız.

mum

plak

 Fazlalıkları bistüri ile alınız.

 Alt alçı modele mum plağı yerleĢtiriniz.

 Elinizle bastırınız.

 Alt alçı modeldeki mum plağın kenar
fazlalıklarını kesiniz.
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 Protez sınırlarına dikkat ediniz.

 Alt alçı modeldeki mum plağın yüzeyini  Modelaj spatülü ile fazlalıkları alınız.
düzeltiniz.
 Ġpek çorapla da düzleĢtirme iĢleminizi
yapabilirsiniz.

 Alt alçı modelde mum plağın kenarlarını
sabitleyiniz.

 Bek alevinden geçirilmiĢ sıcak spatül ve
mumla sabitleme iĢlemini yapınız.
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 Bistüri ile açınız.

 Alt alçı modele stoper açınız.

 Alçı modelleri suda bekletiniz.

 Model tasarımı tamamlanmıĢ alçının
dublikattan kolay çıkması için suda
tutunuz.
 Alçı modellerin, su içinde ortalama on
beĢ dakika kalmasını sağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Metal kaide plaklarının en büyük dezavantajı, ……………… yapamamasıdır.

2.

………………… bozukluğunda , kaide plağının sık sık kırıldığı görülür.

3.

Metal kaideli tam protezler, ………………….. kaideli protezlere göre daha baĢarılı
kullanılır.

4.

…………………….. ölçülere kutulama yöntemi uygulanmamalıdır.

5.

Tam protezlerin son ölçüleri, …..……………….. sıkıca temas etmeli ve
………………. iyice kapanmıĢ olmalıdır.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

(

) Kalınlık, metalin dokulara net uyumu sonucu sağlanan baĢarılı retansiyonu

olumsuz yönde etkiler.
7.

(

) Postdam, alanın metal ile kaplı olması metal vuruklarına neden olur.

8.

(

) Alt çene için metalin ağ Ģeklinde ve dokulardan biraz uzakta dökülmesi çok iyi

bir retansiyon sağlar.
9.

(

) Postdam alanın akrilik ile bastırılması metal kaide plaklarının tasarımında üst

çenede mükemmel retansiyon sağlar.
10.

(

) Metal kaide plaklarının alveol kretlerine tam uyması ve retansiyon için metal

taneciklerin kullanılması dokularla kötü bir uyum ve retansiyon sağlar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde; verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda
uygun laboratuvar ortamı ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun dublikattan revetman
model yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



DiĢ laboratuarlarına giderek metal kaideli tam protez hazırlığı aĢamasında
dublikattan revetman model elde etme iĢlemini ve bu iĢlemin basamaklarını
gözlemleyiniz. Basamaktaki püf noktaları teknisyenlerle tartıĢıp değerlendiriniz.
DiĢ laboratuvarlarına giderek reçine hazırlamayı ve revetman modelleri
reçineye batırmayı gözlemleyiniz.

2. DUBLĠKATLI REVETMAN MODEL VE
REÇĠNEYE BATIRMA
2.1. DönüĢümlü (Reversible) Ölçü Maddeleri
HazırlanıĢları sırasında sadece fiziksel özellikleri değiĢip kimyasal özelliklerinde
hiçbir değiĢiklik olmadığından aynı iĢlem için birçok kez kullanılabilen maddelerdir.
DönüĢebilen ölçü maddelerine örnek olarak mum, stenç, agar agar’ı verebiliriz.
Metal kaideli tam protez labaratuvar çalıĢmalarında, duplikasyon maddesi olarak agar
agar kullanılır.

2.1.1. Agar Agar
Piyasada ticari isim olarak agar agar diye bilinen ve dental sektörde çeĢitli amaçlar
için kullanılan maddenin esası agardır. Agar bir polisakkarittir. Agar agar tüm veya parsiyel
diĢsizlik vakalarında ölçü maddesi olarak iskelet protezlerin laboratuar iĢlemlerinde de
duplikasyon maddesi olarak kullanılır.
Uygulamalarındaki güçlük nedeniyle ölçü maddesi olarak günümüzde pek
kullanılmayan agar agar, iskelet protezlerin yapımında duplikat materyali olarak kullanılır.
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2.1.1.1. Agar Agarın Yapısı
Japonya kıyılarında yetiĢen deniz yosunlarından elde edilen bir polisakkarittir. Yapısı
elastiktir ve dönüĢebilir hidrokolloid türü maddelerin içinde bulunan aktif maddedir. Agaragar, hidrokolloid maddeleri reversible (geriye dönebilen ) bir maddedir, yani ısıtılınca
sol(sıvı), soğutulunca jel haline dönüĢür. Bu dönüĢüm fiziksel bir olay sonucudur.

2.1.1.2. Agar Agarın JelleĢmesi
Agar agar‟ın jelleĢebilmesi için sıvılaĢma sıcaklığının çok düĢürülmesi gerekir.
SıvılaĢması 71–100 santigrat derece arasında oluĢur. JelleĢebilmesi için sıcaklığın 30–50
santigrat dereceye düĢürülmesi gerekir.
Ortalama jelleĢme sıcaklığı 43 santigrat derece olarak kabul edilir. Agar agar ölçü
maddesinin sıvılaĢma sıcaklık derecesi ile jelleĢme sıcaklık derecesi arasındaki farka,
„Histeresis‟ adı verilir.
Agar agarın sıvılaĢtırılması, depolanması ve kullanılabilir bir hale getirilmesi için özel
cihazlara ihtiyaç vardır.

2.1.1.3 Agar Agar Uygulaması
Agar agar, kaynar suya oturtulmuĢ bir kap içinde 8–12 dakikada sıvılaĢır. Bu yöntem
için agar agar parçalanarak bir kabın içine konur ve bu kap kaynar su bulunduran bir baĢka
kabın içine oturtularak 8–12 dakika kaynatılır. Bu durumda agar agar sıvılaĢır. Sıvıyken
soğutulması jelleĢmesine neden olur. Tekrar kaynar suda sıvılaĢtırılması mümkündür; çünkü
agar agar, dönüĢebilir hidrokolloid bir maddedir. Ancak ikinci defada jelleĢme, birincisinden
2–4 dakika daha uzun sürer. Ayrıca her sıvılaĢmadan sonra jelleĢen materyal bir öncekinden
daha sert olur; bu yüzden değiĢim en fazla dört defa yapılmalıdır.

Resim 2.1: Agar-agarın karıĢtırılması

Resim 2.2: Agar-agarın dublikat muflasına dökülmesi
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Resim 2.3: Dublike edilmiĢ modeller

2.2. Revetman
Mum örneğin, metal yapıya dönüĢtürülmesi için kullanılan, özelliğine göre yüksek
ısıya dayanıklı, çalıĢma modeli ve kalıp hazırlığında kullanılan maddeye, revetman denir.
Revetman, döküm iĢlerinde kullanılan seramik bir maddedir. BaĢka bir deyiĢle yüksek
sıcaklığa dayanıklı kalıp malzemeleridir. Revetman, mum modeli sarar, sertleĢir ve mumun
ısıtılıp uçurulmasından sonra erimiĢ metal alaĢımın akıp yerleĢeceği bir kalıp boĢluğu
oluĢturur. Bu nedenle dökümün hassasiyeti, doğrudan doğruya revetmanın kalitesine ve
özelliklerine bağlıdır.

Resim 2.4: Revetman modeller
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2.3. Revetman ÇeĢitleri
Üç tip revetman mevcuttur. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir.

2.3.1. Alçı Bağlı Revetman
Alçı bağlı revatmanın ana bileĢeni, hemihidrat alçısı ve silikadır.1000 °C derece
altında eriyen altın alaĢımlarının dökümünde kullanılır. Alçı bağlı revetmanlarda; alçı ile
silika su karıĢtırıldığında, bir genleĢme oluĢur. Alçı bağlı revetmanlarda ayrıca alçının su ile
temasına bağlı higroskopik genleĢme görülür. Alçı bağlı revetmanların termal tip ve
higroskopik tip olmak üzere iki tipi vardır.

2.3.2. Fosfata Bağlı Revetmanlar
Yüksek ısıya karĢı alçı bağlı revetmanların dayanıksız olması, fosfat bağlı
revetmanları gündeme getirmiĢtir. Fosfat bağlı revetmanlar %80 oranında kristal balit ve
kuarts ile bağlayıcı olarak magnezyum oksit ve fosfat içerir. Fosfat bağlı revetmanların
sertleĢmesini ortam ısısı etkiler. Sıcaklık arttıkça sertleĢme süresi kısalır.

2.3.3. Silika Bağlı Revetmanlar
Bu revetmanlarda bağlayıcı olarak silika kullanılır. Cr, alaĢımlarının dökümünde
kullanılır. Silisyum dioksit (deniz kumu) tozları daha kuvvetle birbirine tutunduğu için 8501100 °C arası sıcaklığa dayanırlar.

Resim 2.5: Revetman modeller

2.4. Revetmanda Aranan Özellikler
Revetman;



Kolaylıkla mum modelin etrafına uygulanabilmeli, kısa sürede sertleĢmelidir.
Yüksek sıcaklığa dayanabilecek güçte olmalıdır.
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Döküm sıcaklığında ergimiĢ metalle reaksiyona girecek gazlar çıkarmamalıdır.
Mum modelin büzülmesini dengeleyecek genleĢme değerine sahip olmalıdır.
GenleĢmesi, metalin genleĢmesi ile eĢit olmalıdır.
Isı artıĢı ile ortaya çıkan reaksiyon gazlarının çıkıĢına izin verecek kadar
gözenekli ve geçirgen olmalıdır.
Dökümden, metal olabildiğince temiz çıkmalıdır.Ġnce detaylar ve kenarlar net
ve pürüzsüz olmalıdır.
Dökümden sonra revetman, metalden kolaylıkla ayrılmalıdır.
Metal yüzey ile reaksiyon vermemelidir.
Ekonomik olmalıdır.

2.5. Revetmanda GenleĢme
Revetmanın genleĢmesi, dıĢ etkilere bağlı olarak Ģekil değiĢtirmesidir. Kalıp
boĢluğunu oluĢturan revetmanın genleĢebilme özelliği çok önemlidir; çünkü döküm
kitlesinin kontraksiyonu, revetman kitlesinin ekspansiyonu ile giderilir. Aksi halde döküm
restorasyonların yerlerine oturabilmesi mümkün olmaz.
Piyasada bulunan tüm revetmanların 3 çeĢit genleĢmesi vardır.

2.5.1. Revetmanda Higroskopik GenleĢme
Revetmanın sertleĢmesi sırasında ilave su emmesine bağlı olarak görülen genleĢmedir.
Mum, model revetmana gömüldükten sonra sertleĢme sırasında, revetman herhangi bir
nedenle su emmeye baĢlayabilir. Örneğin; manĢet su banyosuna daldırılabilir, manĢet
üzerindeki revetman yüzeyine su serpilebilir ya da manĢetin iç yüzüne ıslak bir amyant Ģerit
sarılabilir.
Genel olarak higroskopik sertleĢme, sertleĢme genleĢmesinden iki-dört kat daha
çoktur.

2.5.2. Revetmanda Isısal (Termal) GenleĢme
Revetmanda ısısal genleĢme, mumların uçurulması esnasında sertleĢmiĢ olan revetman
kitlesinde sıcaklığın artmasına bağlı olarak görülen genleĢmedir.
Su –tuz oranının artması, yani, karıĢımda fazla su kullanılması kitlenin ısısal genleĢme
miktarını azaltır.
Revetman hazırlanırken karıĢtırma süresi, ne Ģekilde karıĢtırıldığı (el ile mekanik veya
elektrikli aletlerle) veya revetmanın eski ya da yeni olması, maddenin termal genleĢmesini
etkilemez.
Mumun kalitesi ve döküm yolunun yeri gibi faktörlerin, revetman kitlesinin ısısal
genleĢmesine etkisi bazı durumlarda daha azdır.
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2.5.3. Revetmanda Normal SertleĢme GenleĢmesi
Revetmanda normal sertleĢme genleĢmesi, revetman açık havada sertleĢirken meydana
gelen kimyasal reaksiyonlar sonucu fiziksel boyutlarında görülen çizgisel genleĢmedir.
Revetmanı ilk aĢamada ısıtmaya baĢlayınca, oda sıcaklığından itibaren 105 santigrat
dereceye kadar genleĢir.200 santigrat dereceye geliĢte revetmanın hacmi ya aynı ya da çok
az sıkıĢmıĢtır. Sıcaklık yükseldikçe bu defa genleĢme meydana gelir. Bu durum, revetmanın
içindeki silika miktarına bağlıdır. Böylece, sıkıĢma (kontraksiyon) dengelenmiĢ
(kompanseve kalıp boĢluğunun hacmi değiĢmemiĢ olur.
Revetman kitlesinin genleĢmesi, dökümün sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü
dökülen metalin büzülmesini telafi edebilmek için kalıp boĢluğunun genleĢmesi gerekir.

2.6. Revetman Hazırlama
Revetman hazırlanırken karıĢtırma süresi ve ne Ģekilde karıĢtırıldığı ( el ile, mekanik
veya elektrikli aletlerle) önemlidir. Diğer önemli olan nokta da revetmanın eski ya da yeni
olmasıdır. Kullanılan revetmanın, belli oranlarda toz ve su karıĢımı ile vakum altında elde
edilmesi en uygunudur. Sulu revetman, sıcağa dayanıklı değildir, çatlamalara neden olur,
mekanik dayanıklılığı azdır. Sert hazırlanan revetman ise akıcılığı az olduğu için bol
miktarda hava kabarcığı içerir.

2.7. Reçine
Reçine, modelaj sırasında revetman modelin zedelenmesini önlemek amacıyla
kullanılan organik bir maddedir.

2.7.1. Reçinenin Özellikleri
Bu amaçla ( modelaj için) kullanılan reçine, fırın sıcaklığında ve su gibi erimiĢ halde
olmalıdır.

2.7.2. Reçinenin Kullanımı (Reçineye Batırma)
Dublikattan ayrılan revetman, bir kap içerisinde ateĢ üzerinde 5–10 dk. piĢirilir ve
daha sonra reçineye batırılır.
Revetman modeli reçineye batırmaktaki amaç, gevrek revetmanın, 3–4 mm
kalınlıktaki dıĢ tabakalarında emdiği sıcak reçine ile çok sert bir kabuk oluĢturmaktır.
Böylece modelaj sırasında revetmanın zedelenmesi önlenmiĢ olur.
Reçineye batırma iĢlemi 5–6 sn. olup sonra çıkartılarak soğumaya bırakılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda dublikatlı revetman model elde edip
modeli reçineye batırabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Dublikat malzemesi olan agar agarı
eritiniz.

 Dublikat cihazında agar-agarı eritiniz.

 Agar agarın soğumasını bekleyiniz.

 ErimiĢ agar agarın jelleĢme sınırına
kadar soğuması için bekleyiniz.
 Parmağınızı yakmayacak sıcaklığa
gelinceye kadar bekleyiniz. Aksi halde
dublikatın ana modele yapıĢıp gerekli
modeli
elde
edemeyeceğinizi
unutmayınız.
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 Elde edilecek dublikat modelin netliği
açısından, alçı modeli havlu ya da
peçete ile çok iyi kurutunuz.

 Alçı modelleri kurutunuz.

 Modeli
muflanın
tam
yerleĢtiriniz.
 Her iki alçı modelide
muflasına yerleĢtiriniz.

 Alçı modelleri
koyunuz.

dublikat

muflasına
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ortasına
dublikat

 Dublikatı dublikat muflasına dökünüz.

 Dublikat
modelin
bekleyiniz.

donması

 Dublikatı,
deliklerinden
dökünüz.

dublikat
muflasının
gözükünceye
kadar

için

 Dublikat jel hale gelinceye kadar
bekleyiniz.
 25-30 dakika kadar bekleyiniz.

 Dublikat modeli mufladan çıkarınız.

 Dikkatli çalıĢınız.
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 Agar agarı zedelemeden modeli
çıkarabilmek için kenarlarından hava
sıkınız.

 Alçı modelleri dublikattan çıkarınız.

 Revetman hazırlayınız.
 Dökümün en net ve ayrıntılı bir biçimde
elde
edilmesi
için
revetman
hazırlayınız.
 Revetmanın önce likitini sonra tozunu
koyunuz.

 Vakumlu revetman karıĢtırıcısında bir
dakika karıĢtırınız.

 Revetmanı karıĢtırınız.
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 Revetmanı dökünüz.

 Alçı modellerin oluĢturduğu boĢluğa
tekniğine uygun karıĢtırılan revetmanı
dökünüz.
 Revetmanı dublikat modele dökerken
vibratör kullanınız.

 20-30 Dakika
kadar donmasını
bekleyiniz.
 Donduğunda
rengi
matlaĢacaktır,
unutmayınız.

 Revetmanın donmasını bekleyiniz.

 Revetmanı dublikatından ayırınız.

 Revetmanın donmuĢ olmasına dikkat
ediniz.
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 Revetmanı kurutunuz.

 Revatman modeli ön ısıtma fırınında
232 °C de 20 dk. kadar bekletiniz. Ya
da ocak üzerindeki bir kap içinde 5–10
dakika piĢiriniz.

 Revetman modeli alınız.

 Revetman modeli maĢa ile alınız.
 Revetman modeli bu aĢamada çok
gevrek
ve
kırılgan
olduğundan
zedelememeye özen gösteriniz.

 Revetman modelleri düzeltiniz.

 Modeli kuru olarak
makinesinde düzeltiniz.
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alçı

kesme

 Revetmanı reçineye batırınız.

 Sulandırdığınız
reçinenin
fırın
sıcaklığında ve su gibi erimiĢ halde
olmasına dikkat ediniz. Amaç, gevrek
revetmanın, 3,4mm kalınlıktaki dıĢ
tabakalarında emdiği sıcak reçine ile
çok sert bir kabuk oluĢturmaktır.
Böylece modelaj sırasında revetmanın
zedelenmesi
önlenmiĢ
olur,
unutmayınız.
 ÇalıĢtığınız laboratuvarda sıvı halde
reçine varsa onu kullanmayı tercih
ediniz.
 Sıcak revetman modeli, ısıttığınız
yerden alıp reçine banyosuna daldırınız.
Sıcak
reçineyle
çalıĢtığınızı
unutmayınız
 Modeli reçine içerisinde 5–10 saniye
bekletiniz Revetman modeli reçine
içinde fazla bekletmenin mum modelaj
aĢamasını zorlaĢtıracağını unutmayınız.
 MaĢa ya da tel kafes kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1-

(

) Yüksek ısıya karĢı alçı bağlı revetmanların dayanıksız olması, fosfat bağlı

revetmanları gündeme getirmiĢtir.
2-

(

) Fosfat bağlı revetmanların sertleĢmesini ortam ısısı pek etkilemez, sıcaklık

arttıkça sertleĢme süresi uzar.
3-

(

) Alçı bağlı revetmanlarda, alçının su ile temasına bağlı higroskopik genleĢme

görülür.
4-

(

) Revetman yapısındaki silika tanecikleri ne kadar büyükse genleĢme oranı da

küçük olur.
5-

(

) Revetmanlarda, su-toz oranı büyüdükçe genleĢme azalır.

6-

(

) Dublikattan revetman yaparken modelin oluĢturduğu boĢluğa revetman dökülür.

7-

(

) Revetman dublikatın, ana modelden elde edilmesi her zaman daha sağlıklıdır.

8-

(

) Agar agar, dublikasyon iĢlemi için en fazla dört kez kullanılmalıdır.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
9

Gevrek revetman 3-4 mm kalınlıktaki dıĢ tabakalarında emdiği ………………… ile
çok sert bir kabuk oluĢturur.

10

Revetman modeli reçineye batırırken reçinenin de ………………… ve …………….
halde olması gerekir.

11

Model sıvı reçineye ……………… saniye batırılıp çıkartılarak soğumaya bırakılır.

12

Alçı modelin jel haldeki kitlenin içinden alınıp , bıraktığı boĢluğa ……………….
dökülerek modelaja geçilir.

13

Ölçümü yapılmıĢ ana modelin revetmandan eĢini elde etme iĢlemine ………………
denir.

14

Alçı model dublikasyon için ………………… ya alınır ve silikon esaslı ölçü maddesi
yada agar kullanılarak dublikasyon ölçüsü alınır.
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15

Revetman sertleĢtikten sonra ……………………….. fırınında ……………………
uzaklaĢtırılır.

16

Günümüzde agar agar yerine …………………… silikonları da kullanılmaktadır.

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun bir Ģekilde modelasyon yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Modelasyon iĢlem basamaklarını bir rapor halinde yazınız.
Bu iĢlem basamaklarında kullanılan araç gereç ve gerekli donanımı
resimleyiniz.
Bu iĢlem basamaklarını, diĢ laboratuvarlarına giderek bir kez daha
gözlemleyiniz.

3. MODELASYON
Modelaj; teknisyen tarafından iskelet alt yapı için revetman modelin modele edilmesi
iĢlemidir. Modelajda iskelet alt yapıya uygun olacak Ģekilde revetman model üzerine ana
modeldeki planlamaya göre hazır mum kafesler ya da plaklar yerleĢtirilir. Bundan sonra
döküm kurallarına uygun döküm kanalları yerleĢtirilir.Tüm döküm yolları koni ağzında
birleĢtikten sonra modelaj son kez dikkatle kontrol edilir. ĠĢlem eksiksiz ise model manĢete
alınır ve döküm yapılır.

3.1. Özel Mum Kafes
Metal kaide plak hazırlamak için kullanılan ağ Ģeklindeki fabrikasyon tabaka
mumlardır. Bunlar dental sektörde sıklıkla kullanılır. Hazır mum kafesler halka mumlar ve
daha birçok çeĢitleri vardır.

3.1.1. Özel Mum Kafesin Özellikleri
Bu mumlar tabaka halinde satılır ve modelajda uygun tip ve boyuttakiler seçilerek
revetman model üzerine yerleĢtirilir. Bu mumların ortak özelliği eritildikleri zaman, artık
bırakmamalarıdır.

3.2. Mum Modelasyonu Yapım AĢamaları


ÇalıĢılacak model üzerinde yumuĢak bir kurĢun kalemle metal kaide planlaması
yapılır.
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Üst çene çalıĢılırken mum kafes palatinal plak Ģeklinde hazırlanır.



Alt çenede mum kafes, kretlerin üzerini örtecek Ģekilde hazırlanır.



Kafes içine mum atılarak metal kaidenin kalınlık oranı ayarlanır.



Son aĢamada, modelaj bittikten sonra flamdan geçirilir.



Mum modelaj için önerilen minimum kalınlık 2 mm‟ dir. Enjeksiyon esnasında
materyalin, diĢler ve model arasındaki boĢluktan geçebilmesi için diĢlerin alt
kısmı ve model arasında en az 1-1.5 mm mum kalınlığı bırakılmalıdır.

3.3. Tij (Kanal Mumu ya da Enjeksiyon Kanalları)
Uygun dökümün elde edilebilmesi için metal kaide modelajı üzerine 2.5-3 mm
çapında kanal mumlarının yerleĢtirilmesi iĢlemidir. Metalin döküm boĢluğuna ulaĢmasını
sağlayan kanalı oluĢturan materyaldir.
Tijin amacı, mum atımından sonra metalin boĢluğa erimiĢ halde ulaĢmasını sağlayan
kanal oluĢturmaktır.

3.3.1. Tijin Özellikleri







Tijin çapı objeye, makineye göre değiĢir. Ortalama 1.5-2 mm kadardır.
Tij ince olmamalıdır.(ince olursa metal kanalda sertleĢir)
Tij, kalın olmamalıdır. (kalın olursa metal kendiliğinden boĢluğa girer ve her
yere homojen olarak dağılmaz)
Tij, dıĢ ortama en yakın yerlerde soğumaya bırakılır. Metal dıĢtan içe doğru
soğur ve büzülür. Bu sırada eksilen metal tijden karĢılanacağı için son soğuyan
yer tij olmalıdır.
Mum, objenin en hacimli yerine yerleĢmelidir.
Tijin 45 derecelik bir açı ile objenin içine yerleĢmesi gerekir.

3.3.2. Tij ÇeĢitleri
Tij kullanıldığı yere göre farklı isimle adlandırılır. Bunlar;

3.3.2.1. GiriĢ Tiji
Sadece, muflanın giriĢ kısmında uygulanması gereken mumdan hazırlanan enjeksiyon
kanalıdır. Çapı 10 mm‟dir.

3.3.2.2. Ana Tij
Muflanın giriĢ kısmından baĢlar ve materyal muflaya girer girmez bu kanallar
içerisinden protez içerisine dağıtılır. Çapı 6 mm dir.
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3.3.2.3. Yan Tij
Üst çene protezleri ve materyalin ulaĢmasının zor olduğu bölgeler için hazırlanır.

Resim 3.1: Kanal mumları bağlanmıĢ alt model

Resim3.2: Kanal mumları bağlanmıĢ üst model
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda modelasyon yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Üst çene için ahh hattı çiziniz.

 Üst çene için revetman model
üzerinde ahh hattını belirleyiniz.
 Tüm anatomik sınırları gözden geçirip
kafesleri yerleĢtireceğiniz bölgeleri
kurĢun kalemle iĢaretleyebilirsiniz.

 Akrilin kafesin altına girmesi için
mumla doldurunuz.

 Üst çene stoperleri doldurunuz.

 Üst çeneye mum kafesi yerleĢtiriniz.

 Mum kafesi alveol krete yerleĢtiriniz.
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 Üst çenedeki kafes fazlalıklarını kesiniz.

 Bistüri ile alveol kret sınırlarından taĢan
fazlalıkları kesiniz.

 Kafesi bek alevinden geçirilmiĢ sıcak
spatülle ve mum ile sabitleyiniz.

 Üst çenedeki kafesi sabitleyiniz.

 Bunun için hazır kafesler kullanınız.
 Hazır kafesleri, el yapımı kafeslerden
daha pratik olduğu için tercih ediniz.

 Kaide plak mumunu yerleĢtiriniz.

38

 Uygun mum kafes ya da plağı palatinale
adapte ediniz.

 Hazır mum kafes üzerine
bastırarak adapte ediniz.

elinizle

 Üst çenede palatinale tel kafesi spatül
yardımıyla yerleĢtiriniz
 Kaide plağı için hazır mum kafesi daha
rahat Ģekil vermek için flamdan
geçiriniz.
 Bu iĢlem yapılırken kafesin modele tam
uyumunu sağlayınız.
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 Fazlalıkları bistüri ile alınız.

 Mum kafes fazlalıklarını alınız.

 Hazır kafesleri birbirine yapıĢtırınız.

 Sıcak spatül ve mumla sabitleyiniz.
 Bu çalıĢma için spatülünüzün kızgın
olmasına dikkat ediniz.
 Alveol kret kafesi ile palatinale
hazırlanan kafesi sıcak spatül yardımıyla
birbirine
bağlayarak
akril
seti
oluĢturunuz.
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 Kafeslerin sınırlarını sabitleyiniz.

 Sıcak spatül yardımıyla sabitleyiniz.

 Mum fazlalıklarını temizleyiniz.

 Naylon çorapla
temizleyiniz.

mum

fazlalıklarını

 Alt çene revetman modeli kontrol ediniz.

 Aynı iĢlemleri sırasıyla alt çene
revetman modeli için de uygulayınız.
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 Alt çene revetman modeldeki stoperleri
doldurunuz.

 Akrilin kafesin altına girmesi için
stoperleri mumla doldurunuz.

 Alt çene revetman
yerleĢtiriniz.

modele

kafes

 Hazır halka kafesler yerleĢtiriniz.
 Hazır halka kafesleri bek alevinden
geçirirseniz
yerleĢtirme
sırasında
kolaylık sağlayacaktır, unutmayınız.

 Alt çene revetman modele mum atımı
yapınız.
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 Mum atımı için sınırları kurĢun kalemle
belirleyiniz ve bu sınırları taĢırmamaya
dikkat ediniz.

 Alt çenedeki mum fazlalıklarını alınız.

 Keskin bir spatülle çalıĢınız.

 Mum fazlalıklarını temizleyiniz.

 Naylon çorapla
temizleyiniz.

mum

fazlalıklarını

 Modeli flamdan geçirerek daha iyi bir
temizlik sağlayabilirsiniz.

 Kanal mumu (tij) hazırlayınız.

 Döküm sırasında metalin dolandırılarak
gönderilmesi için kanal mumuna
flamdan geçirip elinizde eğim veriniz.
(Metal dik gönderilecek olursa metal
içindeki artıklar tıkanmalara sebep
olacaktır. )
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 Üst çene revetman modele kanal mumu
bağlayınız.

 Tijleri, 45 derecelik açı ile elde
edeceğiniz metal kaide plağına uygun
sayıda yerleĢtiriniz.
 Tij kalınlıklarına ve boyutuna dikkat
ediniz.
Büyük kanalların çapı 3-4mm., küçük
kanalların çapı ise 1,5mm kadar
olmalıdır, unutmayınız.
 Üst damakta tij sayısının alt damağa
oranla daha fazla olması gerektiğine
dikkat ediniz.

 Tüm iĢlemler sırasında bek alevinden
geçmiĢ sıcak modelaj spatülü ile kanal
mumu sabitlenir ve fazlalıkları kesilir,
dikkat ediniz.
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 Alt çene revetman modele kanal mumu
bağlayınız.

 Döküm için alt modele kanal mumu
bağlayınız.
 2.5-3 mm çapında tij kullanınız.
 Tijlerin kalınlığına dikkat ediniz.
 Açı ölçüsüne ve kanalın yüksekliğine
dikkat ediniz

 Tijleri, 45 derecelik açı ile elde
edeceğiniz metal kaide plağına uygun
sayıda yerleĢtiriniz.
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 Dökümün tam ve eksiksiz çıkmasının
döküm kanallarının bağlanması ile
mümkün olacağını bilerek çalıĢınız.
 Dikkatli çalıĢınız.

 Tij
kanallarını
ortak
noktada
birleĢtirmenin manĢete alma esnasında
size kolaylık sağlayacağını unutmayınız.

 Üst ve alt modelleri kontrol ediniz.

 Tüm döküm yollarını koni ağzında
dikkatlice birleĢtirdikten sonra, modelajı
son kez dikkatlice kontrol ediniz.
 Üst ve alt modellerde tüm döküm
yollarını birleĢtiriniz.

 ĠĢlem eksiksiz ise, model manĢete
alınmak üzere bir plak üzerine oturtulup
manĢete alınacaktır, unutmayınız.
 Ġyi bir döküm aĢaması öncesinde
titizlikle yapılmıĢ modelaja her zaman
özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

ÇalıĢılacak model üzerine kalemle ……………… planlaması yapılır.

2.

Üst çene çalıĢılırken ……………………….. uygun tel kafes hazırlanmalıdır.

3.

Tel kafes alt çenede …………….. uygun hazırlanır.

4.

Metal kaide plak hazırlamak için kullanılan ağ Ģeklindeki tabaka mumlara,
………………………………………. denir.

5.

Üst modelde damak ve kret mumları, ………………………. yardımıyla yapıĢtırılır.

6.

Kafes
mumlarında
aranılan
en
………………………. Bırakmamalarıdır.

7.

Modelin seri bir Ģekilde ateĢten geçirilmesine ……………………. denir.

8.

Flamlama yapılamadığı durumlarda …………………… kullanılır.

9.

Tij, metalin ………………………. boĢluğuna ulaĢmasını sağlayan kanalı oluĢturan
materyaldir.

önemli

özellik

10.

Tij çapı …………………….. ve …………………… göre değiĢir.

11.

Metal ………………………………… soğur ve büzülür.

12.

Tij objeye ………………………. açı ile yerleĢtirilmelidir.

13.

Üst çene protezleri ve materyalin ulaĢmasının zor olduğu bölgeler için
………….tijleri hazırlanır.

14.

Tijin çapı ………….. mm kadar olmalıdır.

15.

Tij ince olursa metal kanalda ……………………..

16.

buharlaĢtıklarında

Tij kalın olursa metal kendiliğinden ……………………. girer ve her yere
…………….. olarak dağılmaz.

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
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Okul ve uygulama laboratuvarlarında araç –gereç açısından metal
kaideli tam protez hazırlığını yaptınız mı?
2. Alınan ölçünün, ölçü kaĢığına tam uyumu ve adaptasyonuna dikkat
ettiniz mi?
3. Aljinat ölçüye alçı dökerek ana model elde ettiniz mi?
4. Özensiz hazırlanmıĢ bir kaide plağı nedeni ile zarar gören bir
modelin önemini biliyor musunuz?
5. Ana modeli muflaya koydunuz mu?
6. Dublikatı muflaya döktünüz mü?
7. Dublikattan modeli dikkatli bir Ģekilde çıkarttınız mı?
8. Modelin oluĢturduğu boĢluğa revetman döktünüz mü?
9. Donan revetmanı dublikattan ayırdınız mı?
10. Kurutma fırınında revetmanı beklettiniz mi?
11. Revetman modeli reçineye batırdınız mı?
12. ÇalıĢılacak model üzerinde bir kurĢun kalemle metal kaide
planlaması yaptınız mı?
13. Planlamasını yaptığınız revetman model üzerine tekniğine dikkat
ederek modelaj yaptınız mı?
14. Modelaj esnasında iĢlemin gerektirdiği kadar malzeme kullandınız
mı?
15. Mum modelaja tijleri 45 derecelik açı ile bağladınız mı?
16. Kanal yüksekliğine dikkat ettiniz mi?
17. Tijleri ortak bir noktada birleĢtirdiniz mi?
18. Yaptığınız iĢi manĢetleme aĢamasına getirdiniz mi?

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

besleme
balans
akrilik
aljinat
dokularla-kenarları
D
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D
Y
D
Y
D
D
D
Y
sıcak reçine
fırın sıcaklığında-su gibi
erimiĢ
5-6 saniye
revetman
dublikasyon
mufla
mum
dublikasyon
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

kafes
palatinale
alveol kretine
fabrikasyon kafes mumları
ateĢ spatülü
artık
flamlama
ipek kadın çorabı
döküm
objeye-makineye
dıĢtan içe
45 derece
yan tij
2.5-3 mm
sertleĢir
boĢluğa-homojen
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