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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0031 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Overdenture 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül bölümlü protezlerde overdenture yapımında 

kullanılan teknik iĢlem ve becerileri, gerekli araç gereçleri 

içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bölümlü ve tam protezler modüllerini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Overdenture yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

DiĢ protez laboratuvarında gerekli araç gereçler 

sağlandığında overdenture yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Tekniğe uygun overdenture alt yapı yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak overdenturelerde üst yapı 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Alçı, mum, alçı kesme ve polisaj motoru, tesviye 

ve polisaj malzemeleri, döküm cihazı, kumlama cihazı, 

motoru, mufla, pres, brit, overdenture butmentleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

DiĢlerin kaybedilmesi ağız içi dokunun bozulmasına neden olur. Yapılan protezler, 

doğal diĢlerdeki çiğneme ve konuĢma fonksiyonunu yerine getirmeye baĢlar. 

 

Overdentureler ağız içinde var olan diĢ köklerinin üzerine konulan aparey yardımı ile 

hazırlanan protez çeĢitleridir. Overdentureler tam protezler Ģeklinde ve bölümlü protezler 

Ģeklinde yapılabilmektedir. Overdentureler endikasyona göre yapılan protez çeĢitleridir. Her 

tür diĢsizlikte overdenture yapılamaz. 

 

Overdenture protezler total protezlere göre kullanımı daha rahattır. Hatasız yapılan bir 

overdenture rahat kullanımı nedeniyle hastaya güven verir.  

 

Sizler, bu modüldeki bilgi içeriği ve uygulama faaliyetleri ile uygun ortam ve donanım 

sağlandığında tekniğine uygun olarak overdentureleri öğrenip kazandığınız yeterlikler 

sayesinde alanınızda daha geniĢ iĢ olanaklarına sahip olacaksınız. Hatasız yaptığınız iĢin 

sonunda aranılan bir eleman olacaksınız. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı 

sağlandığında, overdenture desteklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dental dergilerden, internetten ve diĢ protez teknisyenliği için yayınlanmıĢ 

kitaplardan overdenture yapım ve çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek overtenture için hazırlanan modeli 

inceleyiniz. Modelde hangi defekt olduğunu not ediniz. 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek overdenture yapım iĢlemlerini gözleyiniz. 

Gözlemlerinizi not ederek sınıfta sununuz. 

 

 

1. SÜPERPOZĠSYON PROTEZLERĠNDE 

(OVERDENTURE) ALT YAPI  
 

Süperposizyon apareyleri,(overdentureler, teleskobik köprü) üst çene darlığını veya 

azalmıĢ olan çeneler arası dikey boyutu düzeltmek amacıyla yapılan protezlerdir. 

 

Overdenture; overlay protez, teleskop protez ve karıĢık protez olarak da adlandırılır. 

 

Ovrdentureler, kesilen veya kesilmeden ağızda bırakılmıĢ olan destek diĢler ve kökler 

üzerinde, diĢ destekli tam protez ve hareketli bölümlü protez Ģeklinde hazırlanabilir. 

 

Overdentureler;  konjenital (doğuĢtan) ve kazanılmıĢ defektler için ağızda 

bırakılmaları durumunda problem yaratacak olan diĢlerin ömrünü uzatmada kullanılır. 

 

DoğuĢtan olan damak yarıkları, mandibulanın çok önde olduğu olgular, kaza 

defektleri, diĢ doku kayıpları, aĢırı abrazyon (çapraĢık diĢler) aĢınma (erozyon) olgularında 

overdenture yapılması endikasyonudur. Overdentureler, estetik görünümü, oral fonksiyonu 

ve yumuĢak doku desteğini düzeltmek amacı ile yapılır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Overdenture ÇeĢitleri 
 

Overdentureler;  iskelet çene anomalilerine, vaka çeĢitlerine göre hareketli ve sabit 

protezler olarak yapılır. Bunlar aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

1.1.1. Teleskobik Veneer Kuronlu Overdentureler 
 

Teleskopik veneer kuronlu overdentureler, primer yapıya uygun olarak diĢlerin 

bulunduğu kısım teleskobik veneer kuron tarzında, diğer kısımlar destek diĢe göre kroĢe 

destekli bölümlü ya da total protez Ģeklinde planlanan protez çeĢitleridir. 

 

     
 

Resim 1.1: Teleskobik veneer kuronlu overdenture 

 

1.1.2. Tam Protez ġeklindeki Overdenture 
 

Tam protez Ģeklindeki overdentureler, iskeletsel çene anomalilerin olduğu vakalarda 

geçici olarak yapılan overdenture çeĢitleridir. Tam protez Ģeklindeki overdenturelerle doğal 

diĢler arasında paralellik sağlanır.  Andırkatlar elemine edildikten sonra ölçü alınıp modeller 

oklüzöre bağlanır. Direkt diĢ dizimi yapılır. DiĢli provaya gönderilir. DiĢli provadan sonra 

muflalama, akril tepimi, aĢındırma ve parlatma iĢlemleri yapılıp hekime gönderilir. 

 

 
 

Resim 1.2: Tam protez Ģeklindeki overdenture 
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1.1.3. Teleskobik Overlay Tipi Overdenture 
 

Canlı ve dentin hassasiyeti olan diĢlere yapılan overdenture çeĢididir. Teleskobik 

overlay tipi overdenture yapımında primer yapının üzerine retansiyon ağları getirilir. Tam 

protezlerdeki gibi diĢ dizimi yapılarak protez tamamlanıp hekime teslim eldir. 

 

   
 

Resim 1.3: Mandibular overdenture                Resim 1.4: Kök destekli overdenture 

 

1.1.4. Onley ve Overlay Tipi Overdentureler 
 

Teleskobik overlay tipi overdenturelerin endike olduğu bütün vakalarda planlanabilen 

protez çeĢididir. Bu protezlerde ilgili diĢlerin oklüzal yüzleri ile vestibül yüzlerine retansiyon 

ağları planlanır. Protezin diğer parçaları ve büyük bağlayıcıların Ģekli vakaya göre 

planlaması yapılarak teleskobik veneer kuron Ģeklinde bitirilip hekime teslim edilir. 

 

1.1.5. Teleskobik Köprü ġeklinde Overdentureler 
 

Sadece bir bölgede destek doku kayıpları olan vakalarda yapılan overdenture çeĢididir. 

Alt yapısı tveneer kuron Ģeklinde hazılanır. Primer yapının kontrolleri sırasında alınan 

ölçüden model hazırlanır. Facebov transferi, dikey boyut ve sentrik iliĢki kayıtları yapılır. 

Alçı model üzerinde teleskobik köprü sistemi planlanır. Defektin olduğu bölgeler pembe 

akrilik ile kapatılır. Mum modelaj, revetmana alma, döküm ,aĢındırma, parlatma ve hastanın 

diĢ rengine göre diĢ dizim ve bitim iĢlemleri tam protezlerdeki gibi yapılıp teslim edilir. 

 

                                                    
 

Resim 1.6: Manyetik overdentur         Resim 1.7: Teleskobik köprü Ģeklinde overdenture 
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1.1.6. Veneer Kuron ġeklinde Ovedenture 
 

Destek diĢlerin keskinlikleri ağızda giderildikten sonra alınan hasta ağız ölçüsünün 

üzerine kaide plağı hazırlanıp dikey boyutu tespit edilmiĢ Ģekli ile laboratuvara gelen model 

incelenir. Dublikat elde edilip revetman model hazırlanır. Revetman model oklüzöre alınarak 

mum modelaj yapılır. Döküm iĢlemi veneer kuronlardaki gibi tamamlanıp hekime provaya 

gönderilir. Provadan gelen model (tüm diĢler) veneer kuron Ģeklinde hazırlanıp hekime 

teslim edilir. 

 

 
 

Resim 1.8: KarıĢık overdenture Resim 1.9: 3.0 halkalı pembe overdenture 

  

Resim 1.10: Hareketli overdenture Resim 1.11: Hareketli ovedenture 

 

Resim 1.12: YumuĢak dokulu overdenture 

  

Resim 1.13: Bar bağlantılı overdenture Resim 1.14: Retantif overdenture 
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1.2. Overdenture Desteklerinin Hazırlanması 
 

Overdenture destekleri tam proteze ek olarak hazırlanan diĢlerden oluĢur. Bu diĢler, 

vital (canlı)diĢler, devital(cansızlaĢtırılan) diĢler, kökler ve aĢırı abraze diĢlerden oluĢur. 

 

Vital diĢ genellikle bir veya iki baĢlık gerektirir. Ġki baĢlıklı yöntemde esas baĢlık  

(primer coping, birinci, yüksük ) hazırlanan diĢe yerleĢtirilir. Ġkinci baĢlık (sekonder, 

teleskobik coping) protez kaidesine yerleĢtirilir. 

 

Tek baĢlıklı yöntemde, protezde ikinci baĢlık olmaz. Üzeri overdenture ile örtülecek 

vital (doğal, canlı) diĢlerde çürük yoksa baĢlık yapımı planlanmayabilir. Destek diĢlerin 

baĢlıklı  restorasyonunda baĢlık, çürüğün ilerlemesine engel olup kırılmıĢ diĢleri restore eder. 

BaĢlıklar sayesinde tedavi görmüĢ olan destekler kuvvetlendirilir ve diĢlere istenilen kontur 

kazandırılır. Overdenture desteklerinin hazırlığı bittiğinde overdenture üst yapısının 

hazırlanmasına geçilir. 

 

  
 

Resim 1.15: Overdenture abutmentleri 

 

   
 

Resim 1.16: Hasta ağzına uygulanmıĢ overdenture abutmentleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini takip ederek overdenturelerde alt yapı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz. 
 

 

 Ölçünün netliğine ve kretlerin düzgün 

çıkıp çıkmadığına bakınız. 

 Ölçünün hassas ölçü maddesi ile 

alınıp alınmadığına bakınız. 

 Ölçünün içine replikaların üzerine alçı 

yığınız. 
 

 

 Replikalar kapanıncaya kadar alçı 

doldurmaya devam ediniz. 
 

 

 Alçı modele retansiyon açınız. 
 

 

 Alçı model üzerinde tutuculuğu 

artırmak için spatül ile retansiyon 

çentikleri açınız. 

 Modeli kontrol ediniz. 
 

 

 Yaptığınız alçı model üzerinde 

kretlerin tam ve net çıkıp 

çıkmadığına bakınız. 

 Kretler tam çıkmamıĢsa yeniden 

model elde ediniz. 

 Replikaların model üzerinde tam 

yerinde olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Replikaları kesiniz.  
 

 
 

 Replikaları diĢ boyunda kesiniz. 

 Replikaları sephare ya da elektrikli 

spatül ile eriterek kesebilirsiniz. 
 

 
 

 Replikaların üzerine mum yığınız. 
 

 
 

 Modelajı modelaj mumu ile yapınız. 

 Modelaj yapımında elektrikli mum 

spatülü kullanınız. 

 Kole kenarlarını düzeltiniz. 
 

 
 

 Kole kenarlarını modelaj spatülü ile 

düzeltiniz. 

 Mum modelajını modelaj 

tamamlanıncaya kadar devam ediniz. 
 

 
 

 BaĢlığı (primer kopink) gevĢetiniz. 
 

 

 BaĢlığı spatül yardımı ile koleden 

gevĢetiniz. 

 Eliniz ile çekmeyiniz. 

 Modelajın bozulmamasına dikkat 

ediniz. 
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 BaĢlığı çıkarınız. 
 

 
 

 BaĢlığı çıkardıktan sonra kole uyumu 

ve mum modelajın son hâlini kontrol 

ediniz. 

 Paralelometreye yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Paralometreye doğru açıda 

yerleĢtiriniz. 

 Doğru açıda yerleĢtirmediğinizde 

baĢlıkları koymanızı güçleĢtirebilir.  

 Paralelometreye sabitleyiniz. 
 

 
 

 Modelin yerinden oynamaması için 

mutlaka sabitleyiniz.  

 Paralelometreye uygun uç takınız. 
 

 

 Paralelometreye baĢlığa uygun uç 

takınız. 
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 BaĢlığı paralelometre ucuna yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Modele uygun baĢlık kullanınız. 

 BaĢlığı modele yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 BaĢlığı, çalıĢılmıĢ mum modelin tam 

orta noktasına yerleĢtiriniz. 

 BaĢlığı sabitleyiniz. 
 

 
 

 BaĢlığı modele elektrikli spatül 

yardımı ile sabitleyiniz. 

 Paralelometre ucunu gevĢetip modelden 

ayırınız. 
 

 

 Paralelometre ucunu yavaĢ 

hareketlerle modelden ayırınız. 
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 Model üzerinde olan fazla mumları 

kazıyınız. 
 

 
 

 Model üzerinde olan fazla mumları 

kazıyıp kontrol ediniz. 

 Modelajın son hâlini mutlaka kontrol 

ediniz. Eksiklikler varsa düzeltiniz. 

 

 
 

 Kanal mumunu yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 0.3 - 0.5 milimetre kalınlıkta kanal 

mumu kullanınız.  

 Kanal mumunu 5 derecelik açı ile 

modelajın en yüksek bölgesine 

yerleĢtiriniz. 

 Modeli kontrol ediniz. 
 

 
 

 BaĢlıkların en yakın bölgesine 

yerleĢtiriniz. 

 Topuz üzerine kanal mumu 

yerleĢtirmeyiniz. 

 Mum modeli alçı modelden ayırınız. 

 

 Kole kenarından spatül ile gevĢeterek 

mum modeli çıkarınız. 
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 ManĢet tabanına  mum sarınız. 
 

 

 Revetman kalıp kapağına ince tabaka 

hâlinde pembe tabaka mum 

kullanınız. 

 Modeli manĢet tabanına yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 

 Modeli kapağa sarılmıĢ mum üzerine 

dik açılı yerleĢtiriniz. 

 ManĢet kalıbını yerleĢtiriniz. 
 

 

 Kenar aralıklarını kontrol ediniz. Her 

tarafta eĢit aralıklarla olmasına dikkat 

ediniz. 

 Modelin kalıp kenarlarına yakın 

olmamasına dikkat ediniz.  

 ManĢet tabanına yerleĢtirilen modelin 

manĢet kılıfı boyunu geçmeyiniz. 

 Mum modelajın üzerine eritici 

püskürtünüz. 
 

 

 Tutuculuğunu artırmak için (retantif) 

eritici olarak alkol, ispirto, akril likiti 

ya da alkol değeri yüksek kolonya 

kullanabilirsiniz. 



 

 14 

 Revetman hazırlayınız. 

 

 
 

 Revetmanı firmanın kullanım 

talimatlarına uyarak hazırlayınız. 

 KarıĢımı revetman karıĢtırıcıya koyunuz. 

 

 
 

 Vakumlu revetman karıĢrırıcı 

kullanınız. 

 ManĢete revetman dökünüz. 

 

 
 

 Revetmanı,manĢet içine  doluncaya 

kadar dökmeye devam ediniz. 

 

 

 
 

 Revetmanın donmasını bekleyiniz. 
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 ManĢeti, döküm fırınına alınız. 
 

 
 

 Dökümü, Ģalome veya indiksiyonlu 

döküm fırını ile yapabilirsiniz. 

 Modelinize yetecek kadar nikelsiz 

döküm metali kullanabilirsiniz. 

 Döküm iĢleminizi, Tam Protezde 

Döküm modülünde öğrenmiĢ 

olduğunuz bilgi ve becerilerinizi 

kullanarak yapınız. 

 Döküm yapınız. 
 

 
 

 Dökümü yapılacak objeye yeterli 

sayıda metal bilye kullanınız. 

 Doğru metal alaĢım kullandığınızdan 

emin olunuz. Pota rezistans uyumu 

dıĢardan otomatik olarak yapılır. 

Rezistans tam pota altında değilse 

elle düzeltme yapınız. 

 Döküm fırınından çıkan manĢeti 

kesinlikle soğutmayınız ve döküm 

iĢlemini hemen gerçekleĢtiriniz. 

 

 ManĢeti kırınız. 
 

 
 

 ManĢetin kendi hâlinde soğumasını 

bekleyiniz. 

 ManĢetin küçük çekiç darbeleriyle 

kırınız. 

 Modelin etrafındaki revetmanları 

temizleyiniz. 

 Metal yapıya zarar vermeyiniz. 

 

 Revetman kalıntılarını temizleyiniz. 
 

 
 

 Fazla revetman kalıntılarını hart frez 

ile temizleyiniz. 

 Kalıntılar gidinceye kadar 

temizlemeye devam ediniz.  
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 Oksitleri gideriniz. 

 

 
 

 Dökümde oluĢan oksitlenmeyi 

kumlama makinesinde gideriniz. 

 Oksitler gidinceye kadar kumlamaya 

devam ediniz.  

 Kumlamada protezin büyüklüğüne ve 

yüzey pürüzlülüğüne uygun kum 

seçiniz. 

 Kuronun tüm yüzeylerine kumlama 

yapınız. 

 Kumlama esnasında eldiven 

kullanınız. 

 Kanalları kesiniz. 

 

 
 

 Kanalları separe ile kesiniz. 

 Kumlama sonrası modelde kalan 

revetman artıklarını ve metal oksitleri 

frezle temizleyiniz. 

 Kuron iç yüzeyine uygun frez 

kullanınız. 

 Frez kullanırken fazla basınç 

uygulamayınız. 

 AĢındırma iĢleminde mikromotor 

devrini metalin büyüklüğüne ve 

pürüzlülüğüne göre ayarlayınız. 

 

 Kanalları tam kurona değdiği 

noktadan değil 1 mm yüksekten 

kesiniz. Böylece tesviye ve polisaj 

payı bırakmıĢ olursunuz. 

 Kaba aĢındırma yapınız. 

 

 
 

 Kanalı kesilmiĢ dökümü dikkatlice 

gözden geçiriniz. 

 Ne kadar aĢındırma yapacağınıza 

bakınız.  
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 Kuronun iç kısmını aĢındırınız. 
 

 

 Kuronun iç kısmını ront frez ile 

aĢındırma yapınız. 

 Kuronun içindeki metal kalıntılar 

gidinceye kadar aĢındırınız. 

 Metal kuronu kontrol ediniz. 
 

 

 Kuronun içindeki metal kalıntılara 

dikkatli bakınız. Kalan metal 

kalıntıları temizleyiniz.  

 Kaba aĢındırıcı izlerini gideriniz. 
 

 

 Kaba aĢındırıcı izlerini hart frez ile 

gideriniz.  

 Mikromotoru  25 bin - 40 bin devirde 

çalıĢtırınız. 

 Kanal bağlama yerini aĢındırınız. 
 

 
 

 Kanal bağlama yerini aĢındırmak için 

separe kullanınız. 

 AĢındırma iĢleminizi kuronu model 

üzerine oturtarak kontrol ediniz. 
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 Kaide plağı yapınız. 
 

 
 

 Kaide plağını “Tam Protez dersi 

Kaide Plağı Modülündeki ” öğrenme 

faaliyetlerinde kazanımlarınızı 

kullanarak yapınız. 

 Kaide plağının kenar fazlalıklarını kesiniz. 
 

 
 

 Kenar fazlalıklarını spatül ile 

kesebilirsiniz. 

 Kuron etrafındaki plağı kesiniz. 
 

 
 

 Kuron etrafındaki basplağı kesip 

kontrol ediniz. 

 DiĢsiz prova için hekime gönderiniz. 

 
 

 Mum duvar hazırlayıp yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Hekim mum duvar hazırlamamıĢ ve 

mum duvar yapımını teknisyene 

bırakmıĢ ise mum duvar hazırlayınız. 

 Tam Protez dersi Kaide Plağı 

Modülü’ndeki öğrenme 

faaliyetlerinde kazanımlarınızı 

kullanarak yapınız. 
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 Mum duvarın arka kısımlarını kesiniz. 

 

 
 

 Mum duvara kaide (alveol kret) Ģekli 

veriniz. 

 Mum duvara Ģekil veriniz. 

 

 
 

 Kontrol ediniz. diĢ dizimi ve bitimine 

geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Çeneler arası dikey boyutu düzeltmek amacıyla yapılan protezlere…………denir. 

 

2. Overdentureler konjenital defektler için ağızda bırakılmaları durumunda problem 

yaratacak olan diĢlerin……………., ………………. kullanılır. 

 

3. Overdenture desteklerinden olan ikinci baĢlık, (sekonder coping ) protezin 

……………..yerleĢtirilir. 

 

4. Overdenture destekleri vital diĢler, kökler,……………..ve aĢırı abraze olmuĢ 

diĢlerden oluĢur. 

 

5. Overdenture desteklerinden olan primer baĢlık, (primer copink)……………..  

………..yerleĢtirilmelidir. 

 

6. Teleskobik köprü Ģeklindeki overdenturde alt yapı,  ………………….   ………. 

Ģeklinde hazırlanmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı 

sağlandığında, overdenture üst yapısını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dental dergilerden, internetten ve diĢ protez teknisyenliği için yayınlanmıĢ 

kitaplardan overdenture üst yapıların hazırlanıĢı, yapım ve çeĢitleri hakkında 

bilgi edininiz. 

 Çok amaçlı ve hareketli diĢ protez laboratuvarlarına giderek overdenture üst 

yapılarının farklı hazırlık iĢlemlerini izleyip  not ediniz. Aldığınız notları sınıf 

ortamında sununuz. 

 Overdenture üst yapısında kullanılan araç ve gereçlerin özeliklerini inceleyiniz. 

 

2. OVERDENTURELERDE ÜST YAPI 
 

Overdenture üst yapısı, planlanan overdenture çeĢidine göre farklılıklar gösterir. 

Restore edilen destek diĢler üzerine alınan ölçüde andırkat ve rölyef alanları belirlenir. 

Modelin kret ve baĢlık bölgeleri üzerinde mum modelajı yapılır. Mum modelajı sırasında 

protezin metal kaide sınırı akril ile sonlanacak Ģekilde kısa tutulur. Modelajı takiben iskelet 

döküm, tam ve bölümlü protezlerdeki gibi elde edilir. Ġskeletin aĢındırma ve parlatılması 

yapılır. 

 

Çene iliĢkileri metal dökümle birlikte belirlenir. Artikülatöre tespit edilir. Artikülatör 

üzerinde çukurlaĢtırılan posteriör yapay diĢler uygun Ģekilde yerleĢtirilir. BaĢlıklar üzerinde 

mum alıĢılması ile diĢ konturları (diĢ formu verilmesi) verilir. Modelaj yapılıp provaya 

gönderilir. 

 

Provadan gelen model,  muflaya alınır. Mum atımı yapıldıktan sonra metal alt yapının 

pembe akril gelecek kısmı pembe renkli, opak akril gelecek kısmı ise diĢ rengindeki opak 

maddesi ile kaplanır. Metal kaide siman yardımı ile modele tespit edilir. Model üzerine 

izolasyon yapılır. BaĢlıkların geleceği negatif boĢluğa uygun renkte akril uygulanıp akril 

tepilmesi ile protez total protezlerdeki gibi bitirilerek hekime teslim edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki uygulama faaliyetini takip ederek overdenturelerde üst yapı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modeli artikülatöre alınız. 
 

 
 

 Modeli artikülotöre almayı “Tam ve 

Bölümlü Protezler” dersinde kazanmıĢ 

olduğunuz bilgi ve becerilerinizi kullanarak 

yapınız. 

 KapanıĢ kontrolü yapıp diĢ dizimine geçiniz. 

 

 Abutmentleri kontrol ediniz 
 

 
 

 

 DiĢ dizimi yapmak için mum duvarı kaldırıp 

diĢ dizilecek alana mum damlatınız. 

 “Klasik Bölümlü Protezlerde DiĢ Dizimi” 

modülündeki kazanımlarınızı kullanınız. 

 Alt sol santral diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 

 DiĢ dizimini “Tam Protezlerde DiĢ Dizimi” 

faaliyetlerinde kazanmıĢ olduğunuz bilgi ve 

becerilerinizi kullanarak yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alt sağ santral diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 
 

 DizmiĢ olduğunuz her diĢ sonunda mutlaka 

kapanıĢ kontrolü yapınız. 

 Alt sol lateral diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 
 

 Alt sağ kesici diĢi de alt sol kesici gibi 

yerleĢtirip sabitleyiniz. 

 Alt sol kanin diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 
 

 Alt sol kanin diĢi abutmentlerin lastiklerine 

dikkatli yerleĢtiriniz. 
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 Alt sağ kanin diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz.  
 

 

 DiĢ diziminden sonra kapanıĢ ve yükseklik 

kontrolü yapmayı unutmayınız. 
 

 

 Alt sol 1. premolar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 
 

 Alt sol 1. premolar diĢi primer kopink 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Alt sağ 1. premolar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 
 

 Alt sağ 1. premolar diĢi primer kopink 

üzerine yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Alt sağ 2. premolar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
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 Alt sol 2. premolar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 

 DiĢ diziminden sonra kapanıĢ ve yükseklik 

kontrolü yapmayı unutmayınız. 

 KapanıĢa getiriniz. 

 
 

 KapanıĢa getirerek içinden temassızlığı 

tesbit ediniz. 

 Arka grup diĢlerdeki oklüzal yüzde olan 

tüberküllerin, tam oturup oturmadığına 

bakınız. Tüberküller oturmazsa temassızlık 

bölgelerini mölleyiniz. 

 Alt sol 1. molar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 

 

 
 

 Alt sağ 1. molar diĢi de alt sol 1. molar diĢ 

gibi yerleĢtirip sabitleyiniz. 
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 Alt sol 2. molar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 

 

 
 

 KapanıĢ kontrolü yapmayı unutmayınız. 

 Alt sağ 2. molar diĢi yerleĢtirip 

sabitleyiniz. 
 

 

 DiĢ dizimi bitiminde kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
 

 
 

 DiĢ eti modelajı yapınız. 

 

 
 

 
 

 

 Mum modelajı için kolelerden krete doğru 

mumu damlatarak mum yığınız. 

 Mum modelajını diĢ eti ve kretlerin 

morfolojik özelliklerine göre yapınız. 
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 Mum fazlalıklarını kazıyınız. 

 

 

 Mum modelajınızın düzgün yapılmasının 

ileride yapacağınız tesviyede size kolaylık 

sağlayacağını unutmayınız. 
 

 

 Modelin kenarlarını düzeltiniz. 
 

 
 

 Alçı kesme motorunda düzeltiniz. 

 Muflaya alınmıĢ modele  

termoplastik ölçü maddesi 

yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Termoplastik ölçü maddesi olarak optasili 

dizilmiĢ diĢ kenarlarına yerleĢtiriniz. 
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 Modeli izole ediniz. 
 

 
 

 Modelin alçı olan tüm yüzeyini lak ile izole 

ediniz. 

 Mum atımı yapınız. 

 

 

 Mum atımı için brite alıp kaynatınız. 
 

 
 

 Akril tepiniz. 

 

 
 

 Akril tepimini “Tam Protezde Akril Tepimi 

Modülündeki” kazandığınız bilgi ve 

beceriler doğrultusunda yapınız. 



 

 29 

 Muflayı Presleyiniz. 

 

 
 

 “Tam Protezlerde Presleme” öğrenme 

faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler 

doğrultusunda yapınız. 

 Britleyip akrili polimerize ediniz. 

 

 

 Polimerize edilmiĢ muflaları soğuduktan 

sonra açınız. 

 Protezin kaba aĢındırmasını yapınız. 
 

 
 

 Akril olan tüm yüzeyleri hard frez ile 

aĢındırınız. 

 AĢındırma iĢleminizde mikromotor ya da tur 

motoru kullanabilirsiniz. 

 Tesviye yaparken protez sınırlarına dikkat 

ediniz. 

 Frezleri dizilmiĢ diĢe kesinlikle 

değdirmeyiniz. 
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 DiĢ aralarını aĢındırınız.  
 

 
 

 Ġnce grenli aĢındırıcı takıp kaba aĢındırıcı 

izlerini yok ediniz. 

 Motorun devrini 25 bin ile 40 bin devirde 

çalıĢtırınız. 

 DiĢ aralarını ince frezlerle temizleyiniz. 

 DiĢlere kesinlikle dokunmayınız. 

 DiĢ araları tam temizleninceye kadar 

iĢleminize devam ediniz. 

 

 Frenilum açınız. 
 

 
 

 Frenilumu, fissür firez ile açınız. 

 DiĢ aralarını temizleyiniz. 
 

 
 

 DiĢ aralarını temizlemek için kıl fırça 

kullanınız. 

 AĢındırıcı izlerini yok ediniz. 

 

 AĢındırıcı izlerini yok etmek için yuvarlak 

lastik veya lastik mölet kullanınız. 

 Motoru 25 bin ile 40 bin devirde çalıĢtırınız. 

 AĢındırıcı izlerini tamamen yok edinceye 

kadar iĢleminize devam ediniz.  

 



 

 31 

 
 

 
 

 Polisaj yapınız. 

 

 
 

 “Tam Protezler” dersinde “Polisaj” öğrenme 

faaliyetlerinde kazandığınız bilgi ve 

becerileri kullanarak yapınız. 

 Akril alanın son parlatmasını yapmak ve 

keçe izlerini gidermek için siyah kıl fırça 

kullanınız. 

 Maske ve koruyucu gözlük kullanınız. Suni 

diĢleri kıl fırçaya değdirmeyiniz. 

 Bu iĢlemde pomza kullanınız. 

 Pomzayı hep aynı yere uygulamanın akril 

yanmasına neden olacağını unutmayınız. 

 BitmiĢ protezi hekime gönderiniz. 

 

 
 

 Pembe, protez içine yerleĢtirilecek 

lastiklerdir. 

 Siyah, mufla aĢamasında kapanan lastiklere 

yer açmak için kullanılan lastiklerdir.  

 YeĢil, yedek lastiklerdir.  

 Protezi, bu lastikler ile birlikte hekime 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Overdenturelerde, model üzerinde andırkat ve relief yapılmaz. 

 

2. ( ) Overdenturelerde, çene iliĢkileri mum modelajı ile birlikte belirlenmelidir. 

 

3. ( ) Bitim iĢlemlerinde diĢ araları lastik möl ile temizlenir. 

 
4. ( ) Bitim iĢlemlerinde akril alanın son parlatmasını ve keçe izlerini gidermek için 

siyah kıl fırça kullanılır. 

 
5. ( ) Bitim iĢlemlerinde mum atımı yapmak için brit ya da pres kullanılır. 

 
6. ( ) AĢındırıcı izlerini yok etmek için yuvarlak lastik veya lastik möletler kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

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

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, sadece bir bölgede destek doku kayıplarında yapılan 

overdenture çeĢididir? 

A) Teleskobik köprü Ģeklinde overdenture. 

B) Kök destekli overdenture. 

C) Onley tipi overdenture . 

D) Mandibuler overdenture. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, iskeletsel çene aomalilerin olduğu vakalarda uygulanan 

overdenture çeĢididir? 

A) Köprü Ģeklinde overdenture.  

B) Overlay tipi overdenture.  

C) Onley tipi overdenture . 

D) Tam protez Ģeklinde overdenture . 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, teleskobik overlar tipi overdenture yapımında primer yapının 

üzerine getirilen iskelet parçasıdır? 

A) Oklüzal tırnaklar.  

B) KroĢeler.  

C) Retansiyon ağları. 

D) Küçük bağlayıcılar. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ile diĢ aralarının son parlatılması yapılır? 

A) Ront frez ile. 

B) Siyah kıl fırça ile. 

C) Yuvarlak lastik möl ile. 

D) Kaba aĢındırıcılar ile. 

BB 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ovedenture desteklerinden olan primer baĢlığın yerleĢtiği 

alandır? 

A) Kaide plağı.  

B) Hazırlanan diĢ. 

C) KroĢeler. 

D) Mum duvar üzeri.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

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

 
1 overdenture 

2 ömrünü uzatmada 

3 kaideye 

4 
devital diĢler 

kökler 

5 diĢe 

6 veneer kuron 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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