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1.AMAÇ :  

Fakültemize gelen hastaların protez teşhisi konduktan sonra protez laboratuvarında çalışmaların etkili ve 

düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, ayrıca hastalara ve laboratuvar çalışanlarına sağlıklı bir ortam 

sağlanması. 

2.KAPSAM: 

Ölçünün alınması ve teslimi, modelin oluşturulması ve teslimi, protezin teslimi, dezenfeksiyonu ve 

transferin çalışan tarafından yapılmasını kapsar. 

3.KISALTMALAR: 

-HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

4.SORUMLULAR: 

Üst Yönetim, tüm Diş Hekimleri ve Diş Protez Teknisyenleri 

5.FAALİYET AKIŞI:  

 Öncelikle ölçülerin (Protez ölçüleri, apareyler, yer tutucular, gece plağı vb) alındığı tarih ve saat ile 

ölçülerin laboratuara kabul ediliş tarih ve saati ve protezin teslim tarih ve saati kayıt altına 

alınmalıdır. 

 Tüm kayıtlar HBYS üzerinde kayıt edilmelidir. 

 

Ölçü Alınması ve Teslimi 

 

 Klinikler tarafından protez takip kartları eksiksiz doldurulur Hasta ve teknisyene verilen tarihler 

aynı olmamalı teknisyene verilen tarih, hastaya verilen randevu tarihinden 1 iş günü önce olmalıdır. 

 Alınan ölçü maddesi kaşık üzerinden ayrılmamalı ve herhangi bir parçası kopmamalıdır. 

 Ölçü maddesi yumuşak ve sert doku detaylarını iyi vermelidir. 

 Ölçü üzerinde hava kabarcığı kalmamalıdır. 

 Ölçü, ölçü netliğini bozacak kan ve tükürükten arındırılmış olmalıdır. 

 Ölçü sınırları, yapılması planlanan protez hudutlarını içine alacak şekilde olmalı. 

 Klinikte Hekim tarafından alınan ölçü su altında kan ve tükürükten temizlendikten sonra 

dezenfekte madde ile dezenfekte edilip, poşet veya plastik kaplar içerisinde laboratuvara 

transferi sağlanır. 

 Protez ölçüleri hastanın ağzına uygun ölçü kaşığı tespit edildikten sonra aljinat ile 

alınmalıdır.(Birinci ölçü) 

 Teknisyen tarafından hazırlanmış olan baz plak modelleri ile hastadan aljinat kullanılarak ikinci 

ölçü alınır. 

Modelin Oluşturulması ve Teslimi 

 

 Klinikten Protez Laboratuvarına kurallara uygun şekilde ölçü transferi yapıldıktan sonra  

Teknisyenler tarafından uygun alçı kullanılarak (1 ölçü için beyaz alçı ikinci ölçü için sert alçı) 

model dökümü yapılır. 

 Ölçü sonrası elde edilen alçı model ölçüyü tam olarak yansıtmalıdır. Modelde yapılacak protetik 

tedavi işlemini menfi şekilde etkileyecek  (hava kabarcığı, eksiklik, diş kırığı vb.) sorunlar oluşursa 

ölçü tekrarlanır. 
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 Model hazırlandıktan sonra Hekim onayı alınarak bir sonraki aşamaya geçilir. 

 Alınan ölçüler laboratuardaki teknisyenlere verilerek beyaz ölçü ile dökümleri yapılarak çenelerin 

modeli oluşturulmalıdır. 

 Ölçüler alındıktan sonra tek kullanımlık kutular içerisinde dezenfektan sıkılarak kurum 

laboratuarına gider. Orada steril bir şekilde dökülerek hastanın alçı modelleri elde edilir ve 

naylon poşetler içerisinde kırılmadan ilgili laboratuara, görevli laboratuar elemanı tarafından 

götürülmeli transfer esnasında alçı modellerin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Şayet 

kırılma olursa hekime bildirilmeli ve mutlaka yenilenmelidir. Transfer sırasında hastaya 

mutlaka protez bitimi ile ilgili bilgi verilmelidir. 

 Protez ölçüleri protez laboratuarına geldiğinde görevli kişi dezenfekte eder ve sıra ile 

teknisyenlere ölçüleri verir.  Alınan ölçülerin alçısı hemen dökülmelidir. (20 +/-10 dak.) (aksi 

halde ölçüler deforme olabilir.)  

 Model alçı kesme motoru ile düzgün şekilde kurallara uygun olarak kesilir.  

 Alçı modellere baz plak adı verilen kaide plağı yapılır.  

 Kaide plağı yapılan modeller mumlu prova yapılmak üzere diş hekimine gönderilir.  

Diş hekimi hastanın kapanış boyutunu alır,  diş rengine karar verir. dezenfekte edilen model  

laboratuara gelir. Görevli tarafından ilgili diş hekimine verilir.   

 Model, teknisyen tarafından oklüzöre alınır. Diş dizimi yapılır. Diş hekimine gönderilir.  

 Dişli provası yapılan model, dezenfekte edilerek tekrar laboratuvara gelir. Görevli tarafından 

ilgili diş teknisyenine teslim edilir.  

 Diş teknisyeni kurallarına göre modelasyon yapar. Muflaya alarak, mufla işlemlerini yapar. Sıcak 

akrilik presleme tekniği ile su kaynatma kabında akriliğin özelliğine göre, sıcak polimerizasyon 

yapılır.  

 

Protezin Teslimi 

 

 Mufla polimerizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra açılır. İçinden diş protezi çıkarılır. 

Aşındırma işlemleri, polisaj işlemleri tamamlanan diş protezi dezenfekte edilerek hastaya 

takılması için ilgili diş hekimine görevli tarafından teslim edilir. Diş hekimi hastaya diş 

protezini takar ve hastayı memnun bir şekilde gönderir.  

 Diş protezinde problem olursa diş hekimi hasta memnun olana kadar diş protez laboratuvarı 

teknisyenleri ile işbirliği yaparak sorunları çözümlemelidirler. 

 

 

Dezenfeksiyonu 

 

    Hasta ağzından alınan ölçüler, laboratuara getirilmeden önce akan su altında yıkanarak kan, 

tükürük ve diğer artıklar temizlenir. Hızlı etkili sprey dezenfektan ile dezenfekte edilir. Tek 

kullanımlık taşıma poşetine konulur.  

   Ölçüler alındıktan sonra, protez laboratuvarına geldikten sonra dişli prova aşamasındaki model 

kliniklere gönderilmeden önce, protezin tesliminde protez, laboratuvardan hekime teslim 

edilirken dezenfeksiyonu sağlanır. 
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    Laboratuarda işlem görüp kliniğe gönderilecek olan ölçüler tekrar dezenfekte edilir 

 

Ölçü Transfer İşlemleri 

 

  Merkezimize bağlı kurum protez laboratuvarında  yapılan protezlerin transferini idare tarafından 

belirlenen hastane çalışanları sağlamaktadır. Özel laboratuvarın transfer işlemleri ise kendi 

çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her iki laboratuvarın transfer işlemleri hasta 

bilgilerinin yazılı olduğu tek kullanımlık poşetlerle yapılmalıdır. 


