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1.AMAÇ: Fakültemizde hizmet verilen hastalara en iyi şekilde protezlerinin takılması. 

 

2.KAPSAM: 
Protezin teslimine yönelik düzenlemeleri kapsar. 

3.SORUMLULAR: 

Üst Yönetim, Tüm Diş Hekimleri ve Diş Protez Teknisyenleri 

4.FAALİYET AKIŞI: 

İŞLEMİN YAPILMASI: 

Hekim tarafından alınan protez ölçüsü, Diş Protez Laboratuvarı Ölçü ve Modellerin Alınması-Kabulü 

Transferi Talimatına uygun olarak dezenfektan sprey ile işleme alınır. İlgili hekim tarafından ölçü 

 uygunluğu değerlendirildikten sonra, diş protez laboratuvarı sevkiyatı sağlanır. Yapılacak protez işlemi 

 alt-üst metal iskelet ise, sabit protez ise özel laboratuvar elemanları tarafından kayıt altına alınır ve 

 ölçünün dökülmesi ve kontrolü yapılır. 

 Yapılacak protez işlemi hastanemizde yapılacak ise Diş Protez Laboratuvarı Ölçü ve Modelleri 

 Alınması-Kabulü-Transferi Talimatına göre ölçü değerlendirilir, protez laboratuvarı sorumlusu 

 tarafından kayıt altına alınır. 1.ölçü, 2.ölçü, kapanış ve bitim tarihlerine ilişkin olarak hasta kartlarına 

 işlenir ve hekim klinik elemanı tarafından hastanın bilgilendirilmesi sağlanır. 

ALT ÜST TOTAL VE İSKELET PROTEZ TESLİM SÜRECİ: 

1. Hastadan ölçü alınıp, ölçü kabulden sonra aynı gün içinde ölçünün alçısı dökülüp modeller hazırlanır. 

2. Modelin üzerine hassas ölçü için en geç 1 gün sonrasına 2. ölçü alınması için modele uygun özel kaşık 

hazırlanır ve ölçüye göre sert alçısı dökülüp modeller elde edilir. 

3. Belirlenen randevu gününde hastanın kapanışı alınır. 

4. Dişli provaya en geç 5 gün sonraya gün verilip dişli provası yapılır. 

5. Dişli provada problem çıkmaz ise en geç 1 hafta sonraya gün verilip, protez hastaya hazır hale getirilir. 

6. Hastalara ait protezler kayıt altına alınmalıdır 

7. Tamamlanan Protezler  azami 20 işgününde teslim edilir. 

8. Protezlerin karışmaması için tanımlayıcı kullanılmalıdır. 

SABİT PROTEZ TESLİM SÜRECİ: 

1. Hastanın ağız planlaması yapılır, dişler kesimle hazırlandıktan sonra ölçü alınır ve ölçü özel protez 

laboratuvarına gönderilir. 

2. Ölçü kabulden sonra metal dökülür ve 4 gün içinde hazırlanan metal döküm hastaya prova edilir. 

3. Metal provadan takribi 3 gün sonrası dentin prova yapılır. 

4. Dentin provada işlem sorunsuz ise 1 gün sonrasına gün verilip, protez hastaya hazır hale getirilir. 

5. Hastalara ait protezler kayıt altına alınmalıdır. 

6. Tamamlanan Protezler  azami 20 işgününde teslim edilir. 

7. Protezlerin karışmamasına yönelik tanımlayıcı kullanılmalıdır. 

İlgili Dokümanlar:  
Diş Protez Laboratuvarı Ölçü ve Modellerin Alınması-Kabulü-Transferi Talimatı  

 

 


