
ENIGMA VAKA ENIGMA VAKA ÇÇALIALIŞŞMASIMASI



HastanHastanıın n ççoculuoculuğğuu, gen, genççliliğği ve ilk i ve ilk 
proteziprotezi



BaBaşşka bir vakaka bir vaka



DODOĞĞRU RU ÖÖLLÇÜÇÜ ALMA ve ALMA ve 
AKTARMAAKTARMA



ÖÖzel hazzel hazıırlanmrlanmışış kakaşışık kullank kullanıımmıı



YYüüz arkz arkıı ile ile dentaldental arkarkıın konumunu n konumunu 
tespit etmetespit etme



ArtikArtiküülatlatöörere aktarmaaktarma



UYGUN DUYGUN DİŞİŞ SESEÇÇİİMMİİ



HastanHastanıın gn gööz mesafesinin z mesafesinin ööllçüçümmüü



Eski fotoEski fotoğğraftan oranlama yaparak raftan oranlama yaparak 
boyut tespitiboyut tespiti



Birebir Birebir ööllççekli forma ekli forma katalokataloğğundanundan
uygun boyutun belirlenmesi uygun boyutun belirlenmesi 



Eski protezden ve kardeEski protezden ve kardeşşinin inin 
ööllçüçüssüünden faydalanmanden faydalanma



Sunum setinden uygun formanSunum setinden uygun formanıın n 
seseççimiimi





DDİİKEY BOYUT VE OKLKEY BOYUT VE OKLÜÜZAL ZAL 
ÇÇERERÇÇEVENEVENİİN BELN BELİİRLENMESRLENMESİİ

Alma Gauge eski protezin ölçümü



Mumlu Mumlu ççererççevenin Alma evenin Alma GaugeGauge ile ile 
ÖÖllçüçümmüü



DiDişşler dizildikten sonra Alma ler dizildikten sonra Alma GaugeGauge
ile dikey boyut ve ile dikey boyut ve okloklüüzalzal ççererççeve eve 

kontrolkontrolüü



ANATOMANATOMİİK DK DİŞİŞ DDİİZZİİMMİİ



Anatomik diAnatomik dişş diziminde yakdiziminde yakıın n 
akrabanakrabanıın n ööllçüçüssüünden referans almanden referans alma



Estetik diEstetik dişşeti modelajeti modelajıı



DiDişş ipi ile ipi ile interproximalinterproximal bböölgenin lgenin 
aaççıılmaslmasıı



PPüürmrmüüzz ve sve süünger ile portakal nger ile portakal 
kabukabuğğu deseni verilmesiu deseni verilmesi



Bu Bu şşekilde ekilde ışığıışığın yansn yansııddığıığı yyüüzey zey 
saysayııssıı arttarttıırrııllıırr



DAMAK MODELAJIDAMAK MODELAJI



RugarlarRugarlarıınn modelajmodelajıı



Mum modelajMum modelajıın bitmin bitmişş halihali



Mum modelajMum modelajıın bitmin bitmişş halihali



Mum modelajMum modelajıın bitmin bitmişş halihali



MUFLA AMUFLA AŞŞAMASIAMASI



AlAlççııda dda düüzeltme ve laklamazeltme ve laklama



COLOR TONE UYGULAMASICOLOR TONE UYGULAMASI



ÖÖrnek Uygulamalarrnek Uygulamalar



HazHazıırlanmrlanmışış öörneklerrnekler



Referans alReferans alıınan nan öörnekrnek



ColorColor ToneTone renklerinin serenklerinin seççilmesiilmesi



ÜÜstte serpme teknistte serpme tekniğği (doi (doğğru)ru)



Altta dAltta döökme teknikme tekniğği (yanli (yanlışış))



ServikalServikal bböölgerelgere aaççıık pembe k pembe 
uygulamasuygulamasıı



Toz serpildikten sonra likit ile Toz serpildikten sonra likit ile 
sertlesertleşştirilirtirilir



Likidi emen toz hemen donarak Likidi emen toz hemen donarak 
gergerççek rengini alek rengini alıırr



YerYerççekimi kullanekimi kullanıılarak larak colorcolor tonetone
tozlartozlarıı yyöönlendirilirnlendirilir



Damak bDamak bööllüümmüünde biraz daha yonde biraz daha yoğğun un 
uygulanabiliruygulanabilir



RugarRugar iiççin koyu pembe in koyu pembe colorcolor tonetone
kullankullanııllıır ve tepecik r ve tepecik ““highlighthighlight””

teknitekniğği ile vurgulani ile vurgulanıırr



TTüüm renklerin ardm renklerin ardıından en son ndan en son 
normal pembe normal pembe ““tualtual”” olarak serpilirolarak serpilir



ProvalProvalıı kapatma yapkapatma yapııllıırr



HighHigh BaseBase damak akrilidamak akriliğği uygulani uygulanıırr



Hidrolik preste bekletilir ve Hidrolik preste bekletilir ve 
kaynatkaynatııllıırr



Mufladan ilk Mufladan ilk ççııkkışış ananıı



ÇÇııkan akrilikan akriliğğin gin göörrüüntntüüssüü



Sadece Sadece paletinalpaletinal kkııssıımda mda pomzalamapomzalama
yapyapııllıır, gerisi r, gerisi ışıışınlnlıı cila ile parlatcila ile parlatııllıırr



BitmiBitmişş totalin gtotalin göörrüünnüümmüü



BitmiBitmişş totalin gtotalin göörrüünnüümmüü



Hasta aHasta ağığızda kontrol ediyorzda kontrol ediyor



DiDişş -- DiDişşeti eti –– Dudak uyumu Dudak uyumu 



Anatomik dizimin getirdiAnatomik dizimin getirdiğği doi doğğallallııkk



Mutlu bir gMutlu bir güüllüümseyimseyişş....



Kaliteden taviz vermeyin..Kaliteden taviz vermeyin..


