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1.   AMAÇ 
Laboratuvarda; hastaya ait protetik materyalin uygun koşullarda kabulü, işlem öncesi hazırlanması, işlemin 

yürütülmesi ve işlem sonrası protezin teslimini sağlayacak şekilde fiziki koşulları yapılandırmak ve laboratuvar 
personeli için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak. 

 
2. KAPSAM 
Bu Prosedür diş protez laboratuvarındaki fiziki alanların tanımlanmasını, laboratuvar güvenlik kurallarını, 

giriş çıkış kurallarını, acil durumlarda yapılması gerekenleri, ölçü kabül ve red kriterlerini, ölçü transfer kurallarını, 
kullanılan materyallere ait temizlik kurallarını, çalışanların sağlığını tehdit eden risklerin asgariye indirilmesini 
kapsar.  

 
3. SORUMLULAR 
Bu prosedürün uygulanmasından Baştabip, İdari ve Mali İşler Müdürü, Diş Protez Laboratuvarı Bölüm 

Sorumlusu, diş protez laboratuvarı çalışanları, hizmet alımı yapılan laboratuvar çalışanları, diş hekimleri, yardımcı 
sağlık personeli, temizlik personeli ve ilgili tüm personel sorumludur. 

 
4.  KISALTMALAR 
BYS: Bilgi Yönetim Sistemi.  
PVA   : Polivinil asetat  
 
5.  TANIMLAR 
Protez: Dişlerde madde kaybı veya diş eksikliği sonucu ortaya çıkan fonksiyonel veya estetik 

bozuklukların  giderilmesinde kullanılan yapay oluşum. 
Sabit Protez: Kron ve köprü protezini tanımlamak amacıyla kullanılan terim. 
Kron:  Tek bir diş üzerine yapılan protez tipi. 
Köprü:  Diş eksikliği olan bir bölgenin her iki tarafındaki doğal dişlerden destek alınarak eksik diş ve 

dişlerin yerine konulması için yapılan protez tipi. 
Total Hareketli Protez: Ağzında hiç dişi kalmamış hastalara yapılan protezdir. 
Parsiyel Hareketli Protez: Ağızda eksilen dişlerin yerini doldurmak amacıyla, metal gövdeli ve mevcut 

dişlere metal teller veya özel hassas tutucular yardımıyla tutunan, eksik dişlerin yerine yapay hazır dişlerin 
yerleştirildi ği, hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir. 

Gece Plağı: Uyku esnasında çenelerin sıkılması ve gıcırdatılması ile dişlerde oluşabilen aşınmalardan 
korunmak için tasarlanmış özel bir ağız plağıdır. 

Yer tutucular:  Çocuklarda erken kaybedilen süt dişinin, daimi dişler çıkana kadar mevcut olan boşluğu 
koruyan sabit ve hareketli çeşitleri olan apareylerdir. 

Sıcak akrilik : Bitim aşamasına getirilen mum halindeki protezin mufla metaryeliyle alçı kalıbıyla birlikte 
alınması sonucu,eriyen mumum yerine kalıcı olan protez malzemesidir. Fırında yüksek ısıyla su kaynamaya 
başladıktan sonra 30 dk. kaynatılması sonucu sertleşen maddedir. 

Soğuk akrilik: Protez kırıklarında,diş ilavesi yapılması gereken protez tamirleri gibi durumlarda kullanılan 
yüksek ısıya maruz kalmasına gerek olmayan maddedir.Toz ve likitin  etkileşimi sonucu ana malzeme şeklini alır 
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6. PROTETİK METERYALLER İN LABARATUARA KABULÜ  VE  F İZİKİ ALANLAR 
 
a) Ölçü Kabul  Red Kriterlerine uygun olan ölçüler, BYS programı üzerinden hareketli protez hastane 

Laboratuvarında,  sabit protez hastanenin tahsis etmiş olduğu  özel Laboratuvar odasında  kabul edilerek ölçünün 
alçı odasına transferi  sağlanır. 

 
 6.1 Alçı Odaları  
a) Kaliteli hizmet üretmek ve işlerin belirlenen plan dahilinde yapılması için, aşağıda belirlenen kurallara   
     riayet edilecektir. 
b) Ölçü alındıktan sonra dezenfeksiyon işlemi ilgili diş protez teknisyeni tarafından yapılarak,  
     bekletilmeden, tüm protez ve kapanışlar sert alçıyla dökülecektir. 
c) Tek parça döküm kron yapılacak işler dışında porselen alçısı kullanılmayacaktır 
d) Ölçüler dökülürken zarar vermeden, hava kabarcığı kalmayacak şekilde dökülecek, donma   
     süresi beklendikten sonra beyaz alçı ile kapatılacaktır. 
e) Ölçüye sert alçı işlemi uygulandıktan sonra  çıta  üzerine,  dikkatlice  yerleştirilir 
f) Alçı model, ölçüden dikkatlice çıkartıldıktan sonra alçı motorunda modele zarar vermeden kesilecektir. 
g) Tamir için alınan ölçüler, modeli çıkartıldıktan sonra ilgili teknisyene verilecektir. 
h) Modellerin üzerine hasta adı, teknisyen adı veya özel Laboratuvar adı yazıldıktan sonra ilgili  
     teknisyene aynı gün teslim edilecektir.  
i) Ölçülerin alt veya üst çenelerden herhangi birisine total protez planlanmış  ise, modeller elde edilip   
     bilgileri yazıldıktan sonra  teknisyen belirlenecektir.  
j)  Alçı odalarında havalandırma sistemi sürekli olarak çalışacak nitelikte olacaktır. Arıza durumunda İlgili        
     teknik birime bildirimde bulunulacaktır. Alçı odasında lavabo, sıvı sabun, kağıt havlu ve el    
     antiseptiği,yüzey dezenfektanı bulunacaktır. 
 
6.2. Modelaj  Ve Tesfiye  Alanı 
a) Çalışma masasının aydınlatması çalışır olmalı 
b) Diş dizimi ve modelaj yaparken elektrikli spatül ve mum eritme hazneleri kullanılmalı   
c) Protezlerin tesfiyesi yapılırken mikro motorlarla yapılan çalışma sırasında gözlük, bone ve maske    
        takılmalı 
d) Mikro motor uygun devirde kullanılmalı 
e) Teknisyen çalışma masasının vakumu çalışır konumda  olacak 
 
 
6.3.  Mum Eritme  Ve Akril Polimerizasyon Alanı 
a) Otomatik mum eritme cihazıyla çalışıldığında ısıya dayanıklı eldiven, maske, bone ve gözlük       
      kullanılmalı 
b) Mum eritme cihazına muflalar temiz yerleştirmeli üzerinde alçı vb. maddeler olmamalı 
c) Akril polimerizasyonunda kullanılan cihazların uygun sıcaklıkta ve uygun zamanda  kullanılmalıdır 
d) Akril polimerizasyonunda kullanılan cihazların kapakların kapalı olmalı 
e) Akril polimerizasyonunda kullanılan cihazların işlem bittikten sonra elektrik bağlantıları kesilerek  
     cihazlar kapatılmalı. 
f) Basınçlı akrilik polimerizasyon fırınıyla çalışırken ısıya dayanıklı eldiven,maske,bone ve gözlük   
     kullanılacaktır, basınç sayacı kontrol edilmeli aşırı basınç olması durumunda elektrik bağlantısını 
keserek  
     cihazdan  uzaklaşılmalı  ve teknik birime bildirilmelidir.           
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6.4.  Akrilik Hazırlama Alanı 
a) Protez Laboratuvarında protez yapımında akrilik maddesi kullanılmaktadır. 
b) Protez yapılırken akrilik maddesi ve likidin etkileşimi sonucu oluşan yan etkilere karşı diş protez  
     teknisyenleri tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılmaktadır. 
c) Akril hazırlama kabininde akrilik hazırlama ve tepim işleminde kabin havalandırması ve aydınlatması   

                     çalışmalı. 
d) Toz/ buharı solumayın,ortamı iyi havalandırın 
e) Akril hazırlama ve tepim işlemlerinde EN 149 solunum maskesi kullanın. 
f) Eller ve gözleri koruyun Gözler ve cilt ile temas ettirmeyin 
g) Yüksek miktarların kullanımında yüz maskesi ve normal koruyucu çalışma kıyafeti kullanın. 
h) Kıvılcım oluşabilecek kaynaklardan uzak tutun. 
i)   Kullanıldığı ortamda gıda maddesi bulundurmayın sigara içmeyin. 
j)  50 (santigrat derece)geçmeyen sıcaklıklarda ve sadece orijinal kaplarında saklayın. 
k) Tepim işlemi esnasında artan akriliği atık kutusuna atarak muhafaza edilmeli. 
 
6.5.  Polisaj Alanı 
a) Polisaj motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılması zorunludur. 
b) Tamiri yapılan protezlerin polisaj malzemeleri ayrı olmalı. 
c) Polisaj işlemi bitince cihaz kapatılmalı. 
 
7.  LABARATUVAR ÇALI ŞANLARIN UYMASI GEREKEN GÜVENL İK KURALLARI  
a) Protezlerin tesfiyesi yapılırken mikro motorlarla yapılan çalışma sırasında gözlük, bone ve 

maske takılması zorunludur. 
b) Cila(polisaj) motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılması 

zorunludur. 
c) Alçı kesme motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılması 

zorunludur. 
d) Yanıcı ve tutuşucu malzemelerle çalışırken dikkatli olunacak.  
 f) Otomatik mum  eritme cihazıyla çalışıldığında ısıya dayanıklı eldiven, maske, bone ve gözlük   

kullanılacaktır. Akrilik polimerizasyon fırınıyla çalışırken ısıya dayanıklı eldiven, maske,bone ve gözlük 
kullanılacaktır.  

 g) Basınçlı akrilik  polimerizasyon fırınıyla çalışırken ısıya dayanıklı eldiven,maske,bone ve 
gözlük kullanılacaktır, basınç sayacı kontrol edilmeli aşırı basınç olması durumunda elektrik bağlantısını 
keserek uzaklaşılmalı  ve teknik birime bildirilmelidir.           

 h) Akrilik hazırlama  kabininde çalışırken kabin havalandırması ve aydınlatılması  çalıştırılacak  
akrilik kabin içerisinde hazırlanıp akrilik tepiminde maske, eldiven, bone, gözlük kullanılacaktır. 

 I) Elektrik arızalarını  mutlaka teknik birime bildirilecek.  
 
8. GİRİŞ VE ÇIKI ŞLARA İLİŞKİN KURALLARI 
 
8-1   Modelaj ve Tesfiye  alanı: 
a)  Çalişma alanına  ilk girişte görevli personel  giriş saatini kayıt ederek imzalar. 
b) Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce iş önlüğü giyilecek, yaka kartı takılacak,    çalışma 

masasının temizliği kontrol edilecek ve bütün güvenlik önlemleri alınacaktır.  
c) Mesai sonrası çıkacak personel çalışma masası düzenini sağlayıp kayıp olabilecek, malzemeleri 

kaldıracak, masanın elektrik bağlantısını kapatacaktır. 
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d) Elektrikli spatül, indiksiyonlu spatül ısıtıcı, mikromotor, çalışma masası vb. cihazların elektrik 
bağlantıları kapatılacaktır. 

e) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını yerine getirerek Laboratuvardan ayrılacaktır     
f) Mesai bitiminde elektrik şartelleri kapatılacaktır. 
g) Mesai bitiminde laboratuvardaki cihaz ve aletlerin güvenliğini sağlamak için laboratuvarın kapısı 

kilitlenmelidir. 
h) Çalişma alanını son terk eden görevli personel  çıkış  saatini kayıt ederek imzalar. 
i) Tavanda duman dedektörleri bulunmalıdır. 
  
 8-2 Alçı ,Mum eritme ve Akril Polimerizasyon alanı: 
a) Çalışmaya başlamadan önce güvenlik önlemleri alınacak( gözlük, maske, bone,eldiven, koruyucu iş 

önlüğü,vb.) 
b) Çalışma ortamının havalandırılması çalıştırılacak 
c) Çalışma tezgahların  tertibi düzeni ve temizliği kontrol edilecek  
d) Cihazların elektirik şartelleri çalıştırılacak.   
e) Çalışma ortamından çıkarken cihazlar kapatılarak  elektirik baglantıları kesilecek. 
f) Çalışma ortamının tertip düzeni bir sonraki güne hazır olacak. 
g) Havalandırmalar ve musluklar kapatılacak.  
 
9-  LABORATUVARIN F İZİKİ ALANLARINA A İT KOŞULLAR  
 
9-1 Laboratuvarın fiziki alanı ve planlaması: 
a) Teknisyen çalışma alanı : ( diş dizimi , modelaj, tesviye  ,gece plağı  vb.) 68 m² 
b) Teknisyen dinlenme alanı: 6 m² 
c) Alçı odası ( ölçü dökümü,mufla ve polisaj alanı vb.) 20 m²  
d) Mum eritem ve Akrilik hazırlama tepim  alanı: 16 m² 
 
9-2 Ortam sıcaklığı ve nem oranı: 
 ABD ASHRAE (American Society of Heating) standartlarına göre ideal termal konfor düzeyi için 

sıcaklığın 20 – 25,5 oC, nemin ise Rh: % 30-60 arasında olması gerekmektedir. 
 
9-3 Havalandırma koşulları: 
a) Çalışma masalarının üzerinde Davlumbaz şeklinde havalandırma bulunmalı. 
b) Laboratuar Ortamındaki havada bulunan toz ve gazları dişarı atacak yeterlilikte olmalı.  
c) Çalışma ortamına  taze hava girişi olmalı 
d) Alçı odası Havalandırma sistemi polisaj alanı için ayrı olacak 
e) Mufla eritme ve kaynatma alanı içim ayrı havalandırma olacak. 
f) Akril tepim alanı için  kabin havalandırması çalışacak  
g) Havalandırma filtreleri teknik servis tarafından  bakımları yapılarak filtreleri değiştirilecek 
  
9-4 Acil durumlar: 
Her bir çalışan yangın, deprem, kimyasal madde dökülmesi, yaralanma, elektrik ve gaz kaçağı 

durumlarında nasıl davranacağını bilmelidir. Herhangi bir acil durumda ekipman ve malzemelerin bölüm içerisinde 
nerede oldukları, nasıl ve ne şekilde kullanılacakları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunlar hakkında bilgi sahibi 
olmak için bir acil durum oluşması beklenmemelidir. 
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9-5 Elektrik Arızası ve Gaz Kaçağı: 
a) Elektrik kaçağı  durumunda yine laboratuvar sorumlusuna haber verilmeli ve kaçağa neden olan 

malzemenin tamiri yapılmalıdır. 
b) Gaz kokusu alındığı zaman hemen pencereler açılmalı ve laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir. 

Laboratuvar sorumlusu sorunu çözümlemek için ilgili kişilerle(TEKNİK SERVİS) iletişim kurmalıdır. 
 
9-6 Yangın ve Patlama: 
a) Yangın anında Yangın Talimatına uyularak hareket edilmelidir.  
 
9-7 Deprem: 
a) Kesinlikle panik yapılmamalıdır. 
b) Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalı.  
c) varsa sandalyelerle desteklenmiş masa    altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık 

gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanılmalıdır. 
d) Başımızı iki elimizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız 
e) Sarsıntı geçene dek beklenmelidir. 
f) Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. 
g) Sarsıntı geçtikten sonra, elektrikli ekipmanlar kapatılmalıdır. 
h) Elektrik, gaz ve su vanaları merkezden kapatılmalıdır. 
i) Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. 
j)  Toplanma bölgesine gidilmelidir. 
k) Binaya girilmeden önce, binanın emniyetli olduğundan emin olunmalıdır. 
l) Deprem nedeniyle doğal gaz borularında patlama olabilir. 
m)  Yakıcı maddeleri ve elektrikli ekipmanları kullanmadan önce gaz kaçağı olmadığından emin 

olunmalıdır. 
9-8 Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım: 

Laboratuvarda uygulanacak ilk yardım, küçük yaralanmaları ve tıbbi müdahale öncesi acil müdahaleyi 
kapsamalıdır.  Temel ilkyardım kuralları üçe ayrılır. 

 

9-9 Olayın geçtiği yerde emniyetin sağlanması (Koruma) 

Bir kaza geliştikten sonra yangın, gaz kaçağı gibi olaya yol açan tehlike kaynağının devam etmekte 
olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kendi güvenliğiniz ve yaralının güvenliği için kaza yerinde emniyet 
sağlanmalı, yeni bir kazanın gelişmesine izin verilmemelidir. Olay yerinde herhangi bir patlama, yangın vb. tehlike 
yoksa yaralı asla yerinden oynatılmamalıdır. Bir tehlike varsa, yaralı ve çevredekiler dikkatlice uzaklaştırılmalı, bu 
mümkün değil ise yaralı tehlike kaynağının yakınından uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. 

 

9-10 Yardım ekiplerinin harekete geçirilmesi (Bildirme) 
Acil yardım servisleri, polis, itfaiye gibi kurumları haberdar etmek için acil telefon numaraları 

kullanılmalıdır. Yaralı yalnız bırakılmamalı ve yardım istemek üzere bir kişi görevlendirilmelidir. Kazayı haber 
veren kişi her zaman; kazanın kesin yerini, kazanın tipi ve durumunu ağırlaştırabilecek koşulları, yangın tehlikesi 
olup olmadığını, yaralı bulunup bulunmadığını, yaralıların sayısını ve görünüşteki durumlarını bildirmelidir. 
Kazazedenin sağlık durumunu yansıtan bilgiler kaydedilmeli; bu bilgiler, yetkili sağlık ekibine ya da kurumuna 
aktarılmalıdır. İsim verilmeli ya da nereden arandığı belirtilmelidir, isimsiz aramalar güven yaratmaz. Haberi 
ilettikten sonra yardımın yolda olduğunu belirtmek üzere olay yerine dönülmelidir. 

 

9-11 Kurtarma ( İlkyardım) 
Aynı yaralıda farklı tipte yaralanma bulunabilir ya da yardıma ihtiyaç duyan birden fazla yaralı olabilir, 

bu nedenle, ilkyardım uygularken öncelikler sırasına uymak gerekir. Birden fazla yaralı varsa, en yakındaki ile ya 
da en çok yakınanla ilgilenilmemeli, bilinçsiz durumda olan yaralıların olabileceği düşünülmelidir. En çok yakınan 
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yaralı her zaman en ciddi yaralı değildir. Kazazedeye öncelikle kaza mahallinde varsa sağlık personeli yoksa 
ilkyardım eğitimi almış biri müdahale etmeli ve diğer kişiler kendisine yardımcı olmalıdır. Eğitimsiz kişiler 
yaralıya kesinlikle müdahale etmemelidir. Bir kaza anında yaralanan kişiye ilk müdahale yapılmadan önce 
enfeksiyon ve hastalık bulaştırma riskleri göz önünde bulundurularak eller çok iyi sabunla yıkanmış olmalı; 
mümkünse lateks eldiven kullanılmalıdır. 

 

9-12 Olası acil durumlarda gerekli olan telefon numaraları: 
Santral: 0 
Başhekimlik: 1210 
İtfaiye Müdürlüğü: 112 
Ambulans: 112 
Teknik Servis: 1200 
 
9-13 Yaralarda hiçbir zaman kullanılmaması gereken malzemeler: 
a) Pamuk, kağıt mendil ya da peçete gibi malzemeler: Lif bırakır ve kolayca dağılırlar yaraların 

etrafına yapışarak enfeksiyon tehlikesi doğururlar. 
b) Alkol, iyot vb. güçlü dezenfektanlar: Yarayı yakarlar. 
c) Antibiyotik içeren merhemler ya da tozlar, pudralar: Yaralının bunlara karşı alerjisi olabilir ve 

yaranın iyileşmesini geciktirebilirler. 
 
 
10- HAVALANDIRMA S İSTEMİ 
Laboratuvardaki havalandırma sistemlerinin aylık bakımları teknik birim tarafından yapılmalıdır. 
 
11- ÖLÇÜ, MODEL VE  PROTEZLER İN TRANSFER YÖNETİMİ   
Ölçü ve modellerin korunması ve hasta - çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki kriterlere 

uyulması gerekmektedir. 
a) Ölçüler hekim tarafından alınacak, yüzey dezenfektanı ile temizlenecektir. 
b) Ölçü dezenfektan solüsyonu ile dezenfekte edilip 2 dk. bekletilmiş olmalıdır. 
c) Ölçünün alınış tarih ve saati BYS’ ye kayıt edilecektir. 
d) Ölçünün kabulü BYS’ye kayıt edilecek ve ölçü kabul barkodu ağzı kapalı poşetlere yapıştırılacaktır. 
e) Ölçü kabul zamanı 20 dakika ile sınırlı olup süresi aşan ölçüler imha edilecek ve ölçünün yenilenmesi 

istenecektir. 
f) Alçı model elde etmek için ölçü poşete konulacak, poşet üzerine hasta adı soyadı, doktor adı,  teknisyen 

adı, ölçü alış tarih ve saatini belirten BYS barkodu yapıştırılarak, prova tarihi vb. yazılacaktır. 
g)  Ölçüler özel Laboratuvar irtibat personeli ve hastanemizde görevlendirilen transferden sorumlu 

personel aracılığı ile alçı odasına teslim edilecektir. 
h) Hatasız ölçü, hekim ve teknisyen ortak onayı  ile kabul edilir. 
 
 
12- PROTETİK METERYALLER İN TRANSFERİ 
a) Ölçüler özel Laboratuvar irtibat  personeli ve hastanemizde görevlendirilen transferden sorumlu 

personel tarafından  kapalı özel taşıma  kutuları içinde alçı odasına teslim edilecektir. 
b) Protetik Meteryaller hastane  içinde özel laboratuvar irtibat  personeli ve hastanemiz transfer  personeli  

tarafından ezilme ve basınca dayanıklı kapalı özel taşıma  kutuları içinde taşınacak. 
c) Protetik Meteryaller hastane içinde mevsim koşullarına uygun  oda sıcaklığında, mümkün olan  en kısa 

sürede  transfer edilecektir. 
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d) Protetik Meteryaller Özel laboratuvara transfer edilirken mevsim koşulları dikkate alınarak maksimum 1 
(bir)  gün içinde   ısı yalıtımlı ezilme ve basınca dayanıklı kontamine olmayan  kutular içinde transferi yapılacaktır. 

e) Protetik Meteryaller Özel laboratuara transfer edilirken gerekli dezenfeksiyon ve hijyen şartları 
sağlandıktan sonra poşetlere konulacak ve bu poşetler ezilme ve basınca dayanıklı  ısı yalıtımı bulunan  sert plastik 
kutular içerisine yerleştirilerek soğuktan ve sıcaktan etkilenmeyecek şekilde transfer gerçekleştirilecektir ,ayrıca bu 
kutular temiz olmalı, herhangi bir kontaminasyona (bulaşmaya) yol açmamalıdır. Taşıma sırasında olabilecek her 
türlü hata ve kayıplar firmanın sorumluluğunda olacaktır.  

   
     
 13- PROTETİK METERYALLER İN  KABULU VE İŞLEME HAZIRLANMASI 
a. Diş Hekimleri tarafından alınan ölçüler protez laboratuvarına gönderilmeden önce BYS üzerinden iş 

talebiyapılarak ölçünün alındığı tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır. 
b. Ölçünün alındığı meteryal (aljinat veya silikon esaslı) kayıt altına alınmalıdır. 
c. Protetik meteryallerin kabulu yapılmadan  işleme alınmamalıdır.  
d. Ölçü Kabul  Red Kriterlerine uygun olup kabul edilen ölçüler BYS programı üzerinden kabul edilerek 

ölçünün laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat kayıt altına alınır ve işi yapacak teknisyene ya da anlaşmalı firma 
teknisyenine teslim edilir.  

e. Protetik meteryallerin  kabulunu yapan personellere eğitim verilmelidir. 
f. Protez yapımının her safhası ( 1. ölçü, 2. ölçü, metal prova dentin prova mumlu kapanış, dişli prova ve 

protez teslim) için gerekli randevu, gün ve saati bilgi i şlem personeli tarafından, hekimin onayı alınarak, hastaya 
verilir. 

    
14-  ÖLÇÜ YENİLEME KR İTERLER İ  
a) Ölçü dezenfektan solüsyonu ile dezenfekte edilip 2 dk. bekletilmiş olmalıdır. 
b) Ölçü Kabul  Red Kriterlerine uygun olan ölçüler BYS programı üzerinden hareketli protez hastane 

laboratuvarında,  sabit protez hastanenin tahsis etmiş olduğu  özel laboratuvar odasında  kabul edilerek ölçünün 
transferi  sağlanır. 

c) Ölçü mutlaka kapalı  kilitli poşet veya kutularda  getirilmelidir. 
d) Yapılacak işlem ölçünün poliklinikte alınış saati, laboratuvara giriş saati, hasta ve hekim adı, teslim 

eden ve teslim alan kişi belirtilerek BYS sistemine kayıt yapılır. Maksimum 20 dk baz alınır. 
e) Süre geçmiş ise ölçünün yenilenmesi istenecektir. 
f) Ölçünün hatasız ve üzerinde işlem yapılabilir nitelikte olması gerekir. 
g) Sabit protez ölçüsünün kesim yapılan dişlerin koleleri net bir şekilde çıkmış olmalıdır.  
h) Hareketli protez ölçülerinde protez bitim sınıfları, frenium bölgeleri, ah hattı bölgesi, retromolar 

bölge net çıkmış olmalıdır. 
i) Ölçü üzerinde özellikle işlem yapılacak bölgelerde ve kapanışı etkileyen bölgelerde hava kabarcığı 

ve deformasyon olmamalıdır. 
j)  Ölçü maddesi kaşıktan ayrılmamış olmalıdır. 
k) Protezle birlikte alınması gereken ölçülerde, hekim ölçü içerisindeki protez çıkartılacaksa çıkartarak 

poliklinik elemanına teslim eder. 
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15- PROTEZ YAPIM VE TESL İM SÜREÇLERİ  
 
15-1 Modelin Oluşturulması Ve Teslimi 
a) Ölçü alındıktan sonra bol su ile yıkanmalı salya , gıda artığı ve kandan  temizlendikten sonra yüzey 

dezenfekatanı ile dezenfekte edilip dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir. 
b)  Model oluşturma (Alçı döküm saati ) kayıt altına alınmalı. 
c) Protez ve ölçü kabul kaydı yapılan total protez veya klasik protez ölçüsü, ise Hastanesimiz alçı  

odasında iş sırasına göre ilgili diş protez teknisyeni tarafından model elde etmek üzere dökülür.                                     
d)  Protez ve ölçü kabul kaydı yapılan iskelet döküm veya sabit protez  ölçüsü ise, Hastanesimizin   özel 

Laboratuvarlar için belirlediği alçı odasında görevli personel tarafından model elde etmek üzere   dökülür. 
e) Elde edilen modeller tekrar yüzey dezenfektanlarıyla dezenfekte edilerek iskelet veya seramik kron 

dökümünün yapılması için modeller özel laboratuvara basınca ve deformasyona dayanıklı  özel çantalarla taşınır. 
f) Zarar görmüş modeller kabul edilmeyecektir. 
 
15-2  Alçı Modellerinin Kabulü Ve Yenileme Kriterleri 
a) Alçı modelleri kenarları düzeltilip yıkanır. Yüzey dezenfektanıyla tekrar dezenfekte edilir. 
b) Modeller Hekim ve hasta bilgileri  bulunan kilitli poşetlere yazılarak ilgili birime teslim edilir. 
c) Alçı modelleri hatasız üzerinde işlem yapılabilir nitelikte olmalıdır. 
d) Hatasız model hekim ve teknisyenin ortak onayı ile kabul edilir. 
e) Model üzerinde özellikle işlem yapılacak bölgelerde ve kapanışı etkileyen bölgelerde hava boşluğu, 

deformasyon olmamalıdır. Sınırlar net olmalıdır.                                                                           
Uygun olmayan modeller ölçü-kabul red formuna kaydedilerek hatalı ve sorunlu ölçüler tespit edilir 
      
15-3 Hareketli Protez İçin  
a) Diş protez teknisyeni, anatomik ölçünün içine beyaz alçı dökülerek modeli hazırlanır.  
b) Diş protez teknisyeni, model üzerine foto plakla fonksiyonel ölçü ( 2. ölçü ) kaşığını hazırlar. 
c) Sorumlu diş teknisyeni tarafından Ölçü Kabul Red Kriterlerine göre değerlendirilen ve uygun bulunan 

fonksiyonel ölçüye diş protez teknisyeni sert alçı dökerek model elde eder. 
d) Diş protez teknisyeni model üzerine ilgili diş hekiminin direktifine göre foto plaktan kaide hazırlar.  
e) Kaide üzerine mum şablon hazırlanır ve diş hekimine verilir. 
f) Hekim tarafından kapanışı tespit edilen şablonları teknisyen tarafından beyaz alçı ile artikülatöre 

bağlanır. 
g) Model üzerine dişleri dizen diş protez teknisyeni tarafından dişli prova için hekime verilir. 
h) Teknisyen tarafından dişli provadan gelen modelin temizliği yapılır. 
i) Teknisyen tarafından modelajı yapıldıktan sonra modeli muflaya alınır. 
j)  Teknisyen tarafından mum ve kaide uzaklaştırıldıktan sonra lak ile muflanın içi izole edilir. 
k) Teknisyen tarafından akrilik hazırlama kabininde hazırlanan akrilik mufla içinde mumdan boşalan 

yere tepilir. 
               

                       15-4 Sabit Protez İçin 
a)  Diş protez teknisyeni , diş kesimi yapılan anatomik ölçünün içine sert alçı dökülerek modeli 

hazırlanır.  
b) Diş protez teknisyeni, model üzerine  hekimin isteği üzerine foto plak ile fonksiyonel ( 2. ölçü )  ölçü 

için kaşığı  hazırlar. 
c) Sorumlu diş teknisyeni tarafından Ölçü Kabul Red Kriterlerine göre değerlendirilen ve uygun bulunan 

fonksiyonel ölçüye diş protez teknisyeni sert alçı dökerek model elde eder. 
d) Kaide üzerine mum şablon hazırlanır ve diş hekimine verilir. 
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e) Hekim tarafından  mum şablon ile kapanışı tespiti edilen  modeller artikülatöre bağlanır  
f) Elde edilen model transfer şartlarına uygun olarak  gönderilir  
g) Metal prova için diş hekimliği kurallarına uygun şekilde mum modelaj yapılarak metel döküm 

işlemleri yapılır 
h) Metal provası yapılan sabit protez metalinin üzerine  opak işlemi uygulanır hastanın diş rengine uygun 

dentin tabaka işlenir . 
i)  Dentin provası yapılan sabit protez bitim için glaze (polisaj) işlemi yapılır.  
 
15-5 Yer Tutucu  Protez: (Hareketli Sabit) 
a) Diş protez teknisyeni, anatomik ölçünün içine sert alçı dökülerek modeli hazırlanır. 
b) Hazırlanan  model üzerine doktorun drektifleri  doğrultusunda Diş Prt.Tek. gerekli apereyleri yapılır.  
 
 
16- PROTEZİN UYGUNLUK  KR İTERLER İ 
16.1 Sabit Protezler 
a) Sabit protezler istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak hastaya teslim etmekle yükümlü olunup, bu  

konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. 
b) Hastaya teslim edilen tüm iş ve işlemlerin statik, mekanik ve biyolojik açıdan bilimsel kriterlere 

uygunluğunu ilgili klinik hekimi onaylayacaktır. (metalin genel görünümü, balansı, uyumu, mezio-distal ve oklüzal 
mesafenin yeterliliği, metal alt yapı ile estetik üst yapının birleşiminin uygunluğu, kapanış, renk uyumu, estetik 
görünümü ve anatomik yapıya uygunluğu, bitmiş iskelet dökümlerinin model ve ağız içindeki uyumu, protezlerin 
planlamaya uygun olup olmadığı vs). 

c) Hekimlerin uygun bulmadığı sabit protezleri tekrarlanır.  
 
16.2 Hareketli Protezler 
a) Hareketli protezler istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak hastaya teslim etmekle yükümlü olunup, bu 

konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. 
b) Yüklenici firma tarafından teslim edilen tüm iş ve işlemlerin statik, mekanik ve biyolojik açıdan 

bilimsel kriterlere uygunluğunu ilgili klinik hekimi onaylayacaktır. (metal alt yapı ile estetik üst yapının birleşiminin 
uygunluğu, kapanış, renk uyumu, estetik görünümü ve anatomik yapıya uygunluğu, protezlerin planlamaya uygun 
olup olmadığı, diş diziminin anatomik kurallara göre yapılıp yapılmadığı, protez kenarlarının uygunluğu, cilalı 
yüzeylerin uygunluğu vs). 

c) Bitimi yapılmış protezler kliniklere teslim edilirken  her bir hasta için, Sağlık standartlarına uygun 
plastik malzeme ile imal edilmiş, ezilme ve basınca dayanıklı   üzerinde hasta bilgilerinin bulunduğu protez saklama 
kutularıyla teslim edilecek, protez saklama kutuları hastada kalacak ve tekrar istenmeyecektir. 

d) Hekimlerin uygun bulmadığı hareketli protezleri tekrarlanır.  
  
17- LABARATUARDA KULLANILAN  C İHAZ VE MALZEMLER İN KONTROLÜ 
a) Tüm cihazların envanteri bulunmalı, periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanmalıdır. 
b) Cihazlara yönelik tanımlayıcı bilgiler  Teknik birimde klinik mühendisliğinde  kayıt edilmelidir. 
c) Kullanıcılara, cihaz kullanımı, cihazın bakım ve temizliği, cihaz kullanımı sırasında en sık karşılaşılan 

sorunla  ve  bu   sorunların nasıl giderilmesi gerektiği gibi konularda eğitim verilmelidir. 
d) Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.  
 
18.   TESLİM SÜRELERİ  
Hastalar  Sabit veya Hareketli protz teslim süreleri hakkında randevu formunun arkasında bulunan sürelerle 

ilgili bilgilendirilmelidir. 
 
18.1 Metal Desteksiz  Total Protezlerin Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin  
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
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b) İkinci ölçüden kaide plağının ve mum şablonun hazırlanmasına kadar olan süre: 1 iş günü, 
c) Sentrik oklüzyonun ve kapanışın tespitinden dişli provaya kadar olan süre: 5 iş günü,  
d) Tekrar eden dişli prova süre: 3 iş günü 
e) Dişli provanın yapılmasından protez bitimine ve teslim edilmesine kadar olan süre: 7 iş günü 
f) Total Protezin bitim süresi toplam en fazla 17 iş günüdür. 
 
18.2  Metal Destekli  Total Protezlerin Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin 
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
b) İkinci ölçüden metal döküm kaidenin hazırlanmasına kadar geçen süre: 5 iş günü, 
c) Sentrik oklüzyonun ve kapanışın tespitinden dişli provaya kadar olan süre: 5 iş günü, 
d) Tekrarlanan dişli prova süresi: 3 iş günü. 
e) Dişli provanın yapılmasından protez bitimine ve teslim edilmesine kadar olan süre: 7 iş günü 
f) Metal destekli total Protezin bitim süresi en fazla 21 iş günüdür. 
 
18.3 Metal Desteksiz  Bölümlü Protezlerin Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin 
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
b) İkinci ölçüden kaide plağının ve mum şablonun hazırlanmasına kadar olan süre: 1 iş günü, 
c) Sentrik oklüzyonun ve kapanışın tespitinden dişli provaya kadar olan süre: 5 iş günü,  
d) Tekrar eden dişli prova süre: 3 iş günü 
e) Dişli provanın yapılmasından protez bitimine ve teslim edilmesine kadar olan süre: 7 iş günü 
f) Metal desteksiz  bölümlü Protezin bitim süresi toplam en fazla 17 iş günüdür 
 
18.4 Metal Destekli  Bölümlü Protezlerin Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin 
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
b) İkinci ölçüden metal döküm kaidenin hazırlanmasına kadar geçen süre: 5 iş günü, 
c) Sentrik oklüzyonun ve kapanışın tespitinden dişli provaya kadar olan süre: 5 iş günü, 
d) Tekrarlanan dişli prova süresi: 3 iş günü. 
e) Dişli provanın yapılmasından protez bitimine ve teslim edilmesine kadar olan süre: 7 iş günü 
f) Metal destekli  Bölümlü Protezin bitim süresi en fazla 21 iş günüdür. 
 
18.5 Kron Sabit Protezlerin  Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin 
a) Diş kesiminden geçici kron yapımı arasındaki süre: 1 iş günü,  
b) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü 
c) Ölçü alımından metal prova arasındaki süre: 5 iş günü, 
d) Metal prova dentin prova arasındaki süre: 5 iş günü,  
e) Seramik kronların dentin prova prova sonrası glaze ve teslim islemi provanın yapıldığı gün veya 1 

gün sonra  
f) Kron köprü protezlerin yapım süresi en fazla 13 iş günü olmalıdır. 
 
18.6  Protez Tamirleri Yapım Süresinin Standardizasyonu İçin: 
 Diş ilavesi, kroşe ilavesi, kırık tamiri besleme vb.  sabit protez tamiri ölçü tarihinden itibaren süre: 3 iş 

günü 
 
18.7 Gece Plağı 
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
b) İkinci ölçüden kaide plağının ve mum şablonun hazırlanmasına kadar olan süre: 1 iş günü 
c) Gece plağı protezlerin yapım süresi en fazla 3 iş günü olmalıdır. 
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18.8 Yer Tutucu(Sabit Ve Hareketli) 
a) Birinci ölçüden şahsi kaşığın hazırlanarak ikinci ölçüye geçilmesi arasındaki süre: 1 iş günü, 
b) İkinci ölçüden yer tutucu protezin  hazırlanmasına kadar olan süre: 4 iş günü 
c) Yer tutucu protezlerin yapım süresi en fazla 5 iş günü olmalıdır. 
 
18.9 Protez Teslim Sürelerin Kontrolü 
a) Protez teslim süreleri her ayın sonunda Diş Protez Laboratuvarı Sorumlu Hekimi ve Sorumlu Diş 

teknisyeni tarafından değerlendirilir, Kalite Yönetim Birimine bilgi verilir. 
b) Gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. 
c)  Protezlerin işlem safhaları BYS programında kayıt altına alınır. 
d) Herhangi bir nedenle protezin teslimi ile bir gecikme söz konusu olduğunda BYS’de bulunan hasta 

iletişim (telefon) bilgileri alınır, hastaya klinik sekreteri tarafından telefonla gerekli açıklama yapılarak yeni 
randevu tarihi belirlenir. 

e) Hasta randevu formunun arka sayfasında bulunan protez kullanma talimatı hakkında bilği verilir.  
k)  Protezlerin karışmaması için ölçü kilitli poşetlerinin üzerine mutlaka hasta barkodu yapıştırılmalıdır. 
l)  Hareketli protezler protez teslim  kutuları ile hastalara teslimi yapılır. 
 
19.  PROTEZ TESLİMİNDE GECİKME: 
19.1 Doktor Veya Laboratuar Kaynaklı Gecikme 
a) Herhangi bir nedenle sabit veya hareketli protezlerin  iş ve işlemleri (prova ,teslim vb.) için  hastaya 

verilen randevuda bir gecikme söz konusu olduğunda BYS’de bulunan hasta iletişim (telefon) bilgileri alınır. 
b)  Hasta randevu gününü beklenmeden  telefonla aranarak gecikme nedenleri hakkında  bilgilendirilir. 
c) Hastanın yeni randevu günü belirlenir.  
 
19.2 Kaybolan Protezler 
a)  Her klinikte  bulunan protez iş ve işlemleri özel bölümlere bırakılmalıdır. 
b)  Ölçü,model ve protez iş ve işlemlerinindeki kayıbın nerden kaynaklı olup olmadığı tespit edilir. 
c) Transferden kaynaklı kayıplarda transfer şeklindeki sorunlar tespit edilir ve ilgi sorumlular proplemin 

düzeltilmesi konusunda  uyarılır. 
d) Ölçü,model ve protez iş ve işlemlerinindeki kayıbın protez  laboratuvarında  olması durumunda  protez 

laboratuarında  sorumlu personel uyarılır. 
e)  Kayıp olan ölçü,model ve protez iş ve işlemlerinin klinikte kaybolması durumunda klinik personeli 

uyarılır. 
f)  Kayıp olan ölçü,model ve protez  iş ve işlemlerinin neden kaybolduğu konusunda  klinik diş hekimine 

bilgi verilir. 
g)  Klinik diş hekimi bu durumu tutanakla tespit ederek hastane idaresine bildirir. 
h)  Kayıp olan ölçü,model ve protez  hastalarıyla iletişime geçilerek randevu günü beklenmeden hasta 

çağrılarak  HBY de yenileme (RPT)   işlemi kayıt altına alınarak  protez iş ve işlemleri başlatılır. 
 
20.  LABORATUVAR GÜVENL İĞİ  VE ÇALI ŞAN GÜVENL İĞİ 
a) Laboratuvarda çalışan tüm personel istisnasız olarak koruyucu ekipman (maske,eldiven,gözlük,bone) 

kullanacaktır. 
b)  Havalandırma iklimlendirme araçları daima çalışır vaziyette olacak ve her hangi bir arızada ilgili teknik 

birime bildirimde bulunulacaktır.  
c) Koruyucu ekipmanlar her personel tarafından ulaşılabilir olacaktır. 
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d) Laboratuvarda kullanılmak üzere depodan alınan her malzemenin son kullanma tarihi kontrol 
edilecektir. 

e)  Son kullanma tarihi geçen malzemelerin iadesi mümkünse iade edilecek, yoksa imha edilecektir. 
f)  Kesinlikle son kullanma tarihi geçen malzeme kullanılmayacaktır. 
g) Kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda Laboratuvar personeline eğitim verilecektir. Gerektiğinde bu 

eğitimler her dönem tekrarlanacaktır. 
h) Laboratuvardaki ekipmanların ilk kez kullanımında laboratuvar sorumlusundan destek alınmalıdır. 

Özellikle elektrikli alet kullanımında gereksiz uzatma kablolarının kullanımından kaçınılmalı, elektrikli aletlerle 
çalışırken topraklı prizler kullanılmalıdır. İş bittikten sonra aletin fişi prizden çıkarılmalıdır. 

 
        21- MALZEMELER İN  GÜVENLİ VE VERİML İ KULLANIM 

 
Laboratuvardaki ekipmanların ilk kez kullanımında laboratuvar sorumlusundan destek alınmalıdır.     

Özellikle elektrikli alet kullanımında gereksiz uzatma kablolarının kullanımından kaçınılmalı, elektrikli aletlerle 
çalışırken topraklı prizler kullanılmalıdır. İş bittikten sonra aletin fişi prizden çıkarılmalıdır. 

a) Mikro motorlarla yapılan  çalışma sırasında gözlük, bone ve maske takılması zorunludur. 
Eldivenle çalışılmamalıdır uygun devirde çalıştırılmalı bakımları ve temizliği yapılmalıdır 

b) Cila motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılması zorunludur. 
c) Alçı kesme motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılması 

zorunludur. Su gereğinden fazla açılmamalıdır. Elektirik kaçağına karşı dikkatli olunmalıdır 
d) Yanıcı ve tutuşucu malzemelerle çalışırken dikkatli olunacak. 
e) Otomotik mum eritme cihazıyla çalışıldığında ısıya dayanıklı eldiven, maske, bone ve 

gözlük   kullanılacaktır. Kapak açık bırakılmayacak gereksiz su ısrafı olmayacak 
f) Akrilik polimerizasyon fırınıyla  çalışırken ısıya dayanıklı eldiven, maske,bone ve gözlük 

kullanılacaktır. Muflalar sert şekilde yerleştirilmeyecek.Gün sonunda suyu boşaltılıp temizlenecek  
g) Basınçlı akrilik polimerizasyon fırınıyla çalışırken ısıya dayanıklı eldiven,maske,bone ve 

gözlük kullanılacaktır. Basıç saati kontrol edilecek. Saf su kullanılacak ve su temiz olacak 
h) Akrilik hazırlama kabininde  çalışırken kabin havalandırması ve aydınlatılması                     

çalıştırılacak akrilik kabin içerisinde hazırlanıp akrilik tepiminde maske, eldiven,bone,gözlük 
kullanılacaktır. 

i) Sarf malzemeleri( alçı,mum,akrilik, mufla vb.) kullanırken daha tasarruflu ve kullanma 
talimatına uygun kullanılacak son kullanma tarihine dikkat edilecek. 

j)  Elektrik arızaları mutlaka teknik birime bildirilecek.  
 

 
22- LABORATUVARDA R İSK TAŞIYAN MADDELER        
22-1 Sağlığı tehdit eden malzemeler: 

     a) Alçı: Diş protez laboratuvarında ana toz kaynağı olan alçı tozu ile mücadelede toz oluşumunu 
önlemek, kaynağında tozu bastırmak, uygun havalandırma ile tozu seyreltmek esas olduğundan, alçı kullanılan 
bölümde havalandırma sistemlerinin bulunması, eksiklikleri varsa giderilmesi ve tozlu ortamda çalışma sırasında 
diş protez teknisyenlerince ve özel laboratuvar elemanlarınca kişisel koruyucu olarak en az TS EN 149 standardına 
uygun endüstriyel tip toz maskelerinin kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. 

       b) Akril Tozu Ve Likiti:  Metil metakrilat (likit) yanıcı, keskin kokulu, göze, solunum sistemine ve 
deriye zararlı, meslek astımına yol açan kimyasal ajanlar listesinde yer almaktadır. Bu nedenle akril hazırlanırken 
ortama yayılan likit kokusunu önleyen, likit kokusunu vakumlayarak dış ortama atılmasını sağlayan akril hazırlama 
kabini kullanılmalıdır. EN 149 standardına uygun endüstriyel tip toz maskelerinin kullanılmasının sağlanması 
gerekmektedir.  

      c) Base Plak: Base plağın model üzerine uyumlandırılması işlemi için ışınlı base plak cihazı 
kullanılmalıdır. 

      d) Pomza: Protezin cilası sırasında ortaya çıkan pomza tozundan korunmak için cila motorunun vakum 
pompası çalıştırılmalıdır. Maske, bone , eldiven gözlük kullanılmalıdır. 
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22-2 Enfeksiyon bulaşma riski olan malzemeler: 
a) Ölçü kaşıkları  
b) Modeller 
c) Protezler 
d) Prova aşamasındaki işler 
e) Hasta ağzına temas etmiş tüm malzemeler 
f) Tesviye ve polisaj işlemleri 
 

22-3 Kesici ve delici alet yaralanmalarına sebep olabilecek malzemeler: 
a) Alçı bıçağı, spatüller, modelaj spatülleri 
b) Piyasemen uçları (canavar frez, hard frez vb) 
c) Tesviye ekipmanları 
d) .Base plak makası 
 

22-4 Yangına neden olabilecek malzemeler: 
a) Kontrolsüz kimyasal reaksiyonlar 
b) Elektrikli ısıtıcılar 
c) Arızalı cihazlar 
d) Elektriksel devrelere aşırı yükleme 
  
23- TEMİZL İK, DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON KURALLARI 
Diş Protez Laboratuvarının genel temizliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Temizlik, 

Dezenfeksiyon ve Antisepsi prosedürüne göre yapılır. İlgili prosedürün kapsamı dışında kalan durumlarda aşağıdaki 
maddelere göre hareket edilir. 

a) Polisaj Taşları, çelik frez, ront frez,vs.  ; Hasta ile temas eden protez, kırık tamiri işlemlerinden 
hemen sonra sprey dezenfektan ile dezenfekte edilir. 

b) Polisaj fırçası, keçe: Hasta ile temas eden protez, kırık tamiri işlemlerinden hemen sonra sprey 
dezenfektan ile dezenfekte edilir. 

c) Spatüller;  Hasta ile temas eden protez, kırık tamiri işlemlerinden hemen sonra sprey dezenfektan ile 
dezenfekte edilir. 

d) Mikromotor;  Her günün sonunda tozu alınarak, 1/10 oranında çamaşır suyuyla silinerek 
temizlenecektir. 

e) Piyasemen: Her hastadan sonra sprey dezenfektan ile dezenfekte edilir. 
f) Kro şe Pensleri: Her kullanımdan sonra sprey dezenfektan ile dezenfekte edilir. 
g) Boller, Alçı kaşığı, alçı bıçağı: Hasta ile temas eden protez, kırık tamiri işlemlerinde kullanıldıktan 

hemen sonra, bu durumlar dışında her günün sonunda dezenfektan solüsyona atılacaktır. 
h) Hasta tarafından kullanılmış protezler: İyodofor veya sodyum hipoklorit solüsyonu ile kısa süreli 

dezenfeksiyonu yapılır. Sonrasında sulandırılmış ağız gargarasında tutulabilir. 
i)  Ölçüler  ve kapanış mumları:  Tükrük, kan ve diğer artıkları uzaklaştırmak amacıyla  alınan ölçüler 

akan su altında yıkanır,  kısa sürede etki eden dezenfektan sprey uygulanır. 
  
24- ATIKLARIN AYRI ŞTIRILMASI 
a) Atıkların minimizasyonu konusunda asgari özen gösterilecek ve Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi Atık Yönetim Planı’na uygun hareket edilecektir. 
b) Akrilik ve parafin içeren atıklar kimyasal atık kutularına atılacaktır. 
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25- KİŞİSEL TEM İZL İK ALANLARINA GÖRE DÜZENLEME 
Kişisel temizlik alanları ilgili temizlik personelleri tarafından kalite standartlarına uygun  temizlik 

malzemeleriyle temizlenecek gerekli havalandırmalar yapılacak, sıvı sabun , kağıt havlu vb. temizlik ürünleri sürekli 
kontrol edilerek yenilenecektir.  

 
26- YÜRÜRLÜK 
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 


