
TAM PROTEZLERDE 
TESVİYE - CİLA















TAM PROTEZLERDE TESVİYE

 Düz duruma getirme, 

 Yontarak fazlalıkların alınması işlemi,

 Düzleştirme,

TAM PROTEZLERDE CİLATESVİYE

 Parlatma için kullanılan kimyasal bileşik,

 Parlaklık,

(              )



Mufladan çıkarılan protezde alçıdaki 
çatlaklardan ve model yüzeyindeki hava 

boşluklarından kaynaklı keskin akril 
çıkıntılar ve akril boncuklar bulunabilir.



Protezlerin pürüzlü yüzeylerinin 
düzleştirilmesi için aşındıma 

(Abrazyon) işlemi gerekir.

Abrazyon; Bir yüzeyin pürüzlerini, diğer bir 
yüzey üzerinde sürtmek süretiyle 

gidermek,









Aşındırıcı Maddelerde Aranan Özellikler

Parçacıklarının düzgün olmaması ve 
Kenarlarının ise keskin olması 

 Aşındıracakları maddeye nazaran daha 
sert olmaları

Yapılarının kuvvetli-sağlam olması, 
aşınmaya karşı dayanıklılık



Neden Cila Yaparız?

 Dış ortam etkilerinden korunabilmesi

 Temas yüzeylerinde irritasyon oluşturmaması

 Güzel bir görünüme ulaşma

 Dolayısıyla estetik ve daha dirençli bir hale getirmek



Cila İşlemi;

Parlatma olarak iki bölümde ele 
alınmalıdır.

Düzleştirme ve 



Cila işleminin her aşamasında 

daha ince aşındırıcılar kullanarak 

bir önceki aşındırıcının oluşturduğu çizikleri 

ortadan kaldırmaktır.

Cilalama işleminde temel amaç:



Örneğin ikinci aşamada kullandığımız 
aşındırıcı ile birinci aşamada kullandığımız 

aşındırıcının çiziklerini yok ederiz.
Üçüncü aşamada ise ikinci aşamanın 

çiziklerini yok ederiz. 



* Tripoli (Silis Hidrat),

* Tebeşir (İspanya Beyazı) 

* Alçı…Aş
ın

dı
rıc
ıla

r;

Parlatıcılar;

* Frezler,

* Zımpara Taşı,

* Silikon Karbid 

(Carborundum), 

* Boron Karbid,

* Cam,

* Grena Taşı

* Aliminyum Oksit,

* Kum,

* Pomza…

Aşındırıcılar;



Hard frezler





Taşlar



Diskler-Zımparalar



 Aşındırıcı frez ve taşlar ile tesviye ye 
başlamak,

 Kalın grenliden başlamak üzere orta ve 
ince diskler (zımparalar) kullanmak,

 Sulu pomza ve keçe ile yüzey hazırlığı,

 Sulandırılmış tebeşir tozu veya Alçı- alkol ve 
döner yumuşak fırça ile polisajı bitirmek.



























Parlak bir yüzey oluşturmak için;

Yüzeydeki düzensizliklerin ve çiziklerin boyutu 

Işığın dalga boyunun ¼ den daha küçük ise

(400 _ 700 nm)







Aşama atlamadan her aşamayı düzgün 
bir şekilde tamamlamalıyız! 

Aksi halde son aşamada ne kadar 
uğraşılsada başarılı sonuç elde 

edilemez… 




