Özel bir yetenek ve el becerisi gerektiren Diş Protez
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Teknolojisi Programı’nda öğrenciler, sadece meslek
edinmekle kalmayıp bir zanaatı bilimsel doğrular
çerçevesinde öğrenmektedirler.
Diş hekimliği ve Diş Protez Teknikerliği birbirini
tamamlayan iki meslek grubudur. Bir diş protez
teknikeri mezun olduktan sonra hangi protezleri
hazırlar?
2. Hareketli protezler
a. Total protezler (Tam dişsiz vakalar)
b. İskelet protezler (Parsiyel dişsiz vakalar)
c. Hassas tutuculu protezler (Parsiyel dişsiz
vakalar)
3. İmplant üstü protezler
4. CAD-CAM uygulamaları
Öğrenciler eğitimleri boyunca hangi dersleri alırlar?
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Bu programı tercih eden öğrenciler iki yıl boyunca

Yüksek Okulu, Dişçilik Hizmetleri Bölümüne bağlı

yoğun bir şekilde mesleki, teorik ve uygulamalı

olan

Diş

Protez

Teknolojisi

Programında,

Üniversitemiz Kartal Yerleşkesinde bulunan modern
laboratuvarlarında diş hekimliğinde hastalar için
hazırlanan bütün protezlerin üretimi teorik ve
uygulamalı olarak, konusunda uzman öğretim
üyelerince öğretilmektedir.

1. Sabit protezler
a.

Metal-porselen kuron ve köprüler

b.

Metal desteksiz tam porselen restorasyonlar

•

Lamineyt restorasyonlar

•

İnley, onley restorasyonlar

•

Tam porselen kuron ve köprüler

eğitim alırlar. Teorik ve uygulamalı derslerin tamamı
Üniversitemiz Kartal Yerleşkesi’ndeki laboratuar ve
dersliklerde verilmektedir.

İş İmkanları: Diş hekimi ve diş teknikerinin protez
üretimi sırasında bir ekip olduğu bilinci, ülkemizde
de

yerleşmiş

durumdadır.

Diplomasız

diş

teknisyenlerinin çalışması ve laboratuar açmasının
önü kapanmıştır.

Bu nedenle, laboratuarlarda

Meslek Yüksek Okulu mezunlarına çok fazla ihtiyaç
duyulmaktadır.

Öğrencilerimizin, eğitimleri boyunca, Hareketli ve
sabit protezler, Porselen Protezler, İleri Porselen
Teknikleri, CAD-CAM ve İmplant Üstü Protezler gibi
dersleri

yoğun

bir

şekilde

almakta

ve

Mezunlarımız;

• Devlet hastanelerinin diş protez
laboratuvarlarında
• Özel diş protez laboratuvarlarında
• Özel hastanelerin diş protez laboratuvarlarında
kolayca iş bulabilmektedirler.

bu

restorasyonları ilgili eğitmenlerinin denetiminde
bizzat üretmektedirler.

Yetenekli ve el becerisine güvenen öğrenciler sizleri
Bölümümüze bekliyoruz.
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