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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Prenatal dönemden baĢlayarak eriĢkin döneme kadar çene-yüz bölgesinde meydana
gelen bazı anomaliler görülür. Bu anomalilerin giderilmesi için ortodontik problemlerin
etiyolojisinde yer alan diĢlere ve çeneye yönelik travmalar ya da sistemik hastalıklara iliĢkin
bilgiler edinilir ve ortodontik çözümler planlanır.
Ortodontik tedavinin arkasında iki ana faktör vardır. Birincisi dental ve fasial estetiğin
geliĢtirilmesi, ikincisi oklüzyon ve fonksiyon ile ilgili problemlerin düzeltilmesidir.
DiĢler ve çeneler arası uygunsuz iliĢkileri düzeltmek ve normale getirmek amacıyla
apareyler kullanılır. Bu apareylerin bazıları sabit olup hekim tarafından bazıları da hareketli
olup hem hekim hem de laboratuvarda teknisyenler tarafından yapılır. Bu modülde daha çok
laboratuvarda diĢ teknisyenlerince hazırlanan vestibül ark ve zemberek çeĢitlerinin
laboratuvar aĢamaları anlatılacaktır.
DiĢlere hareket veren aktif plaklarda bulunan aktif elemanların yapımı kadar
kullanılmaları da önem taĢır. Sahip olduğu ortodontik problemin farkına vararak kendi isteği
ile tedaviyi talep eden bireylerle iĢ birliği de önemlidir.
Sizler bu modül ile aktif elemanlara ait tanım ve kavram bilgileri ile kullanılan araç
gereç ve laboratuvar aĢamalarını tekniğine uygun öğreneceksiniz.
Edindiğiniz bilgi, beceri ve yeterlikler sayesinde diĢ protez laboratuvarlarında aktif
elemanlar yapabileceksiniz.

1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında tekniğe uygun ortodontik apareylerde vestibül ark bükebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Aktif elemanlar deyince ne anlıyorsunuz? BaĢlıca aktif elemanları sıralayınız.
Ortodontik apareylerde vestibül ark ve diğer aktif elemanların yapımında
kullanılan teller ve araç gereçler hakkında bilgi edininiz.
Vestibül arklar hangi amaçlarla kullanılır?AraĢtırınız.
Tutuculuk özelliği yüksek olan vestibül ark büküm aĢamalarını ortodontik
apareylerin yapıldığı bir laboratuvara giderek gözlemleyiniz.
Vidaların kullanım amacına bağlı çeĢitlerini öğreniniz.

1. ORTODONTĠK APAREYLERDE AKTĠF
ELEMANLAR VE VESTĠBÜL ARK
Aktif elemanlar aktif plaklarda bulunur. Bu plakların tutuculuğu kroĢeler aracılığı ile
sağlanır. Ancak tutuculuk kroĢeler aracılığı ile sağlandıktan sonra bunlara hareket sağlayan
elemanların da ilave edilmeleri gerekir.

Resim 1.1: Aktif plaklarda bulunan aktif elemanlar

1.1. DiĢlere Hareket Veren Aktif Elemanlar
DiĢler ve çeneler arası uygunsuz iliĢkileri düzeltmek ve normale getirmek amacıyla
kullanılan aktif elemanlar ortodontik alçı modelleri üzerinde çalıĢılarak tamamlanır.
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Resim 1.2: Ortodontik alçı modelleri üzerinde aktif elemanlar

DiĢlere hareket veren aktif elemanlar iki kısımda incelenir. Bu elemanlar aktif
plaklarda devamlı ve kesintili bulunma durumlarına göre isim alır.

1.1.1. Devamlı (Sürekli) Aktif Elemanlar
Bu elemanlar, aktif plaklarda sürekli aktivite gösterir. Yapılması planlanan diĢ
hareketi çeĢidine göre çeĢitli isimler altında uygulanır. Devamlı aktif elemanlarda kendi
arasında baĢlıca üç Ģekilde incelenir.
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1.1.1.1. Zemberekler (Springler)
Zemberekler, paslanmaz yuvarlak çelik tellerden yapılır. Yararlanıldıkları amaca göre
tel çapı değiĢik olarak seçilir.
Ortodontik teller ortodontik apareylerin yapımında kullanılır. Genellikle tam yuvarlak,
paslanmaz çelik teller (0,5- 0,6-0,7-0,8-0,9-1 mm çaplarında) kullanılır.

Resim 1.3: Ortodontik teller

Zembereklerin yapımında telleri bükmek için çeĢitli penslerden yararlanılır.

Resim 1.4: Zemberek yapımında kullanılan çeĢitli pensler

Zemberekler yapım Ģekillerine veya bunları gerçekleĢtiren araĢtırıcının ismine göre
adlandırılır.

Resim 1.5: Zemberek
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1.1.1.2. Elastikler
Tek diĢ veya bir grup diĢin hareketi için hareketli apareylerle birlikte kullanıldığı gibi
çeneler arası çekim kuvveti için de kullanılır.
Gömülü kanin diĢ üzerine, cerrahi yolla yapıĢtırılmıĢ bir çengelle hareketli aparey
arasında uygulanan elastik, bu kanin diĢin normal konumuna gelmesini kolaylaĢtıracaktır.
Elastiklerin daha önceden planlanmıĢ yönde uygulanması ile basit bir apareyle gerçekten
etkili diĢ hareketleri elde etmek mümkündür.
Kaninden kanine kadar olan labial bölgedeki, iki çengel arasında uygulanan bir
elastik, öne doğru yer değiĢtirmiĢ kesici diĢlerin retrüzyonu ya da geriye eğimleĢmesi için
yardımcı olabilir. Üst plakla bu hareketi gerçekleĢtirmek için kesici diĢlerin arkasındaki
akrilik kısım kesilerek çıkarılır. Bazı vakalarda üst arkın kurvatürü bu iĢ için uygun olmaz.
Aynı amaçla alt çene plağında diĢ hareketi elde etmek için yan parçaların önde bir lingual
barla birleĢtirilmesi gerekir. Bu bölgedeki akrilik diĢlerin geriye eğimleĢmesini engeller.
Bazen sabit apareylerle hareketli apareylerin birlikte kullanımı, daha kolay ve daha
etkili olur. Bazen de ağız dıĢı kuvvetlerle hareketli apareylerin birlikte kullanımı gerekli
olabilir. Bu durumda da elastiklere ihtiyaç duyulabilir.
DiĢ arklarında görülen diĢsel anomaliler, hareketli apareylerle birlikte aktif elemanlar
olarak kullanılan elastik rondeller yardımıyla düzeltilebilir. Bu durumda lastik rondeller,
çeĢitli diĢ hareketleri için diĢ ile plak gövdenin veya tutucu elemanların üzerindeki herhangi
bir çengel arasına gerdirilerek takılmak suretiyle kullanılır. DiĢlerin rotasyon, ekstrüzyon
mesial veya distal hareketleri için lastik rondellerden faydalanılabilir. Elastikler, diĢlere
devamlı kuvvet uygulamak suretiyle diĢsel anomalilerin düzelmesine yardımcı olur.

Resim 1.6: Elastikler

Resim 1.7: Elastiklerin uygulanıĢı
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1.1.1.3. Vestibül Ark
Hareketli apareylerle tutucu eleman olarak kullanılan vestibül ark, U bükümlerinden
sıkılmak suretiyle aktif hâle getirilerek diĢlere devamlı kuvvet uygulayabilir. Ġlk klasik Ģekli
1920 yılında Charles HAWLEY tarafından geliĢtirilmiĢtir. Labial ark da denilen bu arkın iki
fonksiyonu vardır. Birincisi Hawley pekiĢtirme plaklarında olduğu gibi tutuculuk
fonksiyonunu sağlamaktır. Bu pasif bir fonksiyondur. Ġkincisi ise diĢleri hareket ettirmek için
aktif bir eleman olarak hizmet etmektir. Bununla beraber aktif hizmet yaparken aynı
zamanda apareyi stabilize etme görevini de yerine getirir.

Resim 1.8: Vestibül ark

1.1.2. Kesintili (Süreli) Aktif Elemanlar
Kesintili aktif elemanlar olarak vida veya veren denilen hareket verdirici elemanlardan
yararlanılır. Ortodontik vidalar ya da ortopedik amaçlı vidalar, ilgili apareyin değiĢik
bölümleri arasındaki iliĢkiyi değiĢtirme yeteneğine sahiptir.
Bir kuvvet kaynağı olarak kullanılan vidalar, plağın akrilik bölümleri ile birlikte,
diĢleri ve alveol çıkıntıları da etkiler. Hareketli apareylerle ortodontik tedavi için belirli
iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi amacıyla seçilen farklı tip vidalar kullanılabilir. ÇalıĢan bir
parça olarak kullanıldığı zaman kaide plağı vida ile bölünür ve parçalara ayrılır. Plağın
bölünmüĢ olan parçaları, birbiri için resiprokal ankraj görevini de yerine getirir.

1.1.2.1. Kesintili Aktif Elemanlardan Vidaların Kullanımı
Vidalar, geniĢletici veya kapayıcı maksatlarla kullanılabilir. GeniĢletici vidalarda
ortada 90º aralıklarla açılmıĢ dört delikli bir vida baĢı bulunur. Vida baĢının her iki tarafına
doğru uzanan mil üzerinde vida diĢleri açılmıĢtır. Bu diĢler bir tarafta sağ, diğer tarafta sola
doğru zıt yönde açılmıĢlardır. Bu diĢleri açılmıĢ vida milleri, vidanın cinsine göre ya maden
yuvalar içerisindedir ya da çıplaktır ve plağın akril bölümü içerisine gömülür.
Ortada bulunan vida baĢı, belirli yöne döndürüldüğü zaman, tersine açılmıĢ diĢler
nedeni ile sağ ve sol parçaları birbirinden uzaklaĢtırır.
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GeniĢletici vidalarda, iki parçanın aynı düzlem üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla
içerisinde millerin rahatça hareket edebileceği tüp kılavuzlar eklenmiĢtir.
Vida 90º döndürüldüğü zaman (1/4’tür), vidanın her iki tarafında bulunan plak
parçaları, birbirinden 0.2 mm uzaklaĢır.
Bu periodontal membranın her bir tarafa 0.1 mm darlaĢtığını ifade eder. Periodontal
aralıktaki böyle hafif bir daralma kan sirkülasyonuna engel olmaz. Böylece kemik değiĢimi
için ortodontik hareket ortaya çıkar. Dolayısıyla diĢlerin hareketi hem zararsız hem de etkili
bir Ģekilde gerçekleĢir.
Avrupa’da en çok kullanılan çeĢitli tip vidalar toplandığında, en az 254 çeĢit vidanın
kullanıldığı görülür. Bugün vidaların 200 çeĢidi hâlen kullanılmaktadır.
Pratikte çoğu ortodontist, bu vidalardan uygun hacim ve Ģekilde olanları seçer ve
kullanır.
Ekspansiyon (geniĢletici) vidaları, dayanıklıdır ve basınca karĢılık dirençlidir. Ancak
spiral kısmı bazen geriye dönebilir.

Resim 1.9: Vidalar

1.1.3. Vestibül Arkın Kullanımı
Vestibül ark bir hareketli apareyin en önemli bölümlerinden biridir. Çünkü bu eleman
pasif ya da aktif birçok amaçla kullanılabilir. Bu amaçların baĢlıcaları Ģunlardır:


Tutuculuk: Vestibül arklar, arkın ön bölgesinde plağın tutuculuğunu sağlamada
önemli görev yapar. Bu fonksiyonunu kesici diĢlerin vestibül yüzlerine sıkıca
adapte olmak ve bu bölgelerde sürtünme oluĢturmak suretiyle gerçekleĢtirir.
Çeneler arası elastik kullanımları gibi ön bölge tutuculuğunun çok iyi olması
istenen durumlarda vestibül ark diĢetine yakın bükülür. Tutuculuk özelliği ön
planda olan vestibül arklar 0.8 ya da 0.9 mm tellerden bükülür.



Aktif eleman olarak: Vestibül arklar, kesici diĢleri palatinale ya da linguale
hareket ettirmek amacıyla da kullanılabilir. Roberts retraktörü bu amaçla
kullanılan modifiye edilmiĢ bir vestibül ark tipidir.
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PekiĢtirme apareyi olarak: DiĢ kavsinin ön bölgesinin formunu vermek ya da
bu formu korumak amacıyla kullanılır. V formundaki ya da kesici çapraĢıklığı
nedeniyle deforme olmuĢ diĢ kavislerinde vestibül arklar kavsin ön bölgesinin
formunu değiĢtirmede çok önemli rol oynar.



Kesici rotasyonu gibi karmaĢık diĢ hareketlerinde destek olarak: Vestibül
arklar kesici rotasyonlarının düzeltilmesinde son derece önemli rol oynar.
Hareketli apareylerle oldukça güç olan rotasyon hareketi, diĢin içten bir itici
zemberek ile dıĢtan vestibül ark arasında sıkıĢtırılması suretiyle
gerçekleĢtirilebilir.



Elastik asmak amacıyla: Özellikle tutuculuk amacıyla hazırlanan vestibül
arkların U loopları modifiye edilerek üzerine elastik asabilecek çengeller
bükülebilir ya da U loplarının kendileri çengel olarak kullanılabilir. Bu da çene
içi ya da çenelerin birbirlerinden destek alarak diĢ ya da çene hareketleri
gerçekleĢtirmeye yardımcı olur.



Alt çenenin büyümesini ve hareketlerini kontrol etmek amacıyla: Üst çene
plağından çıkan bir vestibül ark alt çene ön bölgesine kadar uzatılırsa alt
çenenin ön arka yöndeki hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olur. Özellikle
pseudoprognati olgularında üst kesicilerin tek baĢına ileri itilmesi yeterli
olmamaktadır. Çünkü böyle olgularda kesiciler ileri gittikçe dengeli kapanıĢ
noktası bulamayan alt çene de öne kayar. Böylece iliĢkide bir ilerleme
sağlanamaz. Oysa Biourge apareyinde olduğu gibi üst plaktan destek alarak alt
çenenin ön bölgesine kadar uzatılan vestibül arkların kullanıldığı olgularda alt
çene hareketleri sınırlanmıĢtır. Böylelikle kontrol altına alınmıĢ olurken üst
kesiciler ileri itilerek ön bölgede istenen overjet ve overbite iliĢkisini çok kısa
sürede gerçekleĢtirmek mümkün olabilir.



Dudakları önde tutmak: Deckbiss gibi üst kesicilerin alt kesicileri kutu kapağı
gibi örttüğü olgularda üst kesicilerin ileri itilmesi gerekir. Oysa böyle olguların
oluĢmasının nedenlerinden biri de dudak kaslarının kesiciler üzerindeki
sıkıĢtırıcı etkisidir. Bu etki ortadan kaldırılmadığı durumda diĢlerin yeniden eski
konumlarına dönme tehlikesi vardır. Böyle olgularda vestibül arklar hem
kesicilerin itici zembereklerle itilmesi için yeterli yeri sağlamak hem diĢ
kavislerini dudakların sıkıĢtırıcı etkisinden kurtarmak amacıyla kesicilerden
uzak seyreder.

Vestibül arkların tel kalınlığı kullanım amacına göre 0.7 mm ile 0.9 mm arasında
değiĢir. Hawley tipi pekiĢtirme apareylerinde ya da tek diĢi ilgilendiren sorunlarla ilgili
apareylerde 0.7 mm’lik teller tercih edilir. 0.8 mm’lik teller genellikle öndeki tutuculuğun
yüksek olması gereken ve birkaç diĢi ilgilendiren sorunlarla ilgili apareylerde kullanılır.
Özellikle çeneler arası elastiklerin kullanılacağı olgularda 0.8 mm’lik teller tercih
edilmelidir. 0.9 mm’lik teller genellikle alt çene hareketlerini kontrol etmek amacıyla yapılan
apareylerde kullanılır. Çeneler tarafından uygulanan kuvvetlerin yüksekliği nedeniyle ince
teller kısa zamanda büküm noktalarından kırılabilir.
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1.1.4. Vestibül Arkın Bölümleri
Vestibül ark üç bölümden oluĢur.




Ön bölge
U looplar
Retansiyon kolları

Resim 1.10: Vestibül arkın bölümleri

1.1.5. Vestibül Arkın Yapımı
Vestibül arklar kullanılacakları amaca bağlı olarak değiĢik Ģekillerde bükülebilir. En
sık kullanılan Ģekli U looplu olanıdır. Bu telin bükümünde dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri tele verilen kavsin diĢ kavsine rehber olacak Ģekilde düzgün bir eğime sahip
olmasıdır. Tel, ön bölgedeki kavis deformasyonlarına uydurulmaya çalıĢılır. Tele anterior ark
formu verilir daha sonra dik açılı U bükümü yapılır. Bu telin bükümünde önemli olan ikinci
nokta da U looplarının köĢesinin kaninlerin 1/3 mesialine temas etmesidir. Kaninleri
sürmemiĢ ya da sürmekte olan olgularda vestibül arka özel bir form verilerek bu diĢlerin
yerlerine gelmesine rehber olunabilir ve kaninlerin vestibülden kontrolü sağlanabilir.
Biourge apareyinde olduğu gibi ön diĢlerin blok hâlinde vida ile hareket etmesinin
istendiği olgularda bu diĢlerin sıkı bir Ģekilde bağlanması gerekir. Böyle olgularda standart
vestibül arklar diĢleri yeterince sıkı kavrayamaz. Bu amaçla 0.7 mm telden bükülebilecek bir
vestibül ark formu verilir.
Yine bazı pekiĢtirme apareylerinde vestibül ark kaninle I. Premolar arasında değil en
son molar diĢlerin distalinden geçecek Ģekilde bükülebilir. Yine kaninler hizasında U
looplara sahip olan bu bükümün amacı tüm diĢ kavsini vestibülden bir bütün hâlinde sarmak
ve sabit tedaviyle yapılmıĢ olan dizimleri korumaktır.
Bazı pekiĢtirme apareylerinde, standart olarak bükülmüĢ olan vestibül arkın üzeri
akrille kaplanır. Böylece ön bölge diĢleri hem telle hem akrille sağlam Ģekilde sabitlenmiĢ
olur.
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1.1.6. Vestibül Arkın Aktive Edilmesi
Bir hareketli aparey ağza yerleĢtirilirken vestibül arkın da adaptasyonu ve aktivasyonu
gerekir. Bunun için telin ön bölgesinin diĢlerin kronlarının ortası hizasından seyrettiğinden
emin olmak gerekir. U looplar diĢetinden yaklaĢık 1-1.5 mm kadar mesafeli seyreder.
Loplar, apareyler ağza yerleĢtirilirken diĢetine batabilir. Bu nedenle aparey ağza
yerleĢtirilmeden önce U looplar parmakla bir miktar vestibüle doğru ayrılabilir. Arkın tutucu
olması ya da kesiciler üzerine kuvvet uygulanması isteniyorsa bu durumda U looplar birer
mm kadar sıkılır ve aparey ağza yerleĢtirilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ederek vestibül ark bükünüz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

 Ölçüyü netliği yönünden inceleyiniz.

 Hekimden gelen ölçüye göre model elde
ediniz.
 Sert alçıdan model elde ediniz.
 Ortodonti
model
elde
kazanımlarınızı kullanınız.
 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Model üzerinde iĢaretleme yapınız.

 Vestibül
arkın
iĢaretleyiniz.
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geçeceği

etme

yerleri

 Teli hazırlayınız.

 0.7 mm’lik çelik tel kullanınız.

 Teli kesiniz.

 Vestibül
arkın
geleceği
alanları
kaplayacak uzunlukta tel kesiniz.
 Kesici pens kullanınız.
 ÇalıĢacağınız iĢle uyumlu olacak yeterli
uzunlukta tel kesiniz.

 Tele yuvarlak kavis veriniz.

 Kavsi loop pensi ile veriniz.
 Bu kavis vestibül arkın geleceği alanları
kaplamalıdır, unutmayınız.

13

 Kanin diĢi iĢaretleyiniz.

 Kanin diĢin mesial bölgesinde kıvrılacak
alanı iĢaretleyiniz.
 Kanin diĢin mesiale 1/3 yakın tarafından
iĢaretleyiniz.

 Teli bükünüz.

 Loop pensi ile teli 90 derecelik açı
vererek bükünüz.
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 Kanin diĢin vestibül tarafında çizim
yapınız.

 Kanin diĢin vestibül tarafında, diĢ eti
seviyesinden 2-3 mm yükseklik verecek
Ģekilde çizim yapınız.

 Teli modele yerleĢtiriniz.

 Kanin diĢin vestibül tarafında, diĢ eti
seviyesinden 2-3 mm yükseklik verecek
Ģekilde çizilen yere yerleĢtiriniz.
 Loop pensi ile yerleĢtiriniz.
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 Teli bükünüz.

 Teli loop pensi ile çizimi yaptığınız diĢe
göre bükünüz.
 Loop pensinin özelliğine ve teli pensin
deliğine yerleĢtirme durumuna göre
büküm yapınız.
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 Loop pensi ile köprü oluĢturunuz.
 Köprüyü ağzı açık kalacak Ģekilde
oluĢturunuz.
 Sürekli teli kontrol ederek büküme
devam ediniz.

 Tele köprü Ģekli veriniz.

 Model uyumuna bakınız.

 Modele tam oturup oturmadığını kontrol
ediniz.
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 Vestibül arkı yerleĢtirip iĢaretleyiniz.

 Vestibül arkı kanin diĢin çizilen
bölümüne yerleĢtiriniz.
 Premolar
diĢin
mesial-vestibül
bölgesinde iĢaretlenmiĢ, vestibül arkın
açık ucunu modelin lingualine bükmek
için iĢaretleyiniz.

 Vestibül tarafın açık ucunu iĢaretleyiniz.

 Akril gelecek açık ucu iĢaretleyiniz.
 Fazla gelen açık kısmını kesiniz.

 Akril payı bırakacak Ģekilde bükünüz.

 Teli akril payı bırakarak modelin eğim
durumuna göre kıvırınız.
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 Bükümü modele yerleĢtiriniz.

 Bükümü model üzerinde çizilen yere
koyarak model uyumunu kontrol ediniz.

 Diğer kanin diĢi iĢaretleyiniz.

 Kanin diĢi mesialinden iĢaretleyiniz.
 Telin büküleceği alan için kole çevresini
diĢ eti seviyesinde 2-3 mm’lik yüksekte
iĢaretleyiniz.

 ĠĢaretlenen yeri bükünüz.

 ĠĢaretlenen yerden 90 derecelik açı
verecek Ģekilde teli bükünüz.
 Loop pensi ile büküm iĢleminizi yapınız.
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 Modele vestibül arkı yerleĢtiriniz.

 Model üzerinde kontrol ediniz.
 Model uyumuna bakınız.

 Tele Ģekil veriniz.

 Alçı model üzerine yerleĢtirecek Ģekilde
veriniz.

 Kontrol ediniz.

 Model uyumuna bakınız.
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 Akril gelecek alanı bükmek için teli
iĢaretleyiniz.

 Modelin
büyüklüğüne
göre
uzunluğunu ve bükeceğiniz
belirleyiniz.

tel
yeri

 Akril gelecek alanı bükmek için diĢi
iĢaretleyiniz.

 Akril gelecek alanı bükmek için kanin
diĢi premolar ve kanin arasındaki lingual
mesial bölgeyi iĢaretleyiniz.

 Akril payı için belirlediğiniz bölgenin
son kontrolünü yapınız.

 Premolar ve kanin arasındaki lingual
mesial bölgenin iĢaretini gözden
geçiriniz.
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 Vestibül ark ayağı (köprü ayağı) için teli
bükünüz.

 Akril payı bırakacak Ģekilde diĢin
durumuna göre büküm yapınız.

 Telin açık fazla kısmı kesiniz.

 Akril gelecek alana yetecek uzunlukta
tel bırakınız.
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 Bükümü kontrol ediniz.

 Her iki köprü ayağının simetrik olup
olmadığına bakınız.

 Modele bükümü yerleĢtiriniz.

 Model üzerinde uyum kontrolü yapınız.

 Teli iĢaretleyiniz.

 Vestibül arkın ayağını oluĢturmak için
teli iĢaretleyiniz.
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 Teli bükünüz.

 Loop pensi ile teli bükünüz.

 Teli kesiniz.

 Teli uygun uzunlukta kesiniz.
 Kesici pens kullanarak teli kesiniz.

 Model uyumunu kontrol ediniz.

 Her iki taraftaki köprü ayağının model
üzerinde tam yerleĢip yerleĢmediğini
kontrol ediniz.
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 Mumu alınız.

 Sıcak spatülle sirkolant mumunu alınız.

 Bükümü modele yerleĢtiriniz.

 BükülmüĢ telin distal bölgesini modele
oturtunuz.

 Bükümü sabitleyiniz.

 Bir miktar sirkolant mumunu, sıcak
spatülle alıp bükülmüĢ telin distal
bölgesine yerleĢtiriniz.
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 Sol tarafın bükülmüĢ telini sabitleyiniz.

 Sirkolant mumu kullanarak sıcak
spatülle sabitleme iĢlemini yapınız.

 Her iki tarafın
sabitleyiniz.

bükülmüĢ

 Bükümü kontrol ediniz.

telini

 Sağ ve sol her iki tarafın sabitlenmiĢ
tellerini içten ve dıĢtan kontrol ediniz.

 Her iki tarafın simetrik olup olmadığını
ve vestibül arkı netliği yönünden kontrol
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Vestibül ark, ………. ,
oluĢur.

………….

ve ………………olmak üzere üç bölümden

2.

Vidalar,…………………………..olarak
kullanılır.

3.

…………………………. olarak vestibül ark diĢ kavsinin ön bölgesinin formunu
vermek ya da bu formu korumak amacıyla kullanılır.

4.

Tutuculuk özelliği ön olanda olan vestibül arklar ………….ya da ……….mm
tellerden bükülür.

5.

……………….tek diĢ veya bir gurup diĢin hareketi için kullanılır.

geniĢletici

veya

kapsayıcı

maksatlarla

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun aktif elemanlarda zemberekler yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Hareketli apareylerin en önemli ve en sık kullanılan aktif elemanlarının
hangileri olduğunu araĢtırınız.
Ortodontik tedavilerde kullanılan baĢlıca zemberek tiplerini ve kullanım
amaçlarını araĢtırınız.
Zembereklerin fizyolojik kuvvet uygulayabilmesi için boy ve çaplarının nasıl
olması gerektiğini araĢtırınız.
Ön bölgede kesici diĢleri vestibüle itmek amacıyla hangi tip zemberek kullanımı
tercih edilir? AraĢtırınız.

2. AKTĠF ELEMANLARDA ZEMBEREKLER
VE DÜZ ĠTĠCĠ ZEMBEREK
Zemberekler hareketli apareylerin en sık kullanılan, en önemli aktif elemanlarıdır.
Bunlar, tellerin elastikiyet özelliklerinden faydalanılarak kuvvet uygular.
Zemberekler, aparey ağızda kaldığı süre içinde diĢlere sürekli kuvvet uygulayan aktif
elemanlardır. Ancak, aparey ağızdan çıkarıldığında diĢler üzerinden kuvvet etkisi
kalkacağından tedavinin bütünü içinde aralıklı kuvvet uygulaması Ģeklinde değerlendirilir.
Zembereklerin fizyolojik düzeyde kuvvet uygulayabilmesi için boylarının uzun,
çaplarının düĢük tutulması gerekir. Bu nedenle zemberekler uygulandıkları yere bağlı olarak
0.5-0.6 ya da 0.7 mm paslanmaz çelik telden bükülür.

2.1. Zemberek Tipleri
Zemberekler amaca bağlı olarak ucu serbest sonlanan ya da kapalı zemberekler olmak
üzere iki tiptir.
Ucu serbest sonlanan zemberekler üç bölümden meydana gelir. Bunlar, uç kısım,
heliks ve retansiyon koludur. Kapalı zemberekler iki bölümden meydana gelir. Bunlar, uç
kısım ve retansiyon kollarıdır. Ucu serbest sonlanan zembereklerde aktif olan kısım uç
bölümüdür.
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Resim 2.1: Ucu serbest sonlanan zemberek

Aparey planlanırken diĢin konumuna bağlı olarak kullanılacak zembereğin ucunun
geleceği taraf doğru belirlenmelidir. Örneğin, rotasyonlu bir üst yan keser diĢin
düzeltilmesinde kullanılacak zembereğin yerleĢiminde, ucun diĢin en palatinal noktasına
uygulanması gerekir. Bu kısmın elastikiyetini dolayısıyla da etki süresini arttırmak amacıyla
telin boyunun uzatılması gerekir. Bu amaçla telin belirli yerlerine heliksler eklenir.

2.2. Heliksli Zemberek
Bu zemberekler, bir ucu akril plak içerisine gömülen, diğer ucu da serbest olan
zembereklerdir. Helikal bükümler ihtiva eder. En sık kullanılan zemberek bükümleridir.
Ġlgili diĢ veya diĢler üzerinde gerekli basıncı oluĢturmak için zemberekler aktive edilmelidir.
Açık zembereklerden olan Helical coil springler (heliksli zemberekler), kanin ve
küçük azı diĢlerinin çekim boĢluklarına doğru distal hareketlerini en iyi sağlayıcı
elemanlardan biridir. Heliksli zemberekler, kanin ve küçük azı diĢleri için yapılmıĢ açık
zembereklerdendir.

2.2.1. Heliksli Zembereğin UygulanıĢı
Heliksli zemberekler akrilik bir kutudaymıĢ gibi korunur. Böylece oklüzal yönde
zembereklerin istenmeyen deformasyonu ve doku hasarı önlenmiĢ olur. Bükülen zembereğin
baĢlangıç kısmı, akrilik içerisinden destek alır. Sonra zemberek kısmını çaprazlayarak
üzerinden geçer. Böylece gingival yönde (diĢeti yönünde) zembereğin yerinden çıkmasını ve
diĢ etine zarar vermesini önler.
Ucu serbest sonlanan heliksli zembereklerde aktif olan kısım uç bölümüdür. Aparey
planlanırken diĢin konumuna bağlı olarak kullanılacak zembereğin ucunun geleceği yer
doğru belirlenmelidir. Örneğin, rotasyonlu bir üst yan keser diĢin düzeltilmesinde
kullanılacak zembereğin yerleĢiminde ucun, diĢin en palatinal noktasına uygulanması
gerekir. Bu kısmın elastikiyetini, dolayısıyla da etki süresini arttırmak için telin boyunun
uzatılması gerekir. Bu amaçla telin belirli yerlerine heliksler eklenir.
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Resim 2.3: Elde bükülmüĢ heliksli zemberek

Resim 2.2: Fabrikasyon heliksli zemberek

Resim 2.4: Heliksli zembereğin alçı model üzerinde uygulanıĢı

2.2.1. Helikslerin Bükülme Kuralı
Helikslerin bükülme yönlerinin mekanik bakımdan önemli bir kuralı vardır. Bir tele
büküm yapıldığında elde edilen maksimum elastikiyet her yönde aynı değildir. Bir
zembereğin maksimum elastikiyet gösterebilmesi için son olarak büküldüğü yönde aktive
edilmesi (sıkıĢtırılması) gerekir. Bauschinger etkisi adı verilen bu olayda zemberek
büküldüğü yönde aktive edilir. Aktivasyon, telin bükülme yönünde yapıldığı takdirde telden
elde edilen elastikiyet maksimum düzeyde olur. Buna karĢılık, büküm yönünün tersi yönde
yapılan aktivasyonlar sonucunda telde bir miktar plastik deformasyon meydana gelir. Bu
olayın temel nedeni telin bükülmesi esnasında moleküler düzenin değiĢtirilmesi sonucu tel
içinde kalan artık streslerdir.
Bu mekanik gerçeğe rağmen hareketli apareylerin özellikleri nedeniyle bu prensibi her
zemberekte uygulamak mümkün olamamaktadır. Örneğin, klasik bir vestibül arkın U
looplarının kesicileri palatinale hareket ettirmek amacıyla aktive edilme Ģekli bu prensibe
aykırıdır. Benzer kural ihlali, klasik U loplu vestibül arklarda, roberts retraktörü, labial kanin
distalizasyon zembereği vb. çeĢitli kuvvet elemanlarında da vardır. Ancak bu bükümlerde
maksimum elastikiyeti elde etmek için ilk bükümün abartılı olarak yapılması daha sonra telin
bir miktar geriye doğru çekilip açılarak bükümün azaltılması gerekir. V ve Z
zembereklerinin kapalı ve parmak zembereklerin aktivasyon Ģekli ise bu kurala uygundur.
Parmak zembereklerde kullanılan heliksin, uygulanan kuvvet yönünün aksi tarafta
yerleĢtirilmesinin nedeni de bu mekanik özelliktir.
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2.3. Düz Ġtici Z Zemberek
Z zembereği (labiolingual) genellikle ön bölgede kesici diĢleri vestibüle itmek için
kullanılır. ġeklinden dolayı Z zembereği adı verilir. Ġhtiyaca göre heliks eklenir. Genellikle
0.5 ya da 0.6 mm paslanmaz çelik telden bükülür. Yine paslanmaz çelik bir tel olan ve
özellikle Begg tekniğinde sıklıkla kullanılan 0,0016 çaplı Australian wire ya da Wilcock teli
bu tür zembereklerde son derece iyi çalıĢan ve uzun süre aktivitesini kaybetmeyen bir tel
tipidir.

2.3.1. Düz Ġtici Z Zembereğin UygulanıĢı
Z zembereğinin diĢe doğru gelecek Ģekilde uygulanmasının önemi büyüktür.
Zemberekler, kesici diĢlerin uzun eksenleriyle yaklaĢık 90º açı yapacak Ģekilde
singulumların hemen üstüne yerleĢtirilmelidir. Bu tip açık uçlu sonlanan zembereklerde uç
en aktif bölümdür. Dolayısıyla zembereğin ucu, diĢin öncelikle hareketi istenen en
palatinaldeki köĢesine yerleĢtirilmelidir. Z zembereği kesici diĢe uygulanırken zemberek
düzlemi diĢin uzun eksenine dik olmalı ve diĢe singulumun hemen üzerinden kuvvet
uygulamalıdır.
Zemberek önce kapalı olarak bükülür ve aparey ağza yerleĢtirilmeden önce ön
heliksinden bird beak (kargaburun) pensin yuvarlak ucuyla tutulup önce çekilmek suretiyle
aktive edilir. Bu aktivasyon miktarı seans baĢına 1 mm’yi geçmemelidir. Bu, bir ay içinde
yaklaĢık olarak 1 mm’lik bir diĢ hareketi anlamına gelir. Fazla yapılan aktivasyonlar sonunda
zemberek yerine tam yerleĢmeyeceği için yanlıĢ yönde ve kontrolsüz kuvvet uygular ya da
plağın stabilitesini bozar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ederek aktif elemanlarda
zemberek (düz itici Z zemberek) yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

 Ölçü detaylarının tam çıkıp çıkmadığını
kontrol ediniz.

 Model elde ediniz.
 Sert alçıdan model elde ediniz.
 Ortodonti model elde etme
kazanımlarınızı kullanınız.
 KapanıĢ kontrolleri için alçı modeli altüst hazırlayınız.
 Alçının donmasını bekleyiniz.

 Teli kesiniz.
 0.6 mm’lik paslanmaz çelik tel
kullanınız.
 Zembereklerin
fizyolojik
düzeyde
kuvvet
uygulayabilmesi
için
tel
boylarının uzun, çaplarının düĢük
tutulması gerekir, unutmayınız.
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 Büküm yapılacak diĢi iĢaretleyiniz.

 DiĢi
lingual/palatinal
kısmından
iĢaretleyiniz.
 Zembereğin ucu, diĢin öncelikle hareketi
istenen en palatinaldeki köĢesine
yerleĢtirilmelidir, unutmayınız.

 Teli loop pensi ile pensin ucundan
tutunuz.

 Tam kapalı bir loop hâline getiriniz.

 Tele daire Ģekli veriniz.

 Telin ucunda 0.2 mm kalacak Ģekilde
tam bir daire oluĢturunuz.
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 Kapalı loop hâline getiriniz.

 Her iki ayak birbirine yaklaĢacak Ģekilde
çalıĢınız.

 90 derecelik büküm yapınız.

 Telin uzun olan kısmından tutup tam
bükümün baĢlangıç yerine pens ile tutup
90 derecelik büküm yapınız.
 Zemberekler, kesici diĢlerin uzun
eksenleriyle yaklaĢık 90º açı yapacak
Ģekilde singulumların hemen üstüne
yerleĢtirilmelidir, unutmayınız.
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 Modele yerleĢtiriniz.

 DiĢin itilecek lingual tarafına yerleĢtirip
kontrol ediniz.
 Zemberek kesici diĢe uygulanırken
zemberek düzlemi diĢin uzun eksenine
dik olmalı ve diĢe singulumun hemen
üzerinden kuvvet uygulamalıdır.

 Fazla kısımları kesiniz.

 Kesici pens kullanınız.

 Bükümü
diĢin
yerleĢtiriniz.

lingual

kısmına

 Bükümü
yerleĢtiriniz.
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iĢaretlenen

bölüme

 Kontrol ediniz.

 Model üzerinde kontrol ediniz.
 Akril payı bırakıp bırakmadığınızdan
emin olunuz.

 Bükümü modele yerleĢtiriniz.

 Bükümü mum ile kapatınız.

 Akril payı bırakarak sirkolant ile
tutturunuz.
 DiĢin
itilecek
lingual
bölümüne
yerleĢtiriniz.

 Bükümü akril girmemesi için pembe
mum ile kapatınız.
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 Akril mumun içine girerek zembereğin
aktivasyonuna engel olmasın diye pembe
mum ile bükümün üzerini tamamen
kapatınız.

 Mum fazlalıklarını alınız.

 Kazıma spatülü ile mum fazlalıklarını
alınız.

 Zembereği kontrol ediniz.

 Tüm zembereklerin iĢlevi ön altı diĢ için
yer uygunsa diĢleri lingualden vestibüle
doğru
itmektir.
Bu
hâliyle
zembereğinizin
yerini
son
kez
kontrolden geçiriniz.
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 Yaptığınız bükümleri model üzerinde
kontrol ediniz.

 Bükümlerinizin uygun yerlerinde olup
olmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Zemberekler tellerin elastikiyet özelliklerinden faydalanılarak kuvvet uygular.

2.

( ) Ucu serbest sonlanan zemberekler uç kısım, heliks ve retansiyon kolu olmak
üzere üç bölümden meydana gelir.

3.

( ) Zembereklerin fizyolojik düzeyde kuvvet uygulayabilmesi için boylarının kısa,
çaplarının yüksek tutulması gerekir.

4.

( ) Helikslerin bükülme kuralında, bir zembereğin maksimum elastikiyet
gösterebilmesi için son olarak büküldüğü yönde aktive edilmesi gerekir.

5.

( ) Ucu serbest sonlanan zembereklerde aktif olan kısım retansiyon kollarıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında tekniğe uygun parmak zemberek yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Parmak zemberek yapımında kullanılan çelik teller ve araç gereçler hakkında
bilgi edininiz.
Serbest uçlu zemberekler hakkında bilgi edininiz.
Parmak zemberek yapımında heliks diĢin hareket etmesi gereken yönün aksi
tarafında neden yer alır? AraĢtırınız.

3. PARMAK ZEMBEREK
Parmak zemberek (mesio distal) en basit zemberek türüdür. Serbest uçlu zemberekler
sınıfına girer. Parmak zemberek median diastemanın kapatılmasında, kanin, premolar ve
molar distalizasyonunda tercih edilen zemberek türüdür. Kullanılan diĢe bağlı olarak
genellikle 0.6 ya da 0.7 mm paslanmaz çelik telden bükülür. Kesiciler bölgesinde 0.6 mm’lik
tel kullanılırken kanin, premolar ve molarlar bölgesinde 0.7 mm’lik tel tercih edilmelidir. Bu
zembereğin diĢe uygulanmasında dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır:


Heliks her zaman diĢin hareket etmesi istenen yönün aksi tarafta yer almalıdır.
Aksi hâlde telin aktivasyonu kısa sürede azalır. Bunun nedeni telin bükülmesi
esnasında materyalin moleküler düzeninde oluĢturulan değiĢimlerdir.



Parmak zemberek, merkezi plaktan çıkıĢ noktası olan bir daire etrafında diĢ
hareketi yaptırır. Oysa klinikte genellikle diĢin eğri değil, düz bir çizgi üzerinde
hareketi istenir. Bunun gerçekleĢebilmesi için zembereğin plaktan çıktığı
noktanın iyi belirlenmesi gerekir.

Bu nokta diĢin baĢtaki konumu ile tedavi sonunda olması istenen konumu arasındaki
mesafenin orta noktasıdır. Böylece diĢ aĢağı yukarı düze yakın bir çizgi üzerinde hareket
ederek istenen konuma ulaĢır. Zembereğin yeri doğru seçilmediği takdirde ortaya çıkabilecek
yan etkiler kaçınılmaz olur.
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3.1. Parmak Zembereğin UygulanıĢı
Parmak zembereğin etkin çalıĢabilmesi için heliks, hareket yönünün aksi yönünde yer
almalıdır. Parmak zemberekler bir merkez etrafında dönme hareketi yapar. Bu nedenle diĢler
de bir çember üzerinde hareket eder. DiĢin doğruya yakın bir hat üzerinde hareketi
isteniyorsa zembereğin plaktan çıkıĢ noktası, diĢin ilk konumu ile son konumu arasındaki
mesafenin orta noktası olmalıdır.
Parmak zemberek bir açık zemberektir. AĢağıda parmak zemberek uygulama
aĢamalarına örnek verilmiĢtir.

Resim 3.1: Açık zemberek uygulama aĢamaları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ederek parmak zemberek
yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

 Hekimden gelen ölçüyü netliği yönünden
inceleyiniz.
 Ölçüyü dezenfekte ederken ve incelerken
eldiven giymeyi unutmayınız.

 Ölçüye uygun alçı model elde ediniz.

 Bu iĢlemi yaparken ‘Ortodonti Model
Elde Etme ’modülündeki öğrenme
faaliyetindeki
iĢlem
basamaklarını
sırasıyla takip ediniz.

 Parmak zemberek yapmak için uygun
teli seçiniz.
 0.6 mm’lik çelik tel kullanınız.
 Tam yuvarlak ortodontik tel tercih ediniz.
 Kullanılan diĢe bağlı olarak kesiciler
bölgesinde 0.6 mm’lik tel kullanırken
kanin, premolar ve molarlar bölgesinde
0.7 mm’lik tel tercih ediniz.
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 ÇalıĢacağınız iĢle uyumlu olacak yeterli
uzunlukta tel kesiniz.
 Kesici pens kullanınız.

 Teli kesiniz.

 Büküm yapılacak
iĢaretleyiniz.

premolar

diĢi

 KurĢun
kalemle
iĢaretleyiniz.

premolar

diĢi

 Telinizi iĢaretleyiniz.

 Telinizi
model
iĢaretleyiniz.
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üzerinde

tutarak

 Teli bükünüz.

 Teli, premolar diĢin vestibülüne gelecek
Ģekilde bükünüz.
 Loop pensi ile bükünüz.

 Teli loop pensi ile pensin ucundan
tutarak daire Ģeklinde çeviriniz.
 Üçlü pens ve ortodontik pens kullanınız.

 Tele tam kapalı loop Ģekli veriniz.

 Teli kendi üzerinde tam daire olacak
Ģekilde kıvırınız.
 360 derece ile bükünüz.
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 Zembereğin yerini belirleyiniz.

 Premoların distal yönde bir doğru
üzerinde hareket ettirilebilmesi için
zembereğin yerleĢtirilmesi gereken yer,
diĢin baĢtaki konumu ile tedavi sonunda
olması istenen konumun arasındaki
mesafenin orta noktasıdır. Bu durumu
dikkate alarak zembereğin yerini
belirleyiniz.

 Teli uzatınız.

 Teli bükülecek diĢin lingualine doğru
uzatınız.
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 Heliksin geleceği yeri iĢaretleyiniz.

 Parmak zembereğin etkin çalıĢabilmesi
için, heliks hareket yönünün aksi yönde
yer
almalıdır.
Çünkü
parmak
zemberekler bir merkez etrafında dönme
hareketi yaparak çalıĢan zembereklerdir.
Bu kurala dikkat ederek iĢaretleme
iĢleminizi yapınız.

 Teli heliksin geleceği yerde kontrol  Telin, heliksin geleceği yer için
ediniz.
iĢaretlenen noktada olmasına dikkat
ediniz.

 Teli iĢaretleyiniz.

 Heliksle aynı noktada iĢaretleyiniz.
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 Teli bükünüz.

 Tele 360 derecelik açı vererek heliks
oluĢturacak Ģekilde bükünüz.
 Üçlü ortodontik pens kullanınız.

 Model üzerinde kontrol ediniz.

 Yerinde olup olmadığına bakınız.
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 Bükümünüzü
sürdürünüz.

kontrollü

bir

Ģekilde

 Ġstenilen heliksi elde edinceye kadar
bükümünüze devam ediniz.
 Model
üzerinde
kontrol
ederek
bükümünüzü sürdürünüz.

 Teli bükerken akril payı bırakınız.

 Akril tepimi sırasında, telin akrilin içinde
kalması için akril payı bırakınız.
 Kullanım sırasında telin oynamaması için
akrilin içinde sabitlemek amacıyla akril
payı bırakınız.
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 Mum atımı yapınız.

 Akrilin gelmemesi gereken yerlere mum
atımı yapınız.
 Modelaj mumu ve sıcak spatülle mum
atınız.

 Bükümü mumla kapatınız.

 Akril mumun içine girerek zembereğin
aktivasyonuna engel olmasın diye pembe
mum ile bükümün üzerini tamamen
kapatınız.
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 Parmak zembereği kontrol ediniz.

 Zembereğin model üzerindeki uyumunu
ve tam yerleĢmesini son kez kontrol
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

DiĢin doğruya yakın bir hat üzerinde hareketi isteniyorsa parmak zembereğin
plaktan çıkıĢ noktası, diĢin ……. konumu ile ……..konumu arasındaki
mesafenin orta noktası olmalıdır.

2.

Parmak zemberek yapımında kullanılan diĢe bağlı olarak kesiciler bölgesinde
……….mm’lik tel kullanırken kanin, premolar ve molarlar bölgesinde ………..mm’
lik tel tercih ediniz.

3.

Parmak zembereğin etkin çalıĢabilmesi için ……………, hareket yönünün aksi
yönünde yer almalıdır.

4.

Parmak zemberek ………………. kapatılmasında, …………. , ……………….ve
molar distalizasyonunda tercih edilen zemberek türüdür.

5.

Akril mumun içine girerek zembereğin aktivasyonuna engel olmasın diye ……………
ile bükümün üzerini tamamen kapatmak gerekir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Uygun laboratuvar ortamı ve donanım sağlandığında tekniğe uygun kanin
distalizasyon zembereği yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ protez laboratuvarlarına giderek kanin distalizasyon zembereği yapımında
kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
U Looplu ve V bükümlü kanin distalizasyon zembereğini karĢılaĢtırıp
aralarındaki farkları belirtiniz.
En çok kullanılan kanin distalizasyon zembereğini ve laboratuvar iĢlemlerini
öğreniniz.
Kanin distalizasyon zembereğini kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları
belirtiniz.

4. KANĠN DĠSTALĠZASYON
ZEMBEREKLERĠ
Kanin distalizasyon zemberekleri, kanin diĢleri mesialden distale doğru çekmek için
kullanılır. Tam yuvarlak, 0,7 mm paslanmaz çelik telden yapılır. Kanin diĢlerinin
retraksiyonu/distalizasyonu amacıyla kullanılır.

4.1. Zemberek Tipleri
Kanin distalizasyon zemberekleri bükümlerine göre iki tiptir. Bunlar U looplu kanin
distalizasyon zembereği ve V bükümlü kanin distalizasyon zembereğidir.

4.1.1 U Looplu Kanin Distalizasyon Zembereği
Labial kanin distalizasyon zembereği, sabit apareylerde kullanılan kapayıcı loop
formundadır ve aynı prensibe göre çalıĢır. Bu zemberek 0.7 mm telden bükülür. Özellikle
vestibül sulkusun sığ olduğu olgularda ya da alt diĢ kavsinde tercih edilir.
Bu zembereklerin aktivasyonunda paslanmaz çelik tel kullanılır. Zembereğin ön kolu
çekilip kaninin mesial kenarına yerleĢtirildiğinde U loop sıkıĢarak aktive olur. Kanin distale
hareket ettikçe loop pasif hâle gelir. Yeniden aktivasyon için kolun uç kısmından 1 mm
kadar kesilip yeniden bükülür ve kaninin mesialine adapte edilir. Zembereğin arka bölümü
genellikle Adams kroĢelerin köprülerine lehimlenir.
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U looplu kanin distalizasyon zembereği mekanik olarak iyi çalıĢan bir düzenektir. Bu
düzenekte esas olan Ģey zembereğin aktive edilmesi için telin ucundan 1 mm kesilip kaninin
mesial kenarına uygun Ģekilde bükülerek yerleĢtirilmesidir.

4.1.2. V Bükümlü Kanin Distalizasyon Zembereği
En çok kullanılan kanin distalizasyon zembereğidir. 0.7 mm telden bükülür. Telin
yüksek elastikiyeti sayesinde etkili ve uzun süreli diĢ hareketi elde edilebilir. En büyük
sakıncası vestibül sulkusu derin olmayan olgularda kullanılamaması, kanin frenilumuna
temas ettiği durumlarda da mukozada tahriĢe neden olabilmesidir. Bu zemberek de ayda
yaklaĢık 1 mm kadar aktive edilir ve kolun ucu kaninin mesial kenarına yerleĢtirilir. Bu
bölgedeki diĢ etini tahriĢ etmemesi için uç kısım ikiye katlanarak pensle ezilmelidir.
Zembereğin, kanini vestibülden saran ve diĢi bukko- palatinal yönde kontrol eden bir büküm
olması da faydalıdır.
V bükümlü kanin distalizasyon zembereğinde, zembereği aktive etmek için heliksten
tutup 1 mm distale doğru bükmek yeterlidir.

Resim 4.1: V bükümlü kanin distalizasyon zembereği
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠAĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ederek kanin distalizasyon

zembereği (U bükümlü) yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

 Hekimden gelen ölçüyü dezenfekte
ediniz.
 Ölçüyü dezenfekte ederken ve incelerken
eldiven giymeyi unutmayınız.

 Ölçüden alçı model elde ediniz.

 Ortodontide
modülündeki
yararlanınız.

model

elde
etme
kazanımlarınızdan

 KroĢe telini kesiniz.

 7-8 cm uzunlukta olmasına dikkat ediniz.
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 Tele 45 derecelik açı veriniz.

 Teli kendi etrafında 360 derece
döndürerek 45 derecelik açı oluĢturunuz.

 Modele oturtunuz.

 Modele, bükülmüĢ teli distalize edilecek
bölgenin tam ortasına gelecek Ģekilde
oturtunuz.
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 Büküm için model üzerinde iĢaretleme
 Modeli diĢin vestibülünden distaline
yapınız.
doğru iĢaretleyiniz.

 ĠĢaretli yerden büküm yapınız.

 ĠĢaretlenmiĢ yerden diĢe göre büküm
yapınız.

 Telin fazla kısmı kesiniz.

 Kesici pensle kesiniz.
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 Modele yerleĢtiriniz.

 Modele tam oturmasını sağlayınız.

 DiĢin mesialini iĢaretleyiniz.

 Arkadaki diĢin mesialinden lingual
bölgesine doğru iĢaretleme yapınız.
 Premolar diĢin mesialinden kanin diĢin
distalinden linguale doğru iĢaretleyiniz.

 KroĢe ayağına eğim veriniz.

 KroĢe ayağına akril payı bırakacak
Ģekilde eğim veriniz.
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 Eğim verdiğiniz kroĢe ayağını model
üzerinde oturtarak kontrol ediniz.

 Kontrol ediniz.

 Spatülü ısıtınız.

 Bek alevinde ya da elektrikli spatülle
ısıtınız.
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 Sirkolantı spatüle alınız.

 Sirkolantı hafif bastırarak
üzerine doğru alınız.

 KroĢeyi modele tespit ediniz.

 Sirkolant mumu ile tespit ediniz.
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spatülün

 Kontrol ediniz.

 Distalizasyon zembereğinin diğer ayağını
bükmeyiniz.
 KarĢı ayağı hekim ajuste eder,
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Kanin distalizasyon zemberekleri, kanin diĢleri mesialden distale doğru çekmek
için kullanılır.

2.

( ) U bükümlü kanin distalizasyon zembereğinde, hekimin ajuste edeceği ayağı da
büküp o Ģekilde hekime göndermek gerekir.

3.

( ) U looplu kanin distalizasyon zembereği mekanik olarak iyi çalıĢan bir

düzenektir. Bu düzenekte esas olan Ģey zembereğin aktive edilmesi için telin
ucundan 1 mm kesilip kaninin mesial kenarına uygun Ģekilde bükülerek
yerleĢtirilmesidir.
4.

( ) V bükümlü kanin distalizasyon zembereğinin en büyük avantajı, vestibül

sulkusu derin olmayan olgularda kullanılması ve kanin frenilumuna temas
ettiği durumlarda da mukozada tahriĢ oluĢturmamasıdır.
5.

( ) V bükümlü kanin distalizasyon zembereğinde, zembereği aktive etmek için

heliksten tutup 1 mm distale doğru bükmek yeterlidir.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Uygun laboratuvar ortamı ve donanım sağlandığında, tekniğe uygun kapalı zemberek
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



DiĢ protez laboratuvarlarına giderek kapalı zemberek yapımında kullanılan araç
gereçleri öğreniniz.
Kapalı zemberek yapımındaki laboratuvar aĢamalarını gözlemleyip diğer aktif
elemanların yapılıĢı ile karĢılaĢtırınız. ġimdiye kadar gördüğünüz aktif
elemanların uygulamalarına yönelik benzerlikleri ve farklılıkları sıralayınız.

5. KAPALI ZEMBEREK
Bu zemberek, bir diĢ ya da bir ucu akril plak içerisine gömülen, diğer ucu da serbest
olan zembereklerdir. Bu zembereklerde, serbest uç yoktur. Etkili bölüme gereken Ģekil
verildikten sonra zemberek telinin her iki ucu da akril plak içerisine girerek tutucu kuyruk
bölümünü oluĢtururlar.

5.1. Kapalı Zembereğin UygulanıĢı
Bu zemberek, bir diĢ ya da bir diĢ grubunu hareket ettirmek amacıyla kullanılır ve
genellikle 0.15 ya da 0.16 mm çelik telden bükülür. Kesici diĢlerin grup hâlinde labiale
itilmesi amacıyla kullanıldığında mutlaka kavis formu verilmesi gerekir.
Bazı durumlarda bu zemberekler, premolar ve molarlar bölgesinde sınırlı bir etki de
sağlayabilir. Bu zemberekler bazen tek bazen çift T Ģeklinde bazen de heliks ilavesi ile
bükülebilirler. Ancak en sık kullanılan biçimi tek T Ģeklinde olanıdır.
T tipi zemberekler ilgili diĢleri vestibüle iterler. Zembereklerin kuyruk kısımları
birbirine paralel olarak baĢlar ve belirli bir boy bıraktıktan sonra açı yaparak birbirinden sağa
sola uzaklaĢtırılır. Daha sonra uygun Ģekillerde bükümleri tamamlanarak ilgili diĢ bölgesine
yerleĢtirilirler. Diğer zembereklerde de olduğu gibi kapalı zemberekler de çeĢitli çaplarda
uygun ortodontik çelik tellerden yapılırlar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyeti iĢlem basamaklarını takip ederek kapalı zemberek
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz.

Öneriler
 Vestibül ve frenilumların tam çıkmasına
dikkat ediniz.

 Hekimden gelen ölçüye göre alçı model  Bu iĢlemi yaparken ‘Alçı Model Elde
Etme’
modülündeki
öğrenme
elde ediniz.
faaliyetindeki
iĢlem
basamaklarını
sırasıyla takip ediniz.

 Kapalı zemberek yapmak için uygun tel
seçiniz.

 0.16 mm kalınlığında tam yuvarlak çelik
tel kullanınız.
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 Teli kesiniz.

 Uygun uzunlukta tel kesiniz.
 Kesici pens kullanınız.
 ÇalıĢacağınız iĢle uyumlu olacak yeterli
uzunlukta tel kesiniz.

 Teli tam ortasından kıvırınız.

 Teli iĢaretleyiniz.

 Loop pensi ile bükünüz.
 Zembereklerin serbest kolları (tutucu
kuyruklar) birbirine paralel olacak
Ģekilde teli bükünüz.

 Alçı
modeli
üzerinde
ölçerek
iĢaretleyiniz.
 Yapılacak diĢin mesial-distal geniĢliğine
göre teli iĢaretleyiniz.
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 DiĢi iĢaretleyiniz.

 Alçı model üzerinde kapalı zemberek
uygulayacağınız alanda iĢaretlemenizi
yapınız.

 Teli iĢaretlediğiniz yerden tutunuz.

 ĠĢaretlenen yerden loop pensi ile teli tam
ortasından tutunuz.
 180 derece açı ile bir büküm olacak
Ģekilde teli bükünüz.

 Teli bükünüz.
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 Serbest kolun birini bükünüz.

 180 derece açı vererek bükümünüzü
yapınız.

 Loop pensi ile büküm iĢleminizi yapınız.
 Tel bükümünüzü kontrollü bir Ģekilde
 Fonksiyonel ve çeĢitli boyutlardaki diğer
sürdürünüz.
pens çeĢitlerini de hazır bulundurunuz.
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 180 derece ile bükümünüzü yapınız.
 Diğer serbest kolu da bükünüz.

 Serbest kollar ya da tutucu kuyrukları
loop pensi ile 180 derecelik açı ile
bükünüz.

 Serbest kollardan tutarak
bükümünüzü yapınız.

üçüncü
 DiĢi aktive etmek için kapalı zembereği
üçlü de çalıĢabilirsiniz (Üçlü kapalı
zemberekler aktive edilecek diĢleri
vestibüle daha iyi itebildikleri için tercih
edilir ancak zorunlu değildir.)
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 Kapalı
zemberekteki
bükümler  Boyunu kısaltmak ve kullanımını
arasındaki mesafeyi daraltınız.
kolaylaĢtırmak için ara mesafeyi young
pensi
ile
zemberek
bükümlerini
bastırarak daraltınız.
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 Model uyumunu kontrol ediniz.

 Alçı modeli
yapınız.

kontrolünüzü

 Serbest uçlardan tutarak mesial-distal
mesafeyi kontrol ediniz.
 Bu
mesafenin
normalden
fazla
tutulmasının aktif hâle getirilecek diĢin
yanındaki diĢi de aktive edeceğini
unutmayınız.

 Mesial-distal mesafeyi kontrol ediniz.

 Serbest
uçları
(tutucu
fazlalıkları) kesiniz.

üzerinde

kuyruk

 Kesici pens kullanınız.
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 Telin serbest uçlarını bükünüz.

 Telin akrile gelen serbest uçlarını 45
derecelik açı ile bükünüz.
 Akril payı bırakacak Ģekilde büküm
yapınız.

 Telin diğer serbest ucunu da bükünüz.

 Telin serbest uçlarını karĢılıklı birbirine
bakacak Ģekilde bükünüz.
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 Bükümü modele yerleĢtiriniz.

 Bükümü alçı model üzerinde çizilen
yere yerleĢtiriniz.

 Bükümü sabitleyiniz.

 Bir miktar sirkolant mumunu, sıcak
spatülle alıp bükümü sabitleyiniz.
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 Bükümü mumla kapatınız.

 Akril girmemesi için mumla kapatınız.
 Mumla kapatırken serbest kolların açıkta
kalmasına dikkat ediniz.

 Mum fazlalıklarını zembereği yerinden
oynatmadan bistüri ile kazıyınız.
 Mum fazlalıklarını kazıyınız.
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 Model uyumunu kontrol ediniz.

 Alçı modeli
yapınız.
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üzerinde

kontrolünüzü

 Birinci diĢin zemberek yapımındaki tüm
iĢlem basamaklarını sırası ile takip
 Diğer diĢ için de kapalı zemberek
ederek kapalı zemberek yapınız.
yapınız.

74

 Kapalı
zemberekteki
bükümler  Boyunu kısaltmak ve kullanımını
arasındaki mesafeyi daraltınız.
kolaylaĢtırmak için ara mesafeyi young
pensi
ile
zemberek
bükümlerini
bastırarak daraltınız.

 Serbest
uçları
fazlalıkları)kesiniz.

(tutucu

kuyruk

 Kesici pens kullanınız.

 Telin serbest uçlarını bükünüz.

 Telin akrile gelen serbest uçlarını 45
derecelik açı ile bükünüz.
 Akril payı bırakacak Ģekilde büküm
yapınız.
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 Bükümü modele yerleĢtiriniz.

 Bükümü alçı model üzerinde çizilen
yere yerleĢtiriniz.

 Model uyumunu kontrol ediniz.

 Alçı modeli üzerinde model uyumuna
bakınız.

 Mesial-distal mesafeyi kontrol ediniz.

 Serbest uçlardan tutarak mesial-distal
mesafeyi kontrol ediniz.
 Bu
mesafenin
normalden
fazla
tutulmasının aktif hâle getirilecek diĢin
yanındaki diĢi de aktive edeceğini
unutmayınız.

76

 Bükümü sabitleyiniz.

 Bir miktar sirkolant mumunu, sıcak
spatülle alıp bükümü sabitleyiniz.

 Bükümü mumla kapatınız.

 Bükümün üzerini akril girmemesi için
sıcak spatülle aldığınız mumla kapatınız.
 Serbest uçları açıkta bırakınız.
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 Mum fazlalıklarını kazıyınız.

 Keskin spatülle mum fazlalıklarını
kazıyınız.
 Mum fazlalıklarını zembereği yerinden
oynatmadan bistüri ile kazıyınız.

 Kapalı zembereğinizi kontrol ediniz.
 Aparey yapmak için kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kapalı zemberek, bir diĢ ya da bir ucu ………….plak içerisine gömülen, diğer ucu da
…………… olan zembereklerdir.

2.

Kapalı zemberek,
kesici diĢlerin grup hâlinde ……….itilmesi
kullanıldığında mutlaka …………..formu verilmesi gerekir.

3.

Serbest uçlardan tutarak ………………. mesafeyi kontrol etmek kapalı zemberek
yapımında önemlidir. Bu mesafenin normalden fazla tutulmasının aktif hâle
getirilecek diĢin yanındaki diĢi de aktive edeceği unutulmamalıdır.

4.

Telin akrile gelen serbest uçlarını ……….derecelik açı ile ………payı bırakacak
Ģekilde bükme, kapalı zemberek yapımında önemli bir iĢlem basamağıdır.

5.

Keskin spatülle mum fazlalıklarını kazırken …………yerinden oynatmamaya dikkat
etmek gerekir.

amacıyla

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirme sorularına geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi devamlı aktif elemanlar içinde yer almaz?
A) Zemberekler
B) Elastikler
C) Vidalar
D) Vestibül ark
E) Labial ark

2.

AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Parmak zembereğin etkin çalıĢabilmesi için heliks, hareket yönünün aksi
yönünde yer almalıdır.
B) Vidalar, kesintisiz aktif elemanlardan olup aktif plaklarda sürekli aktivite
gösterirler.
C) Bir zembereğin maksimum elastikiyet gösterebilmesi için son olarak büküldüğü
yönde aktive edilmesi (sıkıĢtırılması) gerekir.
D) Ucu serbest sonlanan heliksli zembereklerde aktif olan kısım uç bölümüdür.
E) Z zembereği (labiolingual) genellikle ön bölgede kesici diĢleri vestibüle
itmek için kullanılır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi vestibül arkın kullanım amaçları için söylenemez?
A) Vestibül arklar, arkın ön bölgesinde plağın tutuculuğunu sağlamada önemli
görev yapar.
B) Vestibül arklar, kesici diĢleri palatinale ya da linguale hareket ettirmek
amacıyla kullanılabilir.
C) Vestibül arklar diĢ kavsinin ön bölgesinin formunu vermek ya da bu formu
korumak amacıyla kullanılır.
D) Vestibül arklar, kesici rotasyonlarının düzeltilmesinde uygulanır.
E) Vestibül arklar, kanin diĢleri mesialden distale doğru çekmek için kullanılır.

4.

‘Genellikle ön bölgede kesici diĢleri vestibüle itmek için kullanılır. Ġhtiyaca
göre heliks eklenir ve 0.5 ya da 0.6 mm paslanmaz çelik telden bükülür.’
AĢağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar?
A) Düz itici Z zemberek
B) Kanin distalizasyon zemberekleri
C) Parmak zemberek
D) U Looplu Kanin Distalizasyon Zembereği
E) Heliksli zemberek
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5.

Aktif elemanların laboratuvar iĢlemlerine yönelik aĢağıdaki ifadelerden doğru
olan hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hekimden gelen ölçüye göre model elde edilir.
Aktif elemanın geçeceği yer, model üzerinde kalemle belirlenir.
Yapılacak aktif elemanın çeĢidine göre, ortodontik çelik tel hazırlanıp kesilir.
Uygun penslerle, yapılacak aktif elemanın fonksiyonuna göre tel bükülür.
Hepsi
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

ön bölge,
U loplar,
retansiyon kolları
kesintili aktif
elemanlar
PekiĢtirme
apareyi
0.8
0.9
Elastikler

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

5

ilk
son
0.6
0.7
heliks
median
diestemanın
kanin
premolar
pembe mum
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

akril
serbest
labiale
kavis
mesio-distal
45
akril
zembereği

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
E
A
E
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