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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0057 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  PekiĢtirme Apareyleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül pekiĢtirme tedavisi ile pekiĢtirme amaçlı 

kullanılan hareketli ve sabit pekiĢtirme apareylerine ait 

tanım ve kavram bilgileri ile apareylerin yapımlarına ait 

teknik iĢlem ve becerileri, kullanılan araç gereci içeren bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK PekiĢtirme apareyleri elde etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuvarı ve okul 

laboratuvarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe 

uygun pekiĢtirme apareyleri yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuvarında tekniğe 

uygun hareketli pekiĢtirme apareyleri yapabileceksiniz. 

2. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuvarında tekniğe 

uygun sabit pekiĢtirme apareyi hazırlığı yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Hastadan gelen ölçü, alçı tozu, su, alçı kaĢığı, 

bol, kroĢeler ve vestibül ark için uygun kalınlıkta teller (0,7-

0,8mm tel), tel bükümleri için uygun pensler, sirkolant 

mum, spatül, bek, izolasyon maddesi (lak), ortodontik akril 

tozu, akril likiti, polimerizasyon için fırın, çeĢitli kalınlıkta 

frezler, pomza karıĢımı, cila motoru, keçe, siyah kıl fırça, 

beyaz pamuk fırça, cila pastası, temizleme fırçası ya da 

buhar makinesi, dezenfektan madde, eldiven, essix cihazı, 

essix plağı,  
 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama 

laboratuarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ortodontide pekiĢtirme tedavisi; aktif tedavi ile elde edilen durumun korunması 

gereken aĢamadır. PekiĢtirme apareyleri de pekiĢtirme tedavisinde kullanılan apareylerdir. 

PekiĢtirme apareyleri (aygıtları) tamamen pasif, hiçbir aktif ortodontik kuvvet uygulamayan 

apareylerdir. PekiĢtirme tedavisinde temel olarak; hastanın kendisinin takıp çıkarabileceği 

hareketli apareyler ve hekim tarafından diĢlere yapıĢtırılan sabit apareyler kullanılır. 

 

Sizler bu modül ile ortodontide pekiĢtirme tedavisi, pekiĢtirme apareyleri ve 

kullanımlarına ait tanım ve kavram bilgilerini, hareketli ve sabit pekiĢtirme apareylerin 

yapımlarına ait teknik iĢlem ve becerilerini, kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz. 

 

Edindiğiniz bilgi, teknik iĢlem ve beceriler ile  hareketli ve sabit pekiĢtirme apareyleri 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun hareketli pekiĢtirme apareyleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ortodontide pekiĢtirme tedavisinin yapılma amaçlarını ilgili kaynaklardan ve 

internet ortamından araĢtırınız. 

 PekiĢtirme tedavisinde kullanılan apareyleri sınıflandırınız. Ortodonti 

çalıĢmaları yapılan diĢ protez laboratuarlarında hareketli pekiĢtirme 

apareylerinin yapılıĢlarını gözlemleyiniz. 

 Hareketli pekiĢtirme apareylerinin çeĢitlerini öğreniniz. 

 Hareketli pekiĢtirme apareylerinin yapımında kullanılan araç gereçleri öğreniniz 

ve bunları sınıfta paylaĢınız. 

 

1. HAREKETLĠ PEKĠġTĠRME 

APAREYLERĠ 
 

Ortodontik tedavi, aktif ve pasif (pekiĢtirme) tedavi olarak iki aĢamada gerçekleĢir. 

 

Aktif tedavi, mevcut bozuklukların giderilmesi amacıyla kullanılan hareketli ve sabit 

apareylerle elde edilen, diĢ ve çenelerin düzeltilme aĢamasıdır. 

 

Pasif (pekiĢtirme) tedavi ise aktif tedavi ile elde edilen durumun korunması gereken 

aĢamadır. 

 

1.1. PekiĢtirme Tedavisi 
 

Ortodontide, diĢlerin dizilmesi ve istenilen iliĢkilere getirilmesinden çok, elde edilen 

dizimlerin ve iliĢkilerin kalıcı olmasının sağlanması daha büyük önem taĢır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Aktif ortodontik tedavi süresince diĢler hareket ederken diĢin etrafındaki komĢu 

yapılarda (kemik, periodontal lifler) bir takım değiĢiklikler olur. Aktif tedavide diĢler hareket 

ederken hareket yönündeki kemikte erime, (rezorpsiyon) harekete zıt yönde kalan kemikte 

ise depolanma (appozisyon) olayları gerçekleĢir. Rezorpsiyon tarafındaki periodontal lifler 

sıkıĢırken, appozisyon tarafındaki liflerde uzama olur. Bu hareket esnasında periodontal 

aralık da normalden daha fazla geniĢler. Nitekim ortodontik olarak hareket eden diĢlerde 

normalden daha fazla hareketlilik (mobilite) söz konusudur. Tedavi sona erdiğinde, diĢlerin 

etrafını bilinen sağlam yapıdaki kemik yerine daha gevĢek kıvamda bir yapı çevreler. Bu 

gevĢek yapı nedeniyle çevre dil-dudak ve yanaklardan kaynaklı en küçük kuvvetler bile 

diĢlerin istenmeyen yönlerde hareket etmesine ve dizilerin bozulmasına neden olabilir. 

Görüldüğü gibi, diĢler düzeltildikten hemen sonra etrafındaki bu yapılar, diĢlerin yeni 

konumuna uyum sağlayamamıĢ ayrıca kemik dokusu da olgunlaĢmamıĢ durumdadır. Bu 

nedenle, aktif tedavi sonunda hareketli ve sabit apareyler çıkarılıp diĢler tamamen boĢ halde 

bırakıldıkları takdirde, diĢlerin eski yerlerine dönmesi yani nüks denen geri dönüĢlerle 

karĢılaĢılabilir. Bunu önlemek için kemik ve çevre dokuların yeniden düzenlenmesi 

tamamlanıncaya kadar, düzelmiĢ diĢleri yapılacak baĢka aygıtlarla yerlerinde pekiĢtirmek 

(düzeltilen konumlarında tutma) gerekir. 

 

Aktif ortodontik tedaviyle elde edilen son durumun, tedaviden önceki durumuna 

dönmemesi (nüksetmemesi) için yapılan, tedavinin bu son aĢamasına „pekiĢtirme tedavisi‟ 

denir. 

 

PekiĢtirme (Pasif) tedavisinde amaç; aktif tedavi ile düzgün konuma getirilen diĢ ve 

çeneleri, diĢlerin etrafında yeni kemik oluĢumu ve kasların adaptasyonu için geçirilmesi 

gereken sürede, ideal estetik ve fonksiyonel pozisyonlarında tutmak, eski konumlarına 

dönmemesi için düzgün konumlarını muhafaza (stabilizasyon) etmektir. 

 

PekiĢtirme tedavisi; hekim tarafından, hastanın maloklüzyon çeĢidi, uygulanan 

tedavinin tipi ve hastanın büyüme potansiyeline göre belirlenir. PekiĢtirme tedavisinin 

planlanmasında diğer önemli bir faktörde hekim tarafından kararı verilen pekiĢtirme 

apareyinin tipidir. 

 

1.2. PekiĢtirme Tedavisi Apareyleri (Aygıtları) 
 

PekiĢtirme apareyleri (aygıtları) tamamen pasif, hiçbir aktif ortodontik kuvvet 

uygulamayan apareylerdir. Hekim tarafından yapılacak aparey seçimi mevcut anomalinin, 

doğasına, (herediter-kazanılmıĢ) özelliğine (iskeletsel-diĢsel) ve Ģiddetine bağlı olarak 

değiĢiklik gösterir. 

 

PekiĢtirme tedavisinde temel olarak; hastanın kendisinin takıp çıkarabileceği hareketli 

apareyler ve hekim tarafından diĢlere yapıĢtırılan sabit apareyler kullanılır. 

 

Hareketli pekiĢtirme apareyi olarak Hawley Apareyi (Plakları) ve Essix Apareyi, sabit 

pekiĢtirme apareyi olarak da Sabit Retainerler kullanılmaktadır. 
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1.2.1. Hawley PekiĢtirme Apareyi (Hawley Plağı) 
 

Hawley apareyi, ilk olarak 1920 yılında Dr. Charles Hawley tarafından diĢlere hareket 

vermek amacıyla kullanılmıĢtır. Sonraları bu apareyin pekiĢtirme apareyi olarak kullanımı 

tercih edilmiĢtir. 

 

Hawley pekiĢtirme apareyleri günümüzde de en sık kullanılan pekiĢtiricilerdir. Bu 

apareyde; damakta en arkadaki diĢlere kadar uzanan akrilik plak, ön grup diĢlerde vestibül 

ark, arka grup diĢlerde tutuculuk için 0,7-0,8-0,9mm kalınlığında yuvarlak telden bükülen 

kroĢeler bulunur. 

  

Resim 1.1: Hawley pekiĢtirme apareyleri 

 

Hawley pekiĢtirme apareyi, takılıp çıkarılabilen bir apareydir ve genellikle üst çeneye 

yapılır. Tedaviye göre, aktif ortodontik tedavi sonrasında hekim tarafından belirlenen süre 

içinde hastaya takılır. Tedavi sonunda da süresi azaltılarak bıraktırılır. Takıldığı ilk günlerde 

konuĢmada bozukluğa yol açabilir, ancak birkaç gün içerisinde bu bozukluk da ortadan 

kalkar. 

 

1.2.2. Essix Apareyi 
 

Essix pekiĢtirme apareyi, ilk olarak 1993 yılında Dr. Sheridon tarafından kullanıma 

sunulmuĢtur. 

 

Resim 1.2: Essix apareyleri 
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Essix apareyi, essix makinelerinde, essix plağı denilen Ģeffaf bir malzemeden elde 

edilir. Yapımı kolay ve ucuzdur. Bir lens gibi diĢleri çepeçevre saran, damak bölgesine kadar 

uzanmayan, Ģeffaf, ince, estetik ve rahat olan, takılıp çıkartılabilen bir apareydir. Belli 

olmadıkları ve fonasyonu etkilemedikleri için hasta kooperasyonu son derece iyidir. Buna 

karĢılık bu tip apareyler kırılgan olabilmektedir. DiĢlerin oklüzal yüzlerini de örtmeleri 

nedeniyle özellikle gece diĢ sıkan çocuklarda uzun süre dayanmayabilir. Genellikle birkaç 

aylık kullanım sonunda oklüzal yüzlerinden baĢlayan küçük çatlaklar büyüyerek apareyin 

kırılmasına yol açabilir. Bu nedenle bir pekiĢtirme döneminde iki ya da üç kere yenilenebilir. 

 

 Essix plağı: Plağın iki yüzü koruma amaçlı jelatinle kaplıdır. Essix plağı, 

makineye jelatini çıkarılıp yerleĢtirilerek, diĢlerin pozisyonunun sabitlenmesini 

sağlayacak Ģekilde essix apareyi olarak hazırlanır.  

 

Resim 1.3: Jelatinle kaplı essix plağı 

 

 Essix makinesi: ÇeĢitli sistemlerle çalıĢan essix makineleri mevcuttur. Essix 

cihazı Gece Koruyucu Apareyler modülünde detaylı olarak açıklanmıĢtır. 

 

Resim 1.4: Essix makinesi 
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1.3. Hareketli PekiĢtirme Apareylerinde Tedavi Süresi 
 

PekiĢtirme tedavi süresi, problemin karakterine göre değiĢir. Süre; kaç diĢin ne kadar 

hareket ettirildiği, hastanın oklüzyonu veya maloklüzyonun nedeni, yapılan düzeltmenin 

hızı, diĢlerin tüberkül yüksekliği, çevre dokuların sağlığı, eğimli düzlemlerin iliĢkisi, arkların 

büyüklüğü ve harmonisi, proksimal temas alanları, hücre metabolizması ve atmosferik 

basınç gibi pek çok faktöre bağlıdır. En kısa tedavi süresi altı (6) aydır. Ortalama pekiĢtirme 

tedavi süresi bir (1)-iki (2) yıldır. Bunun yanında üç (3)- dört (4) yıl süren tedaviler de 

olabilir. Dudak-damak yarığı, hipoglossi gibi özel durumlarda ömür boyu pekiĢtirme 

gerekebilir. 

 

PekiĢtirme tedavisi süresiyle ilgili Ģöyle bir genel prensip de vardır: Aktif ortodontik 

tedavi süresi kısa olmuĢsa pekiĢtirme tedavi süresi aksine uzun olmalıdır. DiĢler istenilen 

konumu alıncaya ve yeni oluĢmuĢ alveol kemiği sertleĢinceye kadar pekiĢtirme tedavisine 

devam edilir. 

 

Örneğin; standart çapraĢıklık gösteren olgularda, tedavi sonrasında diĢler çevresindeki 

kemiğin ve periodontal dokuların yeniden organize olması ve nüksün önlenmesi için 

pekiĢtirme apareylerinin en az aktif tedavi süresi kadar ağızda tutulması gerekir. Aktif tedavi 

süresi bir (1) yıl ise bu sürenin en az altı (6) ayında pekiĢtirme apareyleri ağızda tam gün 

tutulur. Apareyler yemekler sırasında çıkarılır, sonrasında hemen ağza yerleĢtirilir. Altı ay 

sonrasında ise pekiĢtirme apareyleri yavaĢ yavaĢ bıraktırılır. Önce akĢam yemeğinden sonra 

takılıp yaklaĢık on iki (12) saat süreyle sabaha kadar ağızda tutulması istenir. Daha sonra da 

sadece uyku saatlerinde kullandırılır. PekiĢtirme apareylerinin kullanım süresinin azaltıldığı 

ikinci altı aylık dönemde diĢlerde geriye dönme eğilimi baĢlarsa aparey ağza zorla girmeye 

baĢlar. Bu durumda apareyler en az bir ay daha tam gün kullandırılmalı, sonrasında yine aynı 

test yapılmalıdır. PekiĢtirme tedavisine geçilirken hasta bu konularda detaylı olarak 

bilgilendirilmeli, gerektiğinde derhal doktoru ile temasa geçmesi vurgulanmalıdır. Bu uyarı 

yapılmadığı takdirde, hastaların çoğu ağzına zor giren apareyi takmamakta, bu da nükse 

neden olmaktadır. 

 

1.4. Hareketli PekiĢtirme Apareylerinin Kullanımında Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

PekiĢtirme apareyleri kurallara uygun kullanılmadığında, diĢler eski bozuk 

pozisyonlarına geri döner. Tedavi süresi boyunca pekiĢtirme apareylerinin eksiksiz ve doğru 

olarak kullanılması hastanın sorumluluğundadır. Bunun yanında kullanım süresi boyunca, 

pekiĢtirme apareyinde bir gevĢeme ya da baĢka bir sorun olduğunda durumun derhal hekime 

bildirilmesi gerekliliği hastaya vurgulanmalıdır. Çünkü apareyin kullanım süresi bitmeden 

kırılması ya da kaybolması durumunda yeniden yapılması gerekir. 
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PekiĢtirme tedavisi öncesi, pekiĢtirme apareylerinin doğru kullanımı ile ilgili aĢağıda 

belirtilen bilgiler hastaya verilmelidir. 

 

 PekiĢtirme apareyleri yemek yerken çıkarılır. Ancak içeceklerin alımı sırasında 

çıkarılmasına gerek yoktur. 

 PekiĢtirme apareyleri ağızdan çıkarıldıklarında, hekim tarafından verilen özel 

kutularında muhafaza edilmelidir. Cep, çanta vb. içinde ya da peçete üzerinde 

tutulmamalıdır. 

 PekiĢtirme apareyleri kullanılmadan önce diĢler çok iyi fırçalanmalı ve diĢ ipi 

kullanılarak temizlenmelidir. 

 PekiĢtirme apareyleri musluktan akan soğuk su ile temizlenmelidir. Suyun sıcak 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 PekiĢtirme apareyleri yalnızca su ve sabun ile temizlenmelidir. Suyun dıĢında 

herhangi bir solüsyon ya da dezenfektan ajan kullanılmamalıdır. DiĢ macunu 

kullanmak, pekiĢtirme apareyini kırılgan hale getirebilir. 

 PekiĢtirme apareyleri doğrudan güneĢ ıĢığı altında bırakılmamalıdır. 

 PekiĢtirme apareyleri radyatör üzerinde tutulmamalı, herhangi bir ısı kaynağına 

yakın bırakılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile Hawley PekiĢtirme plağı elde ediniz 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüden alçı model 

hazırlayınız. 

 
 

 Hekimden gelen ölçüyü ilk etapta 

dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 

 Tutuculuk için gereken kroĢeleri 

hazırlayınız. 

 
 

 PekiĢtirme apareyinin çenede tutulması 

için kroĢeleri hazırlayınız. KroĢe olarak 

genellikle molarlar üzerine Adams kroĢe 

hazırlandığını biliniz. 

 

 Vestibül ark hazırlayınız. 

 
 

 Bu iĢlemde Vestibül arkın, düzeltilen ön 

diĢlerin konumunu muhafaza etmek için 

yapıldığını biliniz. 

 Vestibül arksız pekiĢtirme apareyi 

yapılmayacağını unutmayınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ I 
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 KroĢeleri modele yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 KroĢelerin tam oturmasına dikkat ediniz. 

 KroĢeleri sabitleyiniz. 

 

 

 KroĢeleri, sirkolant mumu ile 

sabitleyiniz. 

 Mumu, akriliğin geleceği bölgelere 

taĢırmayınız. 

 Mum ile kroĢelerin alçı modele tam 

olarak yapıĢmasını sağlayınız. 
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 Vestibül arkı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 Vestibül arkın modele tam oturmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Vestibül arkı sabitleyiniz. 

 

 

 
 

 Vestibül arkı sirkolant mumu ile 

sabitleyiniz. 

 KroĢelerin ve vestibül arkın tam 

sabitlendiklerinden emin olunuz. 
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 Modeli suyla ıslatınız. 

 
 

 Ortodontik akril ile çalıĢırken poröziteyi 

engellemek için modeli suda bekleterek 

suya doyurunuz. 

 Modeli kurutunuz. 

 
 

 Modeli kuru hava ile kurutunuz. 

 Modeli izole ediniz. 

 
 

 Ġzolasyon için lak kullanabilirsiniz. 

 Lakın kroĢelerin arasına girmemesine 

dikkat ediniz. 

 Modelin kurumasını bekleyiniz. 

 
 

 Lakın 1-2 dk kendi halinde kurumasını 

bekleyiniz. 
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 Akril plağı oluĢturunuz. 

 

 

 

 

 

 Akril plağını, model üzerine önce akril 

tozunu sonra da toz üzerine akril likitini 

uygulayarak aĢamalı olarak elde ediniz. 

 Akril plağını, gode içinde akril toz ve 

likitinin karıĢtırılmasıyla elde edilen 

akril hamuru ile de hazırlayabilirsiniz. 

 Önce akril tozunu sonra akril likitini 

uygulayınız. 
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 Akril fazlalıklarını alınız. 

 

 

 Vestibül ark ayaklarının ve kroĢe 

ayaklarının akrille kapanmasına dikkat 

ediniz. 
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 DüzeltilmiĢ ön diĢlerin vestibüle bakan 

yüzlerinin akrille dolmasına dikkat 

ediniz. 

 
 

 Polimerizasyon için fırını önce sıcak su 

ile doldurunuz. 

 
 

 Kazalara karĢı dikkatli çalıĢınız. 

 Fırına soğuk su ilave ediniz. 

 
 

 Fırın suyunu el yanmayacak Ģekilde ılık 

hazırlayınız. 

 
 Modeli fırın içine yerleĢtiriniz. 

 
 

 Modelin tamamının suyun içinde 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Fırın kapağını kapatınız. 

 

 
 

 Fırın kapağını kapattıktan sonra, fırın 

kolunu, 0 olan basınç 1 atmosfer 

basıncına gelinceye kadar sıkınız. 

 
 

 Polimerizasyon için bekleyiniz. 

 
 

 1seviyesinde olan atmosfer basıncını 0 

seviyesine düĢünceye kadar bekleyiniz. 

 
 

 Fırın kapağını açınız. 

 
 

 Önce kapak kolunu gevĢetiniz. 
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 Modeli fırından çıkarınız. 

 
 

 Modeli kontrol ediniz. 

 
 Mumları kaldırınız. 

 
 

 Mumları spatül ucu ile kaldırabilirsiniz. 

 Akrilik plağı çıkarınız. 

 
 

 Plağa zarar vermeden çıkarmaya dikkat 

ediniz. 

 Plağı tesviye ediniz. 

 

 Tesviye iĢleminde frezin kroĢelere zarar 

vermemesine dikkat ediniz. 
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 Frezin, vestibül arka zarar vermemesine 

dikkat ediniz. 
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 Plağı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 Plağın modele uyumunu kontrol ediniz. 

 
 

 Plağı çıkarınız. 

 
 

 Plağa zarar vermeden çıkarmaya dikkat 

ediniz. 

 Plağa pomza karıĢımını sürünüz. 

 
 

 Pomza karıĢımını akrilik plağın tüm 

yüzeylerine uygulayınız. 

 Frez izlerini gideriniz. 

 

 Frez izlerini keçe ile gideriniz. 
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 Plağı temizleyiniz. 

 
 

 Plağı, akan suda fırça ile yıkayarak 

temizleyiniz. 

 Plağı, buhar makinesi ile de 

temizleyebilirsiniz. 

 Plaktaki çapak ve artıkları gideriniz. 

 

 Plağa, pomza karıĢımı sürmeyi 

unutmayınız. 
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 Çapak ve artıkları siyah kıl fırça ile 

gideriniz. 

 Plağı temizleyiniz. 

 
 

 Plağı, akan suda fırça ile yıkayarak 

temizleyiniz. 

 Plağı, buhar makinesi ile de 

temizleyebilirsiniz. 

 Plağı kurulayınız. 

 
 

 Kuru, yumuĢak peçete ile kurulama 

yapınız. 
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 Fırçaya cila sürünüz. 

 
 

 Cilayı, fırçanın plakla temas edecek tüm 

yüzlerine tatbik ediniz. 

 Plağı parlatınız. 

 

 
 

 Polisajda (parlatma) beyaz pamuk fırça 

kullanınız. 

 Polisajı, (parlatma) alkol içerikle 

karıĢtırılmıĢ alçı ile de yapabilirsiniz. 

 

 Plağı temizleyiniz. 

 
 

 Plağı, akan suda fırça ile yıkayarak 

temizleyiniz. 

 Plağı, buhar makinesi ile de 

temizleyebilirsiniz. 

 



 

 23 

 Plağı kurulayınız. 

 
 

 Kurularken plağı kontrol ediniz. 

 

 Plağı dezenfekte ediniz. 

 
 

 Dezenfeksiyon iĢleminde eldiven 

kullanınız. 

 

 Modeli dezenfekte ediniz. 

 
 

 

 Plağı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 Hawley plağının modelde uyumunu 

kontrol ediniz. 
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 Plağı model üzerinde hekime 

gönderiniz. 

 Hawley plağını güvenli bir Ģekilde 

hekime gönderiniz. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ile Essix PekiĢtirme Plağı elde ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüden alçı model 

hazırlayınız. 

 
 

 Hekimden gelen ölçüyü ilk etapta 

dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 Ölçünün tam çıkıp çıkmadığını kontrol 

ediniz. 

 
 

 Alçı modeli, sert alçıdan elde ediniz. 

 Alçı modelin tabanını düzeltiniz. 

 
 

 Alçı modeli alçı kesme motorunda 

düzeltiniz. 

 Vakumlama iĢleminin tam olabilmesi 

için daha sonra tamamen o bölgeyi 

kaldırmak üzere tabanda delik 

oluĢturunuz. 

 
 

 Alçı modelin arka düzlemini düzeltiniz. 

 
 

 ĠĢ kazalarına karĢı dikkatli çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ II 
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 Alçı modelin yan kenarlarını düzeltiniz. 

 

 
 

 Alçı kesme motorunda su olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Alçı modeli temizleyiniz. 

 
 

 Modeli, akan su altında fırça ile 

temizleyiniz. 
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 Alçı modeli kontrol ediniz. 

 
 

 Alçı modeldeki var olan hava 

kabarcıklarını ince spatül ile 

temizleyiniz. 

 
 

 Alçı modelde essix plağının hatlarını 

belirleyiniz. 

 

 
 

 Hat belirlemede yumuĢak uçlu kurĢun 

kalem kullanınız. 

 Hatları belirlenmiĢ modeli kontrol 

ediniz. 

 
 

 

 

 

 



 

 28 

 Essix cihazını ısıtınız. 

 
 

 Isı düğmesini açarak cihazı çalıĢtırınız.  

 Essix plağını makinedeki kontakt 

noktasına yerleĢtiriniz. 

 
 

 Plağı yerleĢtirmeden önce essix plağın 

iki yüzündeki koruyucuyu jelatini 

çıkarmayı unutmayınız. 

 Kontakt noktasının üst kapağını 

kapatınız. 

 
 

 Kapağı, kapalı duracak Ģekilde 

sabitleyiniz. 

 

 



 

 29 

 Kontakt noktasının seviyesini 

yükseltiniz. 

 
 

 Kontakt noktasını, cihazda sabit olarak 

belirlenmiĢ yüksekliğe çıkarınız. 

 Alçı modeli makinenin zeminine 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 Essix plağının vakumlanması için alçı 

modeli zemine yerleĢtiriniz. 

 IsınmıĢ olan rezistansı ayarlayınız. 

 
 

 IsınmıĢ olan rezistansı, essix plağının 

olduğu yükseltilmiĢ kontakt noktasının 

üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Essix plağın ısınıp Ģekil alabilecek hale 

gelmesini bekleyiniz. 
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 Kontakt noktasını aĢağıya indiriniz. 

 
 

 Essix plağı Ģekil alabilecek yumuĢaklığa 

ve vakuma hazır hale geldiğinde kontakt 

noktasını aĢağıya indiriniz. 

 Vakum programını baĢlatınız. 

 

 

 
 

 Vakum düğmesini açarak vakum 

iĢlemini baĢlatınız. 

 Vakum iĢlemini gözlemleyiniz 

 Vakum iĢleminin sonuna kadar 

bekleyiniz. 
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 Plakla vakumlanmıĢ modeli cihazdan 

alınız. 

 
 

 

 Plağın fazlalıklarını alınız. 

 
 

 Ġnce uçlu makas kullanınız. 

 VakumlanmıĢ modeli kontrol ediniz. 

 
 

 VakumlanmamıĢ alan olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
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 Plağı belirlenen hatta göre kesiniz. 

 

 

 
 

 Plağı separe ile kesiniz. 

 Kesilen fazlalıkları alınız. 

 
 

 Kesilen fazlalıkları vakumlanmıĢ plağa 

zarar vermeden alınız. 
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 Plağı hatta göre kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 Plağı modelden çıkarınız. 

 
 

 Essix plağını ince spatülün ucu ile zarar 

vermeden çıkarınız. 

 Essix plağını kontrol ediniz. 

 
 

 Plağı tesviye ediniz. 

 

 Plağı uygun frezle tesviye ediniz. 
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 Plak üzerindeki frez izlerini gideriniz. 

 

 Metal frez izlerini lastik frezle gideriniz. 
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 Plağı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 Plağı modele yerleĢtirmeden önce 

kontrol ediniz. 

 
 

 Plağın modelde uyumunu kontrol ediniz. 
 

 Essix pekiĢtirme plağını hekime 

gönderiniz. 

 Essix plağını dezenfekte ederek güvenli 

bir Ģekilde hekime gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Ortodontik tedavi, ……….. ve ………… tedavi olarak iki aĢamada gerçekleĢir. 

 

2. Ortodontide diĢ ve çenelerin düzeltilme aĢaması, ……….. tedavi aĢamasıdır. 

 

3. Aktif ortodontik tedavi ile elde edilen son durumun tedaviden önceki durumuna 

nüksetmemesi için yapılan tedavinin son aĢamasına, …………………………… denir. 

 
4. ………. pekiĢtirme apareyi ve ……… pekiĢtirme apareyi, ……………pekiĢtirme 

apareyleridir. 

 

5. Essix apareylerinin hasta kooperasyonu son derece ………..  

 

6. En kısa pekiĢtirme tedavi süresi, ……. aydır. 

 

7. Hareketli pekiĢtirme apareyleri, ……. ve ………..ile temizlenmelidir. 

 

 

 

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. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun sabit pekiĢtirme aparey yapımını öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 Sabit pekiĢtirme apareyinin kullanıldığı durumları araĢtırınız. 

 Ortodonti çalıĢmaları yapılan diĢ protez laboratuarında sabit pekiĢtirme apareyi 

için kullanılan tellerin bükümlerini gözlemleyiniz. 

 Ortodonti kliniğinde hekim tarafından yapılan sabit pekiĢtirme apareyinin 

sabitlenmesini gözlemleyiniz. 

 

2. SABĠT PEKĠġTĠRME APAREYLERĠ 

(SABĠT RETAĠNER) 
 

Ortodontik sorunun karakterine göre uygulanan aktif ortodontik tedaviden sonra, 

mevcut durumun muhafazası için sabit pekiĢtirme apareyi de kullanılabilir. Lingual retainer 

da denilen sabit pekiĢtirme apareyi sıklıkla alt çeneye yapılır ancak hekim gerekli görürse üst 

çeneye de uygulanır. 

 

Sabit pekiĢtirmede en sık uygulanan yöntem 0.7 mm paslanmaz çelik ya da 0.0175 

çok sarımlı bir telin ısıyla yumuĢatılarak hekim tarafından lingualden, kaninler arasına 

yapıĢtırılmasıdır. 0.7mm lik tellerde kumlama yapılması yapıĢmayı daha da etkin hale getirir. 

Kaninden kanine hekim tarafından diĢlerin iç yüzeyine yapıĢtırılan bu özel tel ile diĢler 

birbirine bağlanır ve aktif ortodontik tedavi sonrasında diĢlerin getirildiği yeni konumlarında, 

yeni kemik oluĢuncaya kadar çıkartılmaz. Telin kalma süresi tedaviye göre değiĢiklik 

gösterir. DıĢarıdan gözükmedikleri gibi içeriden de dili rahatsız etmedikleri için hasta 

tarafından rahat kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Kaninden kanine yapıĢtırılan sabit pekiĢtirme aparey görüntüleri 

 

Bunun yanında hazır set olarak satılan, genellikle kaninden kanine (bazen keserden 

kesere) ağ tabanları bulunan lingual pekiĢtirme telleri de bulunur. Bunun için hastanın bitiĢ 

modeli üzerinde kaninler arasına uyan büyüklükteki tel seçilerek modele adapte edilir. 

 

Resim 2.2: Üst ve alt çene hazır lingual retainer’lar 

 

Hazır lingual retainer‟ların çentikli tarafları hekim tarafından diĢlere yapıĢtırılır. 

 

Resim 2.3: Lingual retainer’ların diĢlere yapıĢtırılan çentikli yüzleri 
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Sabit yapılan pekiĢtirmelerin en büyük dezavantajı, yapıĢan telin diĢten ayrılması ve 

bunun hasta tarafından zamanında fark edilememesidir. Genellikle kopma hasta tarafından 

fark edildiğinde nüks oluĢmuĢ olur. Bunu telafisi için hastaya yeniden aktif müdahale 

gerekebileceğinden hastalar bu konuda bilgilendirilir. Sabit pekiĢtirme için diĢlerin iç 

yüzeyine yapıĢtırılan teller yemeklerden sonra ortodontik diĢ fırçaları ile özenle temizlenir. 

 

Ömür boyu pekiĢtirme gerektiren dudak-damak yarığı, hipoglossi gibi olgularda 

pekiĢtirme iĢlemi için bir döküm (Maryland tipi) protezin, güçlü bir protez yapıĢtırıcı ile 

uygulanması gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile tel bükümü ve hazır lingual retainer ile sabit 

pekiĢtirme aparey hazırlığını yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz. 

 
 

 Ölçü geldiğinde dezenfekte etmeyi 

unutmayınız. 

 Ölçünün tam çıkıp çıkmadığını kontrol 

ediniz. 

 Ölçüden alçı model elde ediniz. 

 

 
 

 Modeli sert alçıdan hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Teli bükünüz. 

 
 

 Hazır lingual retainer kullanılmıyorsa, 

teli kaninden kanine olacak Ģekilde 

bükünüz. 

 Tutuculuğu arttırmak için teli 

kumlayabilirsiniz. 

 

 Hazır lingual retainerlardan modele uygun 

olanı seçiniz. 

 

 
 

 Hazır lingual retainer kullanılacaksa 

kaninden kanine modele uygun olan 

retainerı seçiniz. 

 Alt üst çene çalıĢılıyor ise alt ve üst 

hazır lingual retainer seçiniz. 

 
 

 Tutuculuğu arttırmak için lingual 

retainerın çentikli tarafının diĢe 

yapıĢtırıldığını unutmayınız. 

 
 

 Lingual retainerı yapıĢtırılmak üzere 

hekime gönderiniz. 

 

 Bu iĢlemlerin klinikte direkt hekim 

tarafından da yapıldığını biliniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Alt çeneye uygulanan sabit pekiĢtirme apareylerine lingual retainer da denir. 

 

2. ( ) Alt çeneye uygulanan sabit pekiĢtirme apareyi, molardan molara olacak Ģekilde 

yapıĢtırılır. 

 

3. ( ) Hazır sabit pekiĢtirme apareylerinin çentikli tarafları diĢlere gelecek Ģekilde 

yapıĢtırılır. 

 
4. ( ) Sabit pekiştirme apareylerinin en büyük dezavantajı, telin dişten ayrılmasıdır. 

 

5. ( ) Kullanılan telleri kumlamak, tutuculuğu azaltan bir iĢlemdir. 

 

 

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”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) PekiĢtirme apareyleri, hiçbir aktif ortodontik kuvvet uygulamayan, tamamen pasif 

apareylerdir. 

 

2. (    ) PekiĢtirme apareylerinde, sadece hareketli apareyler kullanılır. 

 

3. (    ) Essix apareyi, sabit pekiĢtirme apareyidir. 

 

4. (    ) Ortalama pekiĢtirme tedavi süresi, bir ile iki yıldır. 

 

5. (    ) Sabit pekiĢtirme apareyleri, genellikle kaninden kanine olacak Ģekilde yapıĢtırılır. 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
—Aktif 

—Pasif 

2 Aktif 

3 PekiĢtirme Tedavisi 

4 

—Hawley 

—Essix 

—Hareketli 

5 Ġyidir 

6 Altı 

7 
—Su 

—Sabun 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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