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KOD
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ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Tek Çene Apareyleri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, tek çene apareylerinden ısırtma bloklu aparey ile
eğik düzlemli apareye ait tanım ve kavram bilgileri ile
yapımlarına ait teknik iĢlem ve becerileri, kullanılan araç
gereci içeren bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/8

ÖNKOġUL

Aktif elemanlar modülünü almıĢ olmak,

YETERLĠK

Tek çene apareyleri yapmak,
Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuvarı ve okul
laboratuarında gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe
uygun tek çene apareyleri yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe
uygun ısırma düzlemli (bloklu) aparey yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe
uygun eğik düzlemli (satıhlı) aparey yapabileceksiniz.
Donanım: Hastadan gelen ölçü, alçı tozu, su, alçı kaĢığı,
bol, kroĢeler ve vestibül ark için uygun kalınlıkta teller (0,70,8mm 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.
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuarı.
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.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Sizler tek çene apareyleri modülü sonunda, ısırma düzlemli apareylerin
endikasyonlarını, ön-arka ısırma düzlemlerini, hareketli apareylerin endikasyonlarını,
kontrendikasyonlarını, bölümlerini, hareketli apareylerin yapım aĢamalarını, eğik düzlemli
apareylerine ait tanım ve kavram bilgileri ile ısırma düzlemli ve eğik düzlemli aparey
yapımında gerekli araç gereçleri öğreneceksiniz.
Edindiğiniz bilgi, teknik iĢlem ve beceriler ile ısırma düzlemli aparey ve eğik düzlemli
aparey hazırlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hareketli apareylerden ısırma düzlemli (bloklu)
aparey yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Ortodonti tedavisinde, hareketli apareylerin kullanıldığı olguları araĢtırınız.
Hareketli aparey yapımında gerekli araç gereç ve malzemeleri, diĢ protez
laboratuarında araĢtırıp öğreniniz.
DiĢ protez laboratuvarında yapılan hareketli aparey çeĢitlerini öğreniniz.
DiĢ protez laboratuarında, hareketli apareylerden ısırma düzlemli (bloklu)
aparey yapımını gözlemleyiniz.

1. ISIRMA DÜZLEMLĠ (BLOKLU) APAREY
Isırma düzlemli apareyler, akrilikten yapılan ve karĢı çeneden ancak belirli diĢlerle
kapanıĢa gelebilecek yükseltilmiĢ ilaveler içeren apareylerdir. Isırma düzlemi ilave edilmiĢ
düz plaklar, hem oklüzyonu hem de plağın fonksiyonunu değiĢtirebilir. Isırma düzlemleri, alt
ve üst çene apareylerinin ön ya da arka bölgesine ilave edilebilir.

1.1. Isırma Düzlemli Apareylerin Endikasyonları
Isırma düzlemleri, arka grup diĢlerin daha fazla sürmesi ve ön grup diĢlerin sürmesinin
engellenmesi istendiği zaman ya da süren diĢlerin sürme yönünün değiĢtirilmesi istendiği
zaman kullanılır. Alveolar çıkıntıların hızlı büyüme gösterdiği karıĢık diĢlenme safhası,
etkilerinin en iyi olduğu safhadır. Bu apareyler, eriĢkin diĢlenme döneminde çok dikkatli
kullanılmalıdır. Çünkü bu dönemde, büyüme durmuĢ ve oklüzal iliĢkiler kalıcı bir hal
almıĢtır.
Isırma düzlemli apareylerin kullanıldığı baĢlıca durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır.






KarıĢık diĢlenme döneminde örtülü kapanıĢı tedavi etmek,
Çapraz kapanıĢın ya da kilitlenmiĢ bireysel diĢlerin düzeltilmesi için kapanıĢtaki
kilitlenmeyi açmak,
Ġdeal kapanıĢ konumunun yerleĢmesini sağlamak,
KapanıĢ bozukluğuna bağlı, temporamandibular eklem (TME) ağrılarının geçici
olarak rahatlatmak,
Bruksizm‟i (diĢ gıcırdatma) kontrol etmek için kullanılır.
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1.1.1. Ön Isırma Düzlemleri
Arka diĢlerin kapanıĢa geçmesini önlemek için üst çene plağına ön bölgede ilave
edilen düz akrilik bir kısımdır. Bu aparey, alt çene kesici ve kanin diĢlerinin düz bir düzlemle
temasını sağlar. Isırma düzlemi yeterince geniĢ arka kenarı belirgin Ģekilde sınırlı olmalıdır.
Isırma düzlemi düz olmalı, herhangi bir mandibular retrüzyon etkisinden kaçınmak için
arkaya doğru meyilli olmamalıdır.
Bu aparey, alt çenenin yeni bir konuma zorlanması amacıyla kullanılmaz. Aksine, alt
çenenin ideal pozisyonunun daha belirgin hale getirilmesi amacıyla alt ve üst diĢler
arasındaki çatıĢmaları ortadan kaldırır.

1.1.2. Arka Isırma Düzlemi
Arka ısırma düzlemi, alt veya üst çene plağına genellikle arka diĢlerin oklüzal
yüzeylerini örtecek Ģekilde, akrilik ilaveler yapılmak suretiyle elde edilir. Alt çenede kanin,
premolar ve molar diĢler kapanıĢa geçmek isterken, ısırma düzlemi ile karĢılaĢırlar. Böylece,
alt ve üst kesiciler dikey yönde kapanıĢa geçemez ve oklüzal karĢılama olmayınca diĢler
dikey yönde hareket etmeye baĢlar.

1.2. Hareketli Apareyler
Hareketli apareyler, adı üzerinde, ağza takılıp çıkarılan tipte apareylerdir ve
uyguladıkları kuvvetlerde ağızda bulundukları süre içinde etkilidir. Aparey ağızdan
çıkarıldığı andan itibaren diĢ üzerinden kuvvet etkisi kalkar.
Hareketli apareyler, diĢ kavislerinin birbirlerinden bağımsız tedavi edilebileceği
olgular için uygundur. Bu apareyler, genellikle alt ve üst çenelere ayrı ayrı uygulanır. (Pek
ender bazı olgularda kavisler arasındaki iliĢkilerin düzene konması için iki aparey arasına
elastikler asılması söz konusu olabilmektedir.)
Bu aparey sisteminde kuvvet, aktif eleman olarak kullanılan zemberekler, vidalar ya
da elastikler tarafından diĢin kuronu üzerine tek noktadan uygulanır. Bu kuvvetin etki
çizgisi, diĢin direnç merkezinin uzağından geçtiği için diĢin, kuvvetin uygulandığı yönde
kontrolsüz olarak devrilmesine neden olur; dolayısıyla temel olarak hareketli apareyler,
diĢlerde kontrolsüz devrilme hareketine neden olmaktadır.
Hareketli apareyler ile diğer diĢ hareketlerini (kontrollü devrilme, translasyon, kök
hareketi, rotasyon, intrüzyon, ekstrüzyon gibi) gerçekleĢtirmek teknik olarak oldukça zordur.
Bu
zorluğun
nedeni,
apareylerin
mekanik
kapasitelerinin
yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır.
Hareketli apareylerin mekanik sınırları oldukça dar gibi görünmekle birlikte, aslında
bu apareyler son derece geniĢ kullanım alanlarına sahiptir. Hareketli apareyler, özellikle süt
ve karıĢık diĢlenme döneminin vazgeçilmez yöntemleridir. Sürekli diĢlenme döneminde de
çapraz kapanıĢ gibi oklüzal kilitlerin açılmasında bu apareyler son derece etkilidir.
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1.3. Hareketli Apareylerin Endikasyonları
Hareketli apareylerin endikasyon kararı, yaptığı muayene sonucunda tamamen
ortodontist ya da diĢ hekimine aittir. AĢağıda, hareketli apareylerin hangi durumlarda, hangi
nedenlerle kullanıldığı bilgileri verilmektedir.









Hareketli apareyler, iskeletsel sorunları tedavi etme kapasitesine sahip mekanik
sistemler değildir. Bu nedenle bu apareyler, sagittal, transversal ve vertikal
yönde iskeletsel soruna sahip olmayan olgularda kullanılır. Bir baĢka ifadeyle
sagittal yönde iskeletsel sınıf I (class I), vertikal yönde normal ya da morfolojik
düzeyde iskeletsel sorunları olmayan olgular hareketli apareylerle tedavi
edilebilir.
Hareketli apareyler bir ya da birkaç diĢi ilgilendiren çekimsiz tedavi
edilebilecek hafif çapraĢıklık olguları için oldukça uygundur. Bu tip basit
olguların sabit tekniklerle tedavi edilmesi, hastaya maddi yük
getirebileceğinden hareketli apareyler bu yönden de avantajlıdır.
DiĢlerin eksen eğimleri, hareketli apareyle tedavi edilebilecek olguların
seçiminde dikkat edilen en önemli noktalardandır. Hareketli apareylerle diĢlere
esas olarak kontrolsüz devrilme hareketi yaptırılabilir. Kontrolsüz devrilmede
kuron kuvvet yönünde hareket ederken apex diğer tarafa gider. Bir baĢka
deyiĢle diĢ, kökün ortasındaki bir nokta etrafında döner. Bu da diĢin kavis
üzerinde çok kısa bir mesafe kat etmesi demektir. DiĢ daha fazla itilirse bu defa
eksen eğimi sorunları çıkmaya baĢlar. Bu nedenle hareketi istenen diĢin
kontrolsüz devrilme hareketi yaptıktan sonra uygun ve elveriĢli eksen eğimine
kavuĢacağı hekim tarafından tedavi planlaması sırasında öngörülüyorsa bu
durum da hareketli aparey endikasyonu var demektir.
Özellikle süt ve karıĢık diĢlenme döneminde, ön veya arka diĢsel çapraz
kapanıĢların tedavilerinde hareketli apareyler son derece etkilidir.
KarıĢık diĢlenme dönemindeki diĢsel ön açık kapanıĢlar hareketli apareylerle
kolayca tedavi edilebilir.

1.4. Hareketli Apareylerin Kontrendikasyonları
Hareketli apareylerin kontrendikasyon kararı, yaptığı muayene sonucunda tamamen
ortodontist ya da diĢ hekimine aittir. AĢağıda, hareketli apareylerin hangi durumlarda, hangi
nedenlerle kullanılmadığı bilgileri verilmektedir.





Hareketli apareyler, özellikle dik yönde geliĢen (hiperdiverjan) yüz tipine sahip
olgularda kullanılmaz.
Hareketli apareylerde diĢler üzerine herhangi bir ataĢman yapıĢtırılmadığı için,
bu apareyler, transversal ve sagittal yöndeki iskeletsel anomalilerde
kullanılmaz. Hareketli apareylerle sadece diĢsel hareketleri gerçekleĢtirme
olanağı vardır.
DiĢlerin eksen eğimlerinin uygun olmadığı olgularda hareketli apareyler etkili
olmadığı için kullanılmaz.
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Hareketli apareyler diĢlerde sadece kontrolsüz devrilme ve kesici diĢlerde sınırlı
rotasyon hareketlerini etkin Ģekilde gerçekleĢtirebilir. Kontrollü devrilme,
translasyon, ya da kök hareketi gibi komplike hareket Ģekillerini hareketli
aparey mekanikleriyle gerçekleĢtirmek mümkün değildir. Bu mekanik
kısıtlamalar nedeniyle kontrolsüz devrilme hareketi sonucu uygun ve kabul
edilebilir bir konuma ulaĢması mümkün olmayan diĢ eksenlerine sahip olgulara
hareketli apareyler uygulanmaz.
Polidiastema olgularında da diĢlere translasyon hareketi yaptırmak gereklidir.
Küçük diastemalar devrilme hareketleri ile kapatılabilir gibi düĢünülürse de bu
küçük boĢlukların toplamı büyük bir boĢluk oluĢturur. Bunu kapatmak için
yaptırılan devrilme hareketlerinin, diĢlerde aĢırı eksen eğimi sorunlarına yol
açacağı için böyle olgularda hareketli aparey uygulaması yapılmaz.
Hareketli apareyler aĢırı çapraĢıklık gösteren olgularda kullanılmaz. Hareketli
apareyler, özellikle dik yöndeki seviye farklılıklarını, arka bölge diĢlerindeki
rotasyonları düzeltme kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle aĢırı çapraĢıklık
gösteren olgularda hareketli apareylerle çapraĢıklıkları açmak teknik olarak çok
zordur.
Hasta iĢbirliğinin Ģüpheli olduğu olgularda hareketli apareyler kullanılmaz.
Tedavinin hasta ile direkt bağlantılı olması, baĢarıyı büyük ölçüde etkileyen
faktördür.
Ortodontik tedavi, hem hastanın isteği ve gayreti ile gerçekleĢen hem de uzun
süre alan bir uygulama olduğundan mental retardasyon (zekâ geriliği) ya da
hiperaktif tipteki hastalarda tercih edilmez.

1.5. Ortodontik Tedavide Hasta ĠĢbirliğinin Önemi
Ortodontik tedavide ister sabit ister hareketli aparey kullanılsın, baĢarının temel
faktörü, hastanın hekim ile yaptığı iĢbirliğine bağlıdır.
Özellikle hareketli aparey tedavilerinde hasta motivasyonu büyük önem taĢır; çünkü
uzun süreli olan tedaviler sırasında hasta sıkılabilir ve aparey kullanımını aksatabilir.
Hastanın yaĢı ne olursa olsun, ağzındaki ortodontik sorunun farkında olmadığı ve kendisine
hekim tarafından uygulanacak tedaviyi özgür iradesiyle kabul etmediği, anne-babasının
isteğiyle bir anlamda „zorla kabullendiği‟ durumlarda baĢarı Ģansı düĢer. Böyle durumlarda
hekim hastayı karĢısına alır, onunla ortodontik sorunları hakkında konuĢur ve kendisine
tedavinin nasıl bir uygulama olduğunu, kendisinden neler bekleneceği gibi konularda bilgiler
verir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile ısırma düzlemli (bloklu) aparey elde ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hekimden gelen ölçüden alçı model
hazırlayınız.
 Alçı modelde kroĢe ayaklarının oturacağı
noktaları aĢındırınız.
 AĢındırma iĢlemini, ince uçlu spatül ile
yapınız.

 Tutuculuk için gereken kroĢeleri ve
vestibül ark hazırlayınız.
 Uygun tel kullanarak kroĢeleri ve vestibül
ark hazırlayınız.
 KroĢe ve vestibül arkı, Tutucu Elemanlar
ve Aktif Elemanlar modüllerindeki
kazanımlarınızı kullanarak hazırlayınız.

 KroĢeleri modele yerleĢtiriniz.

 KroĢelerin tam oturmasına dikkat ediniz.
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 KroĢeleri sabitleyiniz.

 KroĢeleri alçı modele sirkolant mumu ile
sabitleyiniz.
 Mumu, akriliğin geleceği bölgelere
taĢırmayınız.
 Mum ile kroĢelerin alçı modele tam
olarak yapıĢmasını sağlayınız.

 Vestibül arkı modele yerleĢtiriniz.

 Vestibül arkın tam oturmasına dikkat
ediniz.

 Vestibül arkı sabitleyiniz.
 Vestibül arkı alçı modele sirkolant mumu
ile sabitleyiniz.
 Mumu, akriliğin geleceği bölgelere
taĢırmayınız.
 Mum ile vestibül arkın alçı modele tam
olarak yapıĢmasını sağlayınız.
 Zemberek kullanılıyor ise zembereğin
aktif olan kısmına akrilin gelmemesi için
bu bölümü tamamen mum içine
gömünüz.
 Zembereğin, akrilin içinde kalması
istenen retansiyon bölümünü açıkta
bırakınız.
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 Alt çene diĢ kavsine göre geride olan

lateral diĢin, üst çene kavsindeki diĢlerle
sıralanması ve düz bir Ģekilde itiminin
sağlanması için hekim planlamasına göre
kapalı zemberek yerleĢtiriniz.
 Hekim tedavi planında belirtilmiĢse
tedavi
edilecek
diĢe
zemberek
yerleĢtiriniz.

 Modeli suya doyurunuz.
 Ortodontik akrille çalıĢılırken porözite
oluĢumunu engellemek için modeli suda
bekleterek modeli suya doyurunuz.
 Modeli sudan çıkardıktan sonra basınçlı
hava tabancası ile kurutunuz.

9

 Akrilin alçı modele yapıĢmaması için
modelde akrilin geleceği bölgeleri
dikkatli Ģekilde izole ediniz.
 Modeli izole ediniz.

 Ġzolasyon için lak kullanabilirsiniz
 Lakın kroĢelerin arasına girmemesine
dikkat ediniz.
 Lakın tellerin altında kalarak kalınlık
yapmasının akrilin bu bölgelere giriĢini
engelleyeceğini unutmayınız.
 Ġzolasyondan sonra lakın kurumasını
bekleyiniz.
 Akril plağı oluĢturunuz.

 Akril plağını; model üzerine önce akril
tozunu sonra da 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.
 Molarların oklüzal yüzlerine akril toz ve
likitini uygulayınız.
 Molarların oklüzal yüzlerine akril toz ve
likitini uygulayınız.
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 Akril fazlalıklarını alınız.

 Molarların oklüzal yüzlerinin, vestibül
ark ve kroĢe ayaklarının akrille tam
kapanmasına dikkat ediniz.

 Polimerizasyon için fırını önce sıcak su
ile doldurunuz.

 Kazalara karĢı dikkatli olunuz.

 Fırına soğuk su ilave ediniz.

 Fırın suyunu, el yakmayacak Ģekilde
oluncaya kadar ılıĢtırınız.

 Modeli fırın içine yerleĢtiriniz.

 Modelin tamamının
olmasına dikkat ediniz.
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suyun

içinde

 Fırın kapağını kapatınız.

 Fırın kapağını basınç 0 konumundan 1
atmosfer basıncına gelinceye kadar
sıkınız.

 1olan atmosfer basıncı 0 oluncaya kadar
bekleyiniz.

 Polimerizasyon için bekleyiniz.

 Önce kapak kolunu gevĢetiniz.
 Fırın kapağını açınız.
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 Modeli fırından çıkarınız.

 Mumları kaldırınız.

 KroĢelere zarar vermemeye dikkat ediniz.

15

 Akrilik plağı çıkarınız.

 Plağı kontrol ediniz.

 SertleĢmiĢ akril plağı modelaj spatülü ya
da alçı bıçağı yardımıyla dikkatli Ģekilde
modelden ayırınız.

 Plağı tesviye ediniz.

 Tesviyeyi uygun frezle yapınız.
 Tesviyeden sonra alt üst çeneyi
artikülatöre alarak fazlalıklar varsa
belirleyiniz. Var olan fazlalıkları alınız.
 Tesviyeden sonra hekim isteğine göre,
plağı ağızda prova için hekime
gönderiniz. Hekim tarafından fazla olan
yüksekliklerin
alınabileceğini
unutmayınız.
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 Plağı, modele yerleĢtiriniz.

 Plağın modele uyumunu kontrol ediniz.

17

 Plağa pomza karıĢımını sürünüz.

 Frez izlerini gideriniz.

 Bu iĢlem için keçe kullanınız.

18

 Plağı temizleyiniz.

 Plağı akan su ile ya da buhar makinesi ile
temizleyebilirsiniz.

 Plaktaki çapak ve artıkları gideriniz.

 Çapak ve artıkları, siyah kıl fırça ile
gideriniz.
 Plağın tüm bölgelerine ulaĢmak için daha
ince, siyah kıl fırça kullanınız.
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 Plağı temizleyiniz.

 Plağı akan su ile ya da buhar makinesi ile
temizleyebilirsiniz.
 Plağı temizledikten sonra kurutmayı
unutmayınız.

 Fırçaya cila sürünüz.

 Parlatmada, beyaz pamuk fırça kullanınız.
 Cila pastasını, pamuk fırçanın tamamına
sürünüz.

 Plağı parlatınız.

 Parlatmayı, alkol içerikle karıĢtırılmıĢ alçı
ile de yapabilirsiniz.
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 Plağı temizleyiniz.

 Plağı akan su ile ya da buhar makinesi ile
temizleyebilirsiniz.
 Plağı temizledikten sonra kurutmayı
unutmayınız.

 Plağı dezenfekte ediniz.

 Uygun dezenfektan maddesi kullanınız.

 Modeli dezenfekte ediniz.

 Uygun dezenfektan maddesi kullanınız.

 Plağı modele yerleĢtiriniz.

 Plağın modelde uyum kontrolünü yapınız.

21

 Modele yerleĢtirilen
gönderiniz.

plağı

hekime

 Apareyi, güvenli bir Ģekilde hekime
ulaĢtırınız.
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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.

( ) Isırma düzlemli (bloklu) apareyler oklüzyonu ve plağın fonksiyonunu
değiĢtirebilir.

2.

( ) Alveoler çıkıntıların hızlı büyüme gösterdiği karıĢık diĢlenme safhası, ısırma
düzlemli apareylerin en etkili olduğu safhadır.

3.

( ) Bruksizmde ısırma düzlemli apareyler kontrendikedir.

4.

( ) Hareketli apareyler, diĢ kavislerinin bağımsız tedavi edilebileceği olgular için
uygundur.

5.

( ) Mental retardasyon ve hiperaktif tipteki hastalarda, hareketli apareyler tercih
edilmelidir.

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 laboratuar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğe uygun hareketli apareylerden eğik düzlemli (satıhlı) aparey
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Ortodonti tedavisinde hangi durumlarda eğik düzlemli aparey yapıldığını
öğreniniz.
DiĢ protez laboratuarında eğik düzlemli aparey yapımını ve diğer hareketli
apareylere göre yapımındaki farklılıkları gözlemleyiniz.
DiĢ protez laboratuarında eğik düzlemli aparey yapımında gerekli araç gereci
öğreniniz.

2. EĞĠK DÜZLEMLĠ (SATIHLI) APAREY
Eğik düzlemli (satıhlı) aparey; kapanıĢı açmak için yükseltici olarak veya çapraz
kapanıĢ (cross bite) olgularında diĢlerin oklüzyona gelmeleri için yapılan hareketli apareydir.
Süt ya da erken karıĢık diĢlenme döneminde, bir ya da birkaç diĢi ilgilendiren anterior
çapraz kapanıĢ olgularında, eğik düzlemli plaklar kullanılabilir. Bu apareylerin kullanımı,
hasta için oldukça rahatsız edicidir. Bu nedenle sadece küçük hastalarda kullanılması ya da
bunun yerine zemberekli hareketli apareylerin tercih edilmesi önerilir.
Eğik düzlemli plakların çalıĢma prensibi, çiğneme kuvvetlerinin diĢlere aktarılması
esasına dayanır. Bu amaçla eğik düzlemin yüksekliğinin hastanın istirahat konumunun
üzerine çıkarılması ve eğimin en az 45º tutulması gerekir.
Eğik düzlem, alt çene modeli üzerine yapılır. 0,7mm tam yuvarlak telden molar diĢler
üzerine tutucu kroĢeler yapılır. Akril kısım, kanin diĢler arasında alt keserlerin kesici
kenarlarının 1/3 kuron boyunu örtecek Ģekilde yükseltilerek bu bölgeye eğik düzlem iĢlenir.
Eğik düzlemin en yüksek kısmı orta keserler bölgesinde 2,5-3 mm yükseklikte, eğik
yüzeyin eğimi lingual ve vestibül yüzler arasında 45 derecelik açı oluĢturacak Ģekilde yapılır.
Eğri yüzey kanin diĢler bölgesinde eğimlerini azaltarak bu diĢlerin distalinde sıfırlanır.
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2.1. Hareketli Apareylerin Bölümleri
Hareketli apareyler; tutucu elemanlar, aktif elemanlar ve akril plaktan (gövde plak)
oluĢur. Tutucu elemanlar ve aktif elemanlar önceki modüllerde ele alındığından dolayı
burada akril plaktan bahsedilecektir.

2.1.1. Akril Plak (Gövde Plakları)
Gövde plaklarının esas görevi, apareyin tüm elemanlarını taĢımak ve ağızda
tutuculuğu sağlamaktır; genel olarak ortodontik akrilden veya bioplast materyalden yapılır.
Ortodontik apareylerde kullanılan plakların yapısı ve sınırları hareketli protezler gibi
değildir. Protezlerde de tutuculuk amacıyla kroĢeler kullanılmaktaysa da, plağın damak
yüzeyiyle yaygın ve tam temas halinde olması esastır. Oysa ortodontik apareylerde esas
tutuculuk kroĢeler yoluyla sağlanır. Tutuculuk amacıyla doku desteği, protezlerde olduğu
kadar önemli değildir. Hatta birçok durumda, dilin hareket alanını artırmak amacıyla plağın
arka sınırları önde rugular hizasına kadar kaydırılabilir.
Gövde plakları bazı durumlarda aktif olarak kullanılabilir. Örneğin; ön düz düzlemli
plaklarla kesici intrüzyonu (gömülme), eğik düzlemli plaklarla kesici protrüzyonu yaptırmak
mümkündür.

2.1.2. Gövde Plakların Sınırları
Hareketli apareylerde gövde plaklarının sınırları, genellikle kroĢe bulunan en son
diĢleri içine alacak Ģekilde hekim tarafından çizilir. Plağın sınırları molarlardan baĢlar, özel
bir uygulama yoksa tüm diĢlerin kuronlarının yarısı hizasından geçer. Arka sınırlar,
genellikle dilin fonksiyonlarını rahatlatacak Ģekilde öne yakın tutulur. Plak kalınlığı, yine dil
fonksiyonları düĢünülerek ortalama 2 mm civarında olmalıdır.
Alt çenede hazırlanan plaklarda iki noktanın büyük önemi vardır. Birincisi, plak
kalınlığının kesiciler bölgesinde diğer taraflara oranla daha fazla olmasıdır. Bunun nedeni, at
nalı Ģeklinde olan alt plağın direncinin arttırılmasıdır. Ġkincisi, alt molar bölgede genellikle
derin andırkatlar (undercut) bulunur. Alt plakların yapımı sırasında bu andırkatların ortadan
kaldırılması (block-out) Ģarttır; aksi halde apareyin ağza yerleĢmesi mümkün olmaz.

2.2. Hareketli Apareylerin Yapım AĢamaları
Klasik hareketli apareyler, hastadan ölçü alınmasıyla baĢlar ve aĢağıda verilen
aĢamalardan geçirilerek hazırlanır.

2.2.1. ÇalıĢma ve Ortodontik Modeller Ġle Hekimin Tedavi Planlaması
Bir hareketli aparey yapımında öncelikle hekim tarafından hastanın, bütün vestibül
sulkusunu ve tüberlerini içine alan, birer ölçü ve pembe mumlu kapanıĢ alınır. Bu ölçüden
laboratuarda sert alçıdan çalıĢma ve ortodontik modeller elde edilir.
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Hekim, çalıĢma modeli üzerinde hareketi istenen diĢlerin eksenlerini kurĢun kalemle
çizer. Bunun nedeni, bu diĢlerin eksen eğimlerinin hareketli aparey ile tedavi için uygun olup
olmadığını netleĢtirmektir.
Hekim, planlamada öncelikle bir kağıt üzerinde tedavi hedeflerini net Ģekilde belirtir
ve bu amaçla kullanılacak tel bükümlerini ve akril plak sınırlarını Ģematik bir diĢ kavsi
formu üzerinde çizer. Bu çizimlere gerek görürse bükümler, tel kalınlıkları gibi konulara ait
notlar da ekler. Planlama kağıt üzerinde netleĢtirildikten sonra aynı çizim hekim tarafından
alçı model üzerine kurĢun kalemle Ģematik olarak aktarılır.

2.2.2. Modelde KroĢe Ayaklarının Oturacağı Noktaların Kazınması
YerleĢtirilecek kroĢe (Adams, ok veya topuz) ayaklarının andırkat bölgelerine iyice
adapte olabilmesi için uçların geleceği noktalar model üzerinde kazınır. Bu amaçla ince uçlu
bir spatül kullanılır. Bundan sonra kroĢelerin büküm aĢamasına geçilir.

2.2.3. Mumlama
Hazırlanan bütün kroĢeler, vestibül taraflarından ve oklüzal kollarından sıkıca
mumlanır. Mumlamada dikkat edilmesi gereken nokta, mumun akriliğin geleceği bölgelere
taĢırılmaması ve telin alçı modele tam olarak yapıĢmasının sağlanmasıdır. Tellerin
yapıĢtırılmasından önce model üzerindeki andırkatların mutlaka doldurulması gerekir.
Zembereklerin mumlanması kroĢelerden daha farklıdır. Zembereğin aktif olan kısmına
akrilin gelmemesi için bu bölüm tamamen mum içine gömülmeli, ancak akrilin içinde
kalması istenen retansiyon bölümü açıkta bırakılmalıdır. Zembereklerin üzeri yaklaĢık ½
mm kalınlığında bir mum tabakasıyla örtüldükten sonra bu tabakanın üstü düzleĢtirilir.
Düzeltilen bu kısım da akril ile örtüldüğünde, zemberek adeta bir kutu içine alınmıĢ olur.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, etraftaki akril parçaların zembereğin çalıĢmasını
engellememesidir.

2.2.4. Model Ġzolasyonu
Akrilin alçı modele yapıĢmaması için modelde akrilin geleceği bölgeler izolasyon
maddesi ile dikkatli Ģekilde izole edilir. Ġzolasyon maddesi olarak genellikle lak kullanılır.
Lakın tellerin altında kalarak kalınlık yapmamasına ve akrilin bu bölgelere giriĢini
engellememesine dikkat edilmelidir.

2.2.5. Akril Uygulaması
Ortodontik apareylerde genellikle ortodontik akril kullanılır. Bunun olmadığı
durumlarda soğuk akril de kullanılabilir, ancak bu akrilin bilinen alerjik etkileri ve soğuk
mat görünüĢü nedeniyle kullanılması pek tercih edilmez.
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Akril uygulamasında iki temel yöntem vardır. Birincisi; akril hamuru dıĢarıda
hazırlanır ve model üzerine adapte edilir. Uygulaması oldukça zor ve akril israfına yol açan
bir yöntemdir. Ġkincisi; akrilin toz-likit Ģeklinde uygulanmasıdır; daha kolay ve ekonomik bir
yöntemdir. Bu uygulamada öncelikle bir miktar akril tozu, tellerin altını kaplayacak Ģekilde
serpilir. Daha sonra hemen bu tozun üzerine likit damlatılarak tozun likidi tam olarak
emmesi sağlanır. Bu iĢleme, plak tamamlanana kadar devam edilir. Plağın kalınlığı ve
yüzeyinin düzgünlüğü, akrilin uygulanması sırasında belirlenir. Bir anlamda ortodontik
plakların tesviyesi akril aĢamasında gerçekleĢtirilir.

2.2.6. Polimerizasyon
Akril plak hazırlandıktan sonra içinde 25-30ºC su bulunan basınçlı fırına yerleĢtirilir.
Fırının kapağı kapatılıp 1-3 atmosfer basınç altında en az 20 dakika beklenir. SertleĢmiĢ akril
plak fırından çıkarıldıktan sonra öncelikle mumlarından temizlenir ve bir modelaj spatülü ya
da alçı bıçağı ile dikkatlice modelden ayrılır.

2.2.7. Tesviye
Mumlarından temizlenen akril plak, kaba aĢındırıcılardan ince aĢındırıcılara doğru
uygun frezlerle tesviye edilir.

2.2.8. Cilalama
Cila iĢlemine, genellikle siyah kıl fırça ve pomza karıĢımı ile baĢlanır. Kaba cilalama
bittikten sonra keçe ve pomza karıĢımı ile devam edilir. Keçe-pomza karıĢımı cilayı en çok
gösteren aĢamadır. Bu nedenle keçe tüm plak yüzeyinde sırayla gezdirilir. Bundan sonraki
aĢamada alçı-alkol ya da cila pastası ile parlatma iĢlemi gerçekleĢtirilir. Tesviyesi iyi
yapılmıĢ bir akril plak, özellikle cila pastası ile son derece iyi parlar. Bu iĢlem sırasında akril
yüzeyine yapıĢan artıklar sıcak su ve fırça ya da buhar makinesi ile temizlenir. Bu Ģekilde
parlatılan ve temizlenen akril plak, kullanıma hazır hale getirilir.

2.3. Ortodontik Akril
Ortodontik akril, metilmetakrilat bazlı, (polimer/monomer) kendi kendine polimerize
olan akrilik bir rezindir. Kadmiyum içermeyen bir akriliktir ve uygulama da püskürtme
tekniğine uygundur. Ortodontik akril, toz ve likitten oluĢur. Uygulamada direkt olarak alçı
model üzerine uygulanabilmeli ve oda sıcaklığında polimerizasyon gerçekleĢtirebilme
özelliğine sahip olmalıdır. Ortodontik akril ortodontik apareylerin yapımı için kullanılır
Ortodontik akrilden yapılan plaklar; Ģeffaftırlar ve kolay temizlenirler. Ağızda kaldığı süre
boyunca tükrük, asit gibi çevresel faktörlerden pek zarar görmez.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile alt çeneye eğik satıhlı (eğik düzlemli) aparey yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Ölçüden alçı model
kroĢeleri yerleĢtiriniz.

Öneriler

hazırlayarak
 Tutuculuk için hazırlanan kroĢeleri, alçı
modele sirkolant mumu ile sabitleyiniz.
 Mumu akriliğin geleceği bölgelere
taĢırmayınız.
 Mum ile kroĢelerin alçı modele tam
olarak yapıĢmasını sağlayınız.

 Modeli izole ediniz.
 Akrilin alçı modele yapıĢmaması için
modelde akrilin geleceği bölgeleri lak ile
izole ediniz
 Tellerin
altında
kalarak
kalınlık
yapmaması için lakın kroĢelerin arasına
girmemesine dikkat ediniz
 Ġzolasyon
bekleyiniz.

maddesinin

kurumasını

 Modeli, oda Ģartlarında kendi halinde
kurumaya bırakınız.

 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.
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29

 Akril fazlalıklarını alınız.

 Bu iĢlem için spatül kullanınız.

 Vestibül
yüzde
oluĢturunuz.

eğik

düzlemi

 Önce akril tozunu, sonra akril likitini
uygulayınız
 Gode içinde hazırlanan akril hamuru ile
eğik düzlemi belirginleĢtiriniz.
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 Akril hamurunun üzerine akril toz ve
likitini uygulayarak eğik düzlemin tam
Ģeklini oluĢturunuz.

 Eğik düzlemi kontrol ediniz.

 Yüksekliği ve oluĢan eğimi kontrol
ediniz.

 Apareyi polimerize ediniz.
 Polimerizasyon için fırını önce sıcak su
ile doldurunuz ve el yakmayacak
oluncaya kadar soğuk su ile ılıĢtırınız.
 Modeli, fırına yerleĢtirip fırın kapağını
basınç 0 konumundan 1 atmosfer
basıncına gelinceye kadar sıkınız.
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 Polimerizasyonun gerçekleĢmesi için 1
olan atmosfer basıncı 0 oluncaya kadar
bekleyiniz.

 Modeli fırından çıkarınız.

 Polimerizasyon iĢlemi tamamlanınca
fırın kapağını açmak için önce kapak
kolunu gevĢetiniz.

 Mumları kaldırınız.

 Sirkolant mumları, kroĢelere zarar
vermeden spatül ya da alçı bıçağının ucu
ile çıkarınız.
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 Eğik düzlemli akrilik plağı çıkarınız.

 Akril plağı, modelaj spatülü ya da alçı
bıçağı yardımıyla modelden ayırınız.
 Plağı kontrol ediniz.

 Plağı tesviye ediniz.

 Tesviyeyi, kabadan inceye doğru uygun
frezlerle yapınız.
 Tesviyeden sonra alt üst çeneyi
artikülatöre alarak fazlalıklar varsa
belirleyiniz. Var olan fazlalıkları alınız.
 Tesviyeden sonra hekim isteğine göre,
plağı ağızda prova için hekime
gönderiniz. Hekim tarafından fazla olan
yüksekliklerin
alınabileceğini
unutmayınız
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 Eğik düzlemli akrilik plağı modele  Plak ile modelin uyumunu kontrol
yerleĢtiriniz.
ediniz.
 Eğimi kontrol ediniz.

 Plağa pomza karıĢımını sürünüz.

 Pomza karıĢımı için pomza tozunu ve
suyu uygun oranlarda kullanınız.

 Plaktaki frez izlerini gideriniz.

 Frez izlerini keçe ile gideriniz.

 Plağı temizleyiniz.

 Plağı akan suda ya da buhar makinesi ile
temizleyebilirsiniz.
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 Plaktaki çapak ve artıkları gideriniz.

 Çapak ve artıkları siyah kıl fırça ile
gideriniz.
 Plağa
pomza
karıĢımı
sürmeyi
unutmayınız.

 Plağı temizleyiniz.

 Plağı, akan suda ya da buhar makinesi
ile temizleyebilirsiniz.
 Plağı kuru, yumuĢak peçete ile
kurulamayı unutmayınız.

 Eğik düzlemli akrilik plağı parlatınız.

 Parlatmada
beyaz
pamuk
fırça
kullanınız.
 Parlatma için fırçaya cila sürebilirsiniz.
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 Parlatma için plağa cila sürebilirsiniz.

 Plağı akan suda ya da buhar makinesi ile
temizleyebilirsiniz.
 Plağı, kuru yumuĢak peçete ile
kurulamayı unutmayınız.

 Plağı temizleyiniz.

 Modele yerleĢtirmeden önce plağı ve
modeli dezenfekte etmeyi unutmayınız.
 Plak ile modelin uyumunu kontrol
ediniz.
 Eğik
düzlemli
yerleĢtiriniz.

apareyi

modele

 Eğik düzlemli apareyi model üzerinde  Apareyi uygun paketleme
hekime gönderiniz.
güvenli Ģekilde gönderiniz.
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yaparak,

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Eğik düzlemli aparey, kapanıĢı açmak için ………….. olarak veya çapraz kapanıĢ
olgularında diĢlerin ………….. gelmeleri için yapılan hareketli apareylerdir.

2.

Eğik düzlemin yüksekliğinin, hastanın …………. konumunun üzerine çıkarılması ve
eğimin en az ……… tutulması gerekir.

3.

Gövde plaklarının esas görevi, apareyin tüm elemanlarını ………… ve ağızda
………….. sağlamaktır.

4.

Mumlamada, mumun akriliğin geleceği bölgelere …………….. ve telin alçı modele
tam olarak ……………. dikkat edilmelidir.

5.

Ortodontik akrilden yapılan plaklar, …………… görünümündedir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) KapanıĢ bozukluğuna bağlı Temporamandibular eklem (TME) ağrılarının
giderilmesinde ısırma düzlemli aparey endikedir.

2.

(…) Hareketli apareyler ağızdan çıkarıldığı andan itibaren, diĢ üzerindeki kuvvet etkisi
kalkar.

3.

(…) Gövde plak kalınlığı, dil fonksiyonları düĢünülerek ortalama 10 mm civarında
olmalıdır.

4.

(…) Ġzolasyon maddesinin tellerin altında kalarak kalınlık yapmamasına dikkat
edilmelidir.

5.

(…) Ortodontik akrilden yapılan plakların temizliği oldukça güçtür.

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

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

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

Yükseltici
Oküzyona
Ġstirahat
45º
TaĢımak
Tutuculuğu
TaĢırılmamasına
YapıĢmasına
ġeffaf

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
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