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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0055 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Önleyici Koruyucu Apareyler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modülü çalıĢtığınızda elde edeceğiniz yeterliklerle 
önleyici koruyucu apareylerin nasıl yapıldığına dair bilgi, 
teknik, iĢlem ve beceri basamaklarını içeren öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Önleyici koruyucu apareyler elde etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modülü çalıĢıp gerekli ortam sağlandığında, tekniğine 
uygun olarak önleyici koruyucu apareyler yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Yer tutucu apareyi yapabileceksiniz. 

2. Molar distalizasyon apareyi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Alçı, revetman bol, alçı kaĢığı, uygun metal, 
modelaj, kazıma ve ateĢ spatülleri, mum, izolasyon 
maddesi, ve ortodontik akril toz ve likiti, kroĢe telleri, 
basınçlı su fırını, poisaj maddesi, polisaj motoru, hazır 
vidalar, kalın ve ince aĢındırıcılar, glase, mikromotor ve 
uygun temizlik maddesi. 
 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarı. 

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, 

 
Önleyici koruyucu apareyler karıĢık diĢlenme döneminde diĢ kaybına uğramıĢ ön ve 

arka grup diĢlerin korunması amaçlı yapılan aparey çeĢitleridir.  

 
Bu modülde önleyici ve koruyucu apareylerin, kullanıldığı yerleri, çeĢitlerini ve 

apareylerin yapımını öğreneceksiniz.  
 
Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, önleyici ve koruyucu apareyler ile ilgili 

yeterliği kazanmıĢ olacaksınız. Daha önceden görmüĢ olduğunuz hareketli apareylerin 
oluĢturulması, apareyde kaide hazırlanması ve polimerizasyon iĢilemlerini anımsayarak bilgi 

ve becerilerinizi pekiĢtireceksiniz.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 
 
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortam ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun yer tutucu aparey yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Ġnternet ve farklı kaynaklardan yararlanarak önleyici ve koruyucu apareyler 

hakkında bilgi edininiz. 

 Çok amaçlı diĢ protez laboratuarına giderek sabit yer tutucu yapımında mum 

modelajı ve kanal bağlamayı gözlemleyiniz. 

 Çok amaçlı diĢ protez laboratuarına giderek hareketli yer tutucu yapımını 

gözlemleyiniz. Tüm gözlemlerinizi not ederek sınıfta arkadaĢlarınız ile 

paylaĢınız. 

 

1. ÖNLEYĠCĠ KORUYUCU ORTODONTĠK 

TEDAVĠ VE YER TUTUCULAR 
 
Koruyucu ortodontik tedavi, dentisyonda oluĢmakta olan düzensizlik potansiyelini 

tanımak ve tedavisini yapmaktır. Koruyucu ortodontik tedavide henüz anomali oluĢmadan 
anomali önlenmeye çalıĢılır. 

 
Koruyucu ortodontinin amaçları; süt diĢinin rezorbsiyonu ile sürekli diĢlerin sürmesini 

sağlamak, oklüzyon oluĢumuna rehberlik etmek, primer kontaktı önlemek, süt diĢinin 

zamanında düĢmesini ve sürekli diĢlerin zamanında sürmesini sağlamaktır. 
 
Önleyici ortodontik tedavi, düzensizlik potansiyelinin daha ciddi bir duruma 

ulaĢmasını önlemek için yapılan korrektif (düzeltici, düzenleyici ) uygulamadır. Önleyici ve 
durdurucu ortodontik tedavi var olan anomalinin erken dönemde durdurulması için yapılan 
tedavileri içerir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 



 

 4 

1.1. Koruyucu ve Durdurucu Ortodonti Uygulamalarının Amaçları  
 
Koruyucu ve durdurucu ortodontik uygulamaların amaçları aĢağıda sıralandığı gibidir: 
 
 Koruyucu ve durdurucu ortodonti uygulamalarının amaçları, süt ve karıĢık 

diĢlenme döneminde diĢ kavsinde ortaya çıkan anormal geliĢmeleri belirlemek 
ve bunlar ile ilgili tedbirleri almak, 

 Maloklüzyona yol açabilecek erken tüberkül temasları, ağızdan nefes alma, 
çocukluk yutkunması, parmak emme ve dudak ısırma gibi kötü alıĢkanlıkları 
hazırlayıcı faktörleri belirlemek ve ortadan kaldırmak, 

 Çürüklerin önlenmesi için doğru diĢ fırçalamayı öğretmek, 
 Aile fertlerinde herediter (prognati, iskeletsel derin kapanıĢ gibi)karakterli 

anomali görüldüğünde bir uzman hekime yönlendirmek, 
 Sürmekte olan sürekli diĢlere kavis üzerinde yer açmak, 
 Çekilmesi gereken süt diĢinin altındaki sürekli diĢ yerinin kaybedilmemesi için 

yer tutucu uygulamaktır. 
 

1.2.Yer Tutucular 
 
Yer tutucular; herhangi bir sebepten dolayı erken kaybedilmiĢ süt diĢlerinin yerlerini 

korumak için yapılan hareketli veya sabit apareylerdir. 
 

Yer tutucular erken dönemde kaybedilmiĢ süt diĢlerinin yerine sürecek olan sürekli 
diĢlere ait boĢlukların komĢu diĢler tarafından kapatılmasını engellemek ve çiğneme 
fonksiyonunun bozulduğu hallerde çocuğun çiğnemesine yardımcı olmak amacı ile yapılan 
apareylerdir. Yer tutucular ile diĢ aralarında boĢluk var ise korunması ya da daralma var ise 
eski geniĢliğine getirilmesi amacı ile yapılır. 

 
Yer tutucunun yapılmasına diĢ hekimi karar verir ve planlar. Yer tutucuya karar 

vermek için diĢlerin sürme sırasının ve geliĢiminin takip edilmesi gerekir. DiĢlerin sürme 

sırası ve zamanlarında sapmalar sık görüldüğünden ilk yapılması gereken panoramik film 
çekilmesidir. Panoramik filmden sonra yapılacak apareye karar verilir. 

 

Resim 1.1: Rewersa Head Gear  
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Yer tutucular genellikle erken kaybedilen süt molarların yerine kullanılır. Çünkü bu 
bölgede yer kaybı daha fazla olur. Bunun dıĢında travma, diĢ çürüklerinden dolayı 
kaybedilmiĢ sürekli kesici diĢ yerinin sabit protez yapılıncaya kadar tutulması gerekli olan 
durumda yer tutucu yapılır. Yer tutucu yapılmadığında kaybedilen kesici diĢin yeri kısa 

sürede diğer kesici diĢlerin devrilmesi ile kapanır ve orta çizgide kayma olur. Zamanında 
yapılan bir yer tutucu hem boĢluğun daralmasını hem de estetiği bozan „orta çizgi kaymasını‟ 
engeller. 

 

Erken yapılan çekimler sonrasında diĢ eti sert ve fibröz bir yapıya dönüĢür. Bu durum 
sürmekte olan diĢleri engeller ve sürmeyi geciktirir. DiĢli yapılan yer tutucular hareketli 
protezler gibidir. Bu yer tutucular çiğneme basınçlarını alttaki mukozaya ileterek mukoza 
dokusu üzerinde masaj etkisi yaratır. Kemik içindeki sürekli diĢlerin sürmesi için uyarıcı 

görevi görür. Bu apareyler hazırlanırken alt çene için yapılan bloklar transversal yönde üst 
diĢlerden daha dar yapılmalıdır. Alt blok üst diĢlerden daha geniĢ yapıldığında posteriör 
çapraz kapanıĢ Ģeklinde olan iliĢki, hastanın çiğneme sırasında yanağını ısırmasına neden 
olur. 

 

Resim 1.2: Hyrax sabit aparey 

 
Bütün arka diĢlerini erken dönemde kaybetmiĢ karıĢık diĢlenme dönemindeki 

bireylerde çiğneme, ön grup diĢlerle gerçekleĢir. Hasta çiğnemeği tam yapabilmek için 
çenesini tamamen öne kaydırır ve anteriör çapraz kapanıĢta kilitler. Bu kapanıĢ Ģekli arkada 

sürekli diĢlerin sürmesi durumunda da devam eder. Büyüme geliĢim döneminde 
pseudoprognati (çenenin aĢırı geliĢmesi) denen ve fonksiyonel olan sorun puberte sonrasında 
geriye dönüĢsüz olan morfolojik prognati inferior haline dönüĢür. 

 

Resim 1.3: Prognati 
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Çünkü alt çene uzun süre önde tutuldukça eklem bölgesindeki büyümeyi uyarır ve alt 
çenenin önde konumlanmasına neden olur. Bu durumu önlemek için kapanıĢ ve çiğnemeyi 
sağlayacak alt üst diĢli hareketli aparey yapılır. Hareketli aparey ile arka diĢler bölgesini de 
fonksiyona sokup alt çenenin öne kaymasını engellemek, önde normal overjet ve overbite 

sağlamaktır. 

   

        Resim 1.4: DiĢli hareketli yer tutucu                       Resim 1.5: DiĢsiz hareketli yer tutucu 

 
Süt diĢinin erken kaybında çekim boĢluğu yaklaĢık ilk 6 ay içinde kapanmaya baĢlar. 

Bu neden ile yer tutucu diĢ çekimini takiben hemen yapılmalıdır. 
 

1.2.1. Yer Tutucu ÇeĢitleri 
 
Yer tutucular sabit ve hareketli olmak üzere iki çeĢittir. Ancak vakaya göre 

fonksiyonel, tek taraflı ve çift taraflı yer tutucular da hazırlanmaktadır. Apareylerin 
seçiminde hasta yaĢı, iĢbirliği dikkate alınarak planlanır. 

 
DiĢ eksikliklerine bağlı çiğneme kayıplarına sahip, çekim boĢluğunun çift taraflı ve 

büyük olduğu, hasta iĢbirliğinin iyi olduğu durumlarda hareketli yer tutucular yapılır. 

 

ġekil1.1: Yer tutucu çeĢitleri 

 
Hareketli yer tutucuların yapımı hareketli apareyler gibidir. Yer tutucu yapımında 

önemli olan nokta plak tutuculuğunun iyi olması, çekim boĢluklarının ön ve arkasındaki 
diĢlerde hareketi engelleyen stopların bulunmasıdır. Bu amaç ile sürekli ve süt molar diĢler 
bölgesine Adams kroĢe, kanin diĢ bölgesine tek kollu C kroĢe kullanılır. 
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Resim 1.6: Hareketli dil tutucu 

 
Sabit yer tutucular, hasta iĢbirliğinin kötü olduğu, tek taraflı ve az sayıda diĢ eksikliği 

olan olgularda yapılan aparey çeĢitleridir. Sabit yer tutucular uzun zaman hasta ağzında 
kalmalarından dolayı hareketli yer tutuculara göre daha avantajlıdır. Ancak sert gıdaların, 
sakız gibi yapıĢkan maddelerin yenmesi sırasında kırılmaları ve üzerinde diĢ ilavesi 
yapılmaması dez avantajıdır. üçten fazla diĢ eksikliğinde çiğneme kuvvetleri sonucu sürekli 

esnemeğe bağlı metal yorgunluğu tellerde kırılma ve lehimde kopmalar ortaya çıkmaktadır. 
 
Sabit yer tutucular çeĢitli Ģekillerde yapılabilir. Alt çenedeki çift taraflı boĢlukların 

korunması için lingual ark kullanılır. Lingual ark iki molar bant üzerine lehimlenmiĢ 0,8-0,9 
mm telden hazırlanır. Daha sağlam olması istenilen yer tutucularda bant kullanılmalıdır. Çift 
taraflı bant kullanımı daha etkin ve dayanıklıdır. 

 

Resim 1.7: Vidalı sabit aparey 

 
Sabit yer tutucularda çiğneme kuvvetleri arasındaki direnci arttırmak için aparey 

yapımında kullanılan teller en az 0.9 mm kalınlıkta olmalıdır. Bükümler diĢeti konturlarına 
uyacak Ģekilde okluzal seviyeden mümkün olduğu ölçüde uzakta yer almalıdır. Çünkü yer 
tutucunun kolu uzadıkça çiğneme kuvvetlerinden etkilenme olasılığı artar. Bu nedenle yer 
tutucunun dayanıklı olabilmesi için yapım sırasında kollar mümkün olduğunca kısa ve tel 
çapları kalın olmalıdır. 
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       Resim.1.8: Çift sabit yer tutucu Resim.1.8: Tek taraflı sabit yer tutucu 

 
Sabit yer tutucular için hazır bantlar da kullanılır. Hazır bantların diĢe uygulamaları 

kolay olmakla birlikte kopma riskleri fazladır. Bunun için sabit yer tutucu uygulamasının en 
önemli bölümünü diĢe uygun bant seçilmesi oluĢturur. DiĢ ile adaptasyonu iyi olmayan 
bantlar çabuk gevĢer ve istenilen hareket elde edilmez. Bantların tutuculuklarında temel Ģart, 
bandın diĢe mekanik olarak iyi adapte edilmesidir. Yer tutucuların tel uzantıları üzerine 
etkiyen çiğneme kuvvetleri gevĢemeyi hızlandırır. Uygun hazırlanan sabit apareyler ve 

bantlar ortodontist tarafından diĢe adapte edilir.  
 



 

 9 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek diĢli yer tutucu aparey yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz. 

 Ölçü netliği yönünden kontrol edip 
dezenfekte ediniz. 

 YapılmamıĢ ise ölçü transferi yapınız. 

 Tutucu eleman hazırlayıp modele 

yerleĢtiriniz  

 
 

 Tutucu eleman hazırlamayı tutucular 
modülündeki kazanımlarını kullanarak 
hazırlayınız. 

 

 Aktif eleman hazırlayıp modele 
yerleĢtiriniz. 

 
 

 Aktif eleman hazırlamayı “Vestibül Ark 
Öğrenme” faaliyetinde kazanmıĢ 
olduğunuz beceriler doğrultusunda 
hazırlayınız. 

 Modeldeki aktif ve tutucu elemanları 
kontrol ediniz. 

 
 

 Aktif eleman ve tutucu elemanların 
yerleĢim yerinde lingual/palatinal yüzde 
akril için yer bırakmaya dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Hazır diĢleri aĢındırınız. 

 
 

 DiĢleri kole bölgesinden aĢındırınız. 
 

 AĢındırma yapılan diĢleri yerleĢtiriniz. 

 

 

 

 

 AĢındırma yapılan diĢleri modeldeki 
uymuna bakınız. 

 DiĢleri mum atılacak alan kadar açık 
yerleĢtiriniz. 
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  DiĢleri yerleĢtireceğiniz alana mum 

atınız. 

 
 

 DiĢleri yerleĢtireceğiniz alana mumlama 
yaparken kroĢelerin sabitlenen yerinde 
kalmasına özen gösteriniz. 

 
 ĠĢinizi önemseyerek ve dikkatli bir 

Ģekilde yapınız. 
 

 DiĢleri yerleĢtiriniz. 
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 YerleĢtirdiğiniz diĢleri sabitlemeyiniz 
unutmayınız. 

 

 

 
 

 

 Fazla mumları temizleyiniz. 

 
 

 Yaptığınız mum modelajın fazlalıklarını 
alınız. 

 

 

 



 

 13 

 Dizilen diĢlerin üzerini mum ile 
kapatınız. 

 
 

 Mum ile kapatmayı Hazır diĢlere akril 
gelmemesi amacı ile yapınız. 

 

 Modeli suya koyunuz. 

 
 

 Akrilde büzülmeyi önlemek için modeli 
suyla doyurunuz. 

 Akril tepimi yapınız. 

 

 

 DiĢli alana Ģeffaf akril diğer alanlara 

hekimin istemde belirttiği renkte akril 
uygulayınız. 
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 Akril fazlalıklarını temizleyiniz. 

 

 
 

 Kaide plağı sınırlarına dikkat ederek 
fazlalıkları temizleyiniz. 
 

 Akrili polimerize ediniz. 

 
 

 Akrili polimerize etmek ve diĢ dizimi 
yapılan alanın mum atım iĢlemini 
gerçekleĢtirmek için basınçlı su fırını 
kullanınız. 

 Basınçlı su fırınını dikkatli bir Ģekilde 
açınız. 
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 Mum atımı yapılmıĢ alana akril tepiniz. 

 
 

 DiĢ dizmek için atılan mumun boĢ kalan 
alanlarına akril uygulayınız. 

 
 

 Ġkinci tepilen akrili de polimerize etmeyi 
unutmayınız. 

 Tesviye yapınız. 

 

 

 
 

 Tesviye iĢlemini, daima kalın 
aĢındırmadan ince aĢındırmaya doğru 

yapınız. 
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 Frez izlerini gideriniz. 

 
 

 Frez izleri kayboluncaya kadar iĢleme 
devam ediniz. 

 Frez izlerini, yuvarlak veya sivri lastik 
kullanarak giderebilirsiniz 
 

 Apareyin polisajını yapınız. 

 

 
 

 Bu iĢlemde keçe, kıl ve pamuk fırçayı 
sırası ile kullanınız. 

 Polisajı bitmiĢ apareyi parlaklığı 
yönünden kontrol ediniz. 
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 Apareyi temizleyiniz. 

 
 

 Uygun temizlik maddeleri kullanarak 
akan musluk suyu altında ya da sıcak su 
ile temizleyiniz. 

 Basınçlı buhar ile temizleyebilirsiniz. 

 

 Apareyi kontrol ediniz. 

 
 

 Apareyi bitince, paketleme yaparak diĢ 
istek formu ile birlikte dezenfekte edip 
hekime teslim ediniz. 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sabit yer tutucu yapınız. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde ediniz. 

 
 

 Hasta ağzından alınan ölçüden model 
elde ediniz. 

 Gerekirse arĢiv modelde hazırlayınız. 
 Ölçüyü, dezenfektan sprey veya 

dezenfektan maddesi ile dolu özel 
hazırlanmıĢ küvetler içerisinde 
dezenfekte edebilirsiniz. 

 Tele Ģekil veriniz. 

 
 

 Tele Ģekil verme iĢleminizi lehim 
cihazı ile de yapabilirsiniz. 

 Bükümü kontrol ediniz. 

 
 

 Bükümünüzü, hangi diĢe gelecek ise 

planlamada belirtildiği gibi yapınız. 
 

 Apareyi model üzerine yerleĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Apareyi kontrol ediniz. 

 

 
 

 Model üzerinde yerleĢtirerek apareyi 
kontrol ediniz. 

 Kontrol ettiğiniz apareyi hekime 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (     ) Sabit yer tutucularda çiğneme kuvvetleri arasındaki direnci arttırmak için aparey 

yapımında kullanılan teller en az 0.9 mm kalınlıkta olmalıdır. 

2. (    ) DiĢli yer tutucu yapımı sırasında yerleĢtirilen hazır diĢlerin üzerine mum ile 

kapatmanın amacı akrilin diĢ üzerine gelmemesi içindir.  

3. (     ) DiĢli yapılan yer tutucular sabit protezler gibidir. 

4. (    ) DiĢli ve hareketli yer tutucular çiğneme basınçlarını alttaki mukozaya ileterek 

mukoza dokusu üzerinde masaj etkisi yaratır. Kemik içindeki sürekli diĢlerin sürmesi 

için uyarıcı görevi görür. 

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
5. Önleyici koruyucu ortodontik tedavinin amacı ……………………………………… 

sürekli diĢlerin sürmesini sağlamak, ……………………………………., primer 

kontaktı önlemek, ………………………………………….. ve sürekli diĢlerin 

zamanında sürmesini sağlamaktır. 

6. Sabit yer tutucular, hasta iĢbirliğinin kötü olduğu, ………………………….. ve 

………………………………………………….olan olgularda yapılan aparey 

çeĢitleridir  

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda gerekli ortam ve donanım 
sağlandığında, tekniğine uygun molar distalizasyon apareyi yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 DiĢ protez laboratuarlarına giderek distalizasyon apareyi yapımı uygulama 

basamaklarını gözleyiniz. Gözlem sonuçlarını sınıfta öğretmen ve 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ġnternet ve çeĢitli dental dergi ve yayınlanmıĢ kitaplardan distalizasyon apareyi 

amaçlarını araĢtırınız.  

 DiĢ kavsi üzerinde yer kazanma yöntemlerini araĢtırınız. Yaptığınız bu 

araĢtırmayı sınıfta sununuz. 

 

2. DĠġ KAVSĠ ÜZERĠNDE YER KAZANMA 

YÖNTEMLERĠ VE MOLAR 

DĠSTALĠSAZYONU 
 

DiĢ kavsinin genel formlarının korunması; içten dil, dıĢarıdan yanak ve dudak kasları 
arasındaki kuvvet dengesinin korunması ile gerçekleĢir. Bu dengedeki değiĢimler diĢ 
kavislerinin deformasyonuna ya da her bir diĢin farklı hareketlerine neden olabilir. Alt diĢ 
kavsi ortodontik tedavi planlanmasında dikkat edilmesi gereken bölgedir. 

 

Ortodontide aktif diĢ kazanma yöntemleri çeĢitlidir. Bunlar; diĢ kavsinin transversal 
yönde geniĢletilmesi, kesicilerin protrüzyonu, molar distalizasyonu ve seri çekim yöntemidir. 

 

2.1. DiĢ Kavsinin Transversal Yönde GeniĢletilmesi 
 

Transversal geniĢletme en sık kullanılan yer kazanma yöntemlerinden biridir. Tek ya 

da çift taraflı posterior çapraz kapanıĢlar transversal geniĢletme ile tedavi edilir. 
 
GeniĢletme iĢleminde vidalı ya da omega zemberekli plaklar tercih edilir. Vidalar, 

sutura palatina mediaya dik Ģekilde damak kavsinin en derin orta hizasına yerleĢtirilir. 
Böylece kuvvetler diĢlere dik ve direnç merkezlerine yakın bir noktadan uygulanmıĢ olur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Omega zemberekler 1.2 mm kalınlıkta telden bükülür. Bu derece kalın telden bükülen 
zemberekler ortodontist tarafından aktive edilir. Omega zemberekler ağız içinde kaldıkları 
sürede diĢlere sürekli kuvvet uygular kısa sürede etkili bir geniĢletme sağlar. 

          

            Resim 2.1: Retainer                            Resim 2.2: Quat heliks aparey 

 
KapanıĢın yükseltilmesi için kapanıĢ blokları kullanılır. KapanıĢ blokları 0,5-1 mm 

kalınlığında olan, premolar ve molar diĢleri içine alan akril düzlemlerdir. KapanıĢ blokları 
hazırlanırken arka diĢlerin tümünün üzeri kapanmalıdır. Açıkta diĢ bırakıldığında açıkta 

kalan diĢlerde istenmeyen uzamalar oluĢarak kapanıĢ iliĢkisi bozulur. KapanıĢ bloklarının 
kullanılmasındaki amaç diĢlerin vestibüle atlaması için okluzal engelleri ortadan 
kaldırmaktır. DiĢler vestibüle atladığında kullanılan bloklar möllenerek ortadan kaldırılır. 

   

     Resim 2.3: Shwera ekspansiyon apareyi                Resim 2.4: Tek taraflı ekspansiyon apareyi 

 

2.2. Kesici Protrüzyonu 
 
Kesici diĢlerin ileri itilmesi diĢ kavsinde oldukça fazla yer kazandıran yöntemlerden 

biridir. Alt kesicilerin her 1mm‟lik protrüzyonu diĢ kavsinde sağ ve solda yaklaĢık 2 mm yer 
kazancıdır. Alt kesici çapraĢıklığı olan durumlarda diĢlerin ileri doğru itilerek yer 

kazanılması en sık baĢvurulan tedavi yöntemlerinden biridir. Alt kesicilerin ileri itilmesi ile 
kesiciler arası açı, overjet ve overbite azalır. DiĢler kemiğin dıĢına doğru çıkar. Derin 
kapanıĢ olgularında overbite azalması istenilen kapanıĢ Ģeklidir. Ancak baĢ baĢa kapanıĢ 
gösteren durumlarda overbite‟ın azalması, ön bölgede açıklık ve çapraz kapanıĢ oluĢturur.. 
Bu nedenle baĢ baĢa kapanıĢ olgularında çapraĢıklık da olsa kesici protrüzyonu ile yer 
kazanılmamalıdır. 
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2.3. Molar Distalizasyonu 
 
Molar distalizasyonu, diĢ kavsinin ön-arka yöndeki boyutlarını arttırmak, çeĢitli 

nedenler ile mesiale kaymıĢ olan molarların, distalde olması gereken yere getirmek için 
kullanılan yer kazanma yöntemidir. Ġkinci molarların erken çekildiği ve diĢlerdeki çürüklere 
bağlı olarak birinci molar diĢlerin mesiale devrildiği durumlarda, bu diĢleri distale devirerek 
sürecek olan diĢler için diĢ kavsi üzerinde yer kazanılır. Molar distalizasyon yapımında 

destek alınan yer premolarlar ve süt molarlardır. Hareketli apareylerde bu diĢler bölgesine 
konacak güçlü kroĢeler ile distalisazyon sırsında kuvvetli ankraj desteği sağlanır.  

 

Resim 2.6: Nance apareyi 

 
Alt çenede molar distalizasyonu üst çeneye oran ile oldukça sınırlıdır. Çünkü bu 

diĢlerin distalinde ramus mandibularis vardır. Ramus mandibularis alt çenede distalisazyonu 
sınırlayan kemik duvardır. 

 
Stripping ve seri diĢ çekimlerinde diĢ kavsinde yer kazanmak için yapılan 

uygulamalardır. Bu uygulamalar diĢ hekiminin yaptığı iĢlemler olduğundan bu modül 

içerisinde yer verilmeyecektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek Molar distal ve izasyon apareyi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüyü inceleyip dezenfekte ediniz. 
 Ölçü netliği yönünden kontrol edip 

dezenfekte ediniz. 

 Tutucu elemanları hazırlayınız. 

 Tutucu elemanları hekimin belirttiği 
çeĢitte hazırlayınız. 

 Bu apareyde tutucu eleman olarak 
damla kroĢe kullanılmıĢtır. 
 

 Tutucu elemanları modele yerleĢtiriniz.  

 Akril bölümü yapınız. 
 Akrili serpme yöntemi ile hazırlayıp 

polimerize ediniz. 

 Apareyi kontrol ediniz. 

 
 

 Polimerize edilmiĢ apareyi model 
üzerinde kontrol ediniz. 
 

 Apareyi aĢındırınız. 

 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢındırmayı kontrol ediniz. 

 
 

 

 AĢındırıcı izlerini gideriniz. 

 

 
 

 AĢındırıcı izlerini zımpara yaparak       
gideriniz. 

 
 

 Apareyin polisajını yapınız. 

 

 Apareyin polisajını sıra takip ederek 
yapınız. 
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 Apareyi temizleyiniz. 
 

 Uygun temizlik malzemesi kullanarak 
aparey üzerinde parlatıcı kalıntılarını 
temizleyiniz. 

 Yaptığınız tüm iĢ ve iĢlemlerde iĢinize 
dikkat ederek, özen göstererek yapınız. 
 

 Apareyin üzerine parlatıcı sürünüz. 

 
 

 

 Apareyi kontrol ediniz. 

 

 Apareyin son kontrolünü yapıp uygun 
paketleme yaparak hekime teslim 
ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
1. Ortodontide aktif diĢ kazanma yöntemleri, ……………………………………., 

kesicilerin protrüzyonu, molar distalizasyonu,………………………ve…………… 

yöntemidir. 

2. DiĢ kavsinin ön-arka yöndeki boyutlarını arttırmak, çeĢitli nedenler ile mesiale kaymıĢ 

olan molarların, distalde olması gereken yere getirmek için kullanılan yer kazanma 

yöntemine ……………denir 

3. DiĢ kavsinin transversal yönde geniĢletilmesinde  …………………………………..ve 

……………………..……..plaklar kullanılır. 

4. Tek veya çift taraflı posteriör çapraz kapanıĢlar…………………………………ile 

tedavi edilir. 

5. KapanıĢ blokları yapım sırasında ……ile ……kalınlığında ………. ……..kullanılır. 

 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, aktif diĢ kazanma yöntemidir? 

A) Kesicilerin protrüzyonu 
B) Molar distalizasyonu. 
C) Seri çekim 
D) DiĢ kavsinin tranversal yönde geniĢletilmesi. 
E) Hepsi. 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, diĢ kavsinin ön-arka yöndeki boyutlarını arttırmak için 

kullanılan yöntemdir? 
A) Monoblok aparey. 
B) Frankel apareyi 
C) Molar distalizasyonu. 
D) Gece koruyucu apareyler. 
E) Zemberekler  
 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
3. Sabit yer tutucular, tek taraflı ve az sayıda diĢ eksikliği olduğu 

ve………………………………. olan olgularda yapılan aparey çeĢitleridir. 

4. Yer tutucunun dayanıklı olabilmesi için yapım sırasında kollar mümkün olduğunca 

………………….…ve tel çapları …………….…..olmalıdır. 

5. Omega zemberekler ……………………… …telden hazırlanmalıdır. 
 
 

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 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 

SÜT DĠġĠNĠN 

REZORBSĠYONU 

OKLÜZYON OLUġUMUNA 

REHBERLĠK ETMEK, SÜT 

DĠġĠNĠN ZAMANINDA 

DÜġMESĠNĠ 

 

6 
TEK TARAFLI VE AZ 

SAYIDA DĠġ EKSĠKLĠĞĠ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DĠġ KAVSĠNĠN 

TRANSVERSAL YÖNDE 

GENĠġLETĠLMESĠ 

SERĠ ÇEKĠM, SĠTRĠPPĠNG 

2 MOLAR 

DĠSTALĠZASYONU 

3 VĠDALI VE OMEGA 

ZEMBEREKLĠ 

4 TRANSVERSAL 

GENĠġLETME 

5 0,5 ,1 mm KAPANIġ 

BLOKLARI 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 C 

3 HASTA ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KÖTÜ 

OLDUĞU 

4 KISA, KALIN 

5 1,2 mm 

CEVAP ANAHTARLARI 
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