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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0048 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Tutucu Elemanlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, ortodontide tutucu elemanların nasıl yapıldığına, 

dair teknik iĢlem ve beceri basamaklarını içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
Tam protez, bölümlü protez ve sabit protez modüllerini 

almıĢ olmak. 

YETERLĠK Tutucu elemanları yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak tutucu elemanları yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun adams kroĢe yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun ok kroĢe yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun damla (topuz) kroĢe yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun üçgen kroĢe yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun C (Crozat) kroĢe yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Sert alçı, ortodontik akril, çalıĢma modeli, 

elektrikli spatül, kaide mumu, mum eritme cihazı, modelaj 

spatülleri, alçı izolasyon  (yalıtma) likidi, fırça, uygun çapta 

kroĢe teli, vibratör. 

 

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, 

 

Ortodontik apareyler çeĢitli diĢsel bozukluklarda tedavi amacı ile kullanılır.. Hareketli 

ortodontik apareyler, akril bölümü, tutucu eleman ve aktif eleman olmak üzere üç ana 

bölümden oluĢur. Tutucu elemanlara kroĢeler de denir. 

 

Hareketli apareylerde tutucu elemanlar özelliklerine, büküm Ģekillerine ve kullanım 

yerlerine göre çeĢitli isim alırlar. Adams kroĢe,C kroĢe,Ok kroĢe,Top kroĢe en çok kullanılan  

kroĢelerdendir. 

 

Tutucu elemanlar, değiĢik teller kullanılarak hazırlanır. Tutucu elemanların tel 

bükümü de değiĢik pensler yardımı ile yapılır. 

 

Bu modül ile ortodontik apareylerde tutucu elemanların özelliklerini, çeĢitlerini 

avantaj ve dezavantajlarını, kullanıldığı yerleri ve kroĢelerin hazırlanmalarını 

öğreneceksiniz. Ayrıca kroĢe bükümünde kullanılan pens çeĢitleri ve özellikleri hakkında 

bilgi edineceksiniz.  

 

Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, ortodonti ile ilgili bilgi ve becerilerinizi 

arttırmıĢ olacaksınız. Daha sonra göreceğiniz ortodontik apareyleri kolayca yapabileceksiniz.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda adams kroĢe elde 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Adams kroĢe nedir, dental yayınlar ve internetten araĢtırıp sınıfta sununuz. 

 Adams kroĢe yapım aĢamalarını ortodonti yapan çok amaçlı diĢ protez 

laboratuvarlarına giderek gözleyiniz. Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Adams kroĢe yapımında kullanılan pens ve tellerin özelliklerini araĢtırıp sınıfta 

sununuz. 

 

1. HAREKETLĠ APAREYLERDE 

TUTUCULAR VE ADAMS KROġE 
 

Hareketli apareyler, ağza takılıp çıkarılan apareylerdir. Ağızda bulundukları süre 

içinde diĢ üzerinde etkilidirler. Ağızdan çıkarıldığında, diĢ üzerindeki kuvvet etkisi ortadan 

kalkar. Hareketli apareylerde temel amaç, diĢlerde kontrolsüz devrilme hareketini 

oluĢturmaktır. Kontrolsüz devrilme en hızlı ve kolay gerçekleĢen diĢ hareketidir. Kontrolsüz 

devrilme hareketinin farklı özelikleri vardır. Bu özellikler Ģunlardır: 

 

 Kontrolsüz devrilme hareketinde diĢ, direnç merkezine çok yakın bir noktada 

yer alan dönme merkezi etrafında hareket eder. Dönme merkezi, diĢin kök 

ortasındaki bir noktadadır. Kuvvet etkisiyle diĢ kuronu bir yöne hareket ederken 

kök apeksi de diğer yöne doğru yer değiĢtirir. 

 Kontrolsüz devrilme hareketinde, diĢin eksen eğiminde istenmeyen değiĢim 

oluĢur. 

 Kontrolsüz devrilme hareketi sırasında, diĢ kuronunun hareket yönündeki alveol 

kemik kreti üzerinde kök apeksi de hareket yönünün karĢı yöndeki alveol 

kemiği üzerinde basınç noktaları oluĢturur. Basınç noktaları, aynı zamanda 

kemik rezorbsiyon bölgeleridir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Hareketli Apareylerin Bölümleri 
 

Hareketli apareyler, tutucu elemanlar, aktif elemanlar ve akril plaktan oluĢur. Tutucu 

elamanlar çeĢitli Ģekil ve büyüklükte kroĢelerden meydana gelir. 
 

 

Resim 1.1: Hareketli aparey elemanları 
 

Ortodontik apareylerde tutuculuk, plak gövdenin ağız mukozası ile iliĢkisi, doku 

adezyonu ve diĢler arasına giren akrilik kısımlar aracılığı ile gerçekleĢir. Plak gövdenin 

fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için stabilitesinin sağlam olması gerekir. Bu neden ile 

akrilik plağın tutuculuğunu sağlamak için çeĢitli Ģekillerde kroĢeler geliĢtirilmektedir. 

Bunlar; vestibül ark, adams kroĢe, üçgen kroĢe, damla kroĢe, lingual kroĢe, ok kroĢe, 

duyzing kroĢesidir. KroĢe ile ilgili bilgilere öğrenme faaliyetler kapsamında geniĢ yer 

verilecektir. 
 

1.2. Adams KroĢe 
 

Adams kroĢe, ortodontik aparey yapımında kullanılan çok fonksiyonlu, molar ve 

premolar bölgesinde sık kullanılan kroĢe tipidir. Adams kroĢenin tutuculuğu yüksek, 

bükülmesi kolaydır. Yalnız arka grup diĢlerde değil, kesiciler bölgesinde de kolayca 

uygulanabilir. 
 

Adams kroĢe kol, köprü ve ayak bölümlerinden oluĢur. KroĢenin tutuculuğunu 

sağlayan esas bölümü ayaklardır. Bir adams kroĢenin yapımında ilk basamak, tutucu noktalar 

arasındaki aralığı tespit etmektir. Ayaklar diĢlerin en derin andırkat noktalarına 45 derecelik 

açı ile yerleĢir ve diĢi sıkıca kavrar. Ayakların istenen noktalara oturabilmesi için köprü 

geniĢliği diĢin bukkal tüberküllerinin tepe noktalarından yaklaĢık 1/2mm kadar daha geniĢ 

olmalıdır. Oklüzalden bakıldığında, ayaklar yerleĢtirildikten sonra kolların da sagital 

düzlemde yaklaĢık 45 derecelik açı yapması sağlanır. Bu iĢlem tamamlandıktan sonra adams 

kroĢenin kolları diĢe adapte edilip kollar yaklaĢık 1 mm uzaktan bükülür. Kolların 

bükülmesinden sonra retansiyon bükümleri de yapılarak kroĢe tamamlanır. 
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Resim 1.2: Adams kroĢe bölümleri 

 

Adams kroĢe bükümünde ilk aĢama, alçı modelin kazınmasıdır. Daha iyi tutuculuk 

sağlanması için kroĢe yapılacak diĢin mesial ve distal diĢeti bölgeleri modelde bir miktar 

kazınır. DiĢin bir bölümü sürmemiĢ ise distal kenardan bir miktar kazıma yapılır. Eğer diĢ 

sürmesini tamamlamıĢ ise hem mesial hemde distal kenardan kazınır. DiĢin mesial ve 

distalde olan andırkat noktaları da kroĢenin tutuculuğunu arttırmak için kazınır. Kazıma 

iĢlemi, küçük mum bıçağı ile yapılır. 

 

Adams kroĢe bükümünde, ikinci aĢama köprü kısmımın Ģekillendirilmesidir. Köprü 

kısmını Ģekillendirmede diĢin mesio –distal uzunluğu kadar olan tele, pens ağzına 90 

derecelik açı verilir ve bükerek bir köprü oluĢturulur. 

 

Adams kroĢenin köprü kısmı büküldükten sonra kolların bükümüne geçilir. Kolların 

uzunluğu kroĢe bükülecek diĢin kuron yüksekliği kadar olmalıdır. Yükseklikler ölçülür ve tel 

üzerinde iĢaretlenir. ĠĢaretlenen yerden pens tutturulup 90 derecelik açı ile bükülür. KarĢı 

taraf kol da aynı Ģekilde bükülür. Her büküm sonunda kroĢe model üzerinde kontrol edilir. 

Kolların diĢin kolesine uyumlanması gerekir. Bunun için her iki kol, köprü bölümünün altına 

doğru45 derecelik bir açı ile uzanacak Ģekilde bükülür. Kollar diĢin mesial ve distal 

kenarların en derin noktalarında tutuculuk sağlayacak Ģekilde bükülür. 

 

Kolların bükümünden sonra diĢin mesial ve distal aralıklardan geçecek olan ayaklar 

Ģekillenmelidir. Ayaklar kroĢeyi akrilik bölüme bağlar. DiĢ aralıklarından geçerken ayaklar 

komĢu diĢlere temas etmemelidir. 
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Resim 1.2: Adams kroĢenin farklı Ģekilde bükümü ve uygulanması 

 

1.3. KroĢe Bükümlerinde Kullanılan Ortodontik Pensler 
 

KroĢeler ve tutucuların bükümünde çeĢitli ortodontik pensler kullanılır. Bunlardan 

bazıları bükülecek kroĢeler için özel yapılan penslerdir. Örneğin topuz kroĢe için kullanılan 

Bird-peak pensi gibi. KroĢe bükümlerinde en çok kesici, aderer, bird peak, young kroĢe, 

adams kroĢe, düz kroĢe üç ağızlı kroĢe pensleri kullanılır. AĢağıda kroĢe bükümlerinde 

kullanılan bazı pens örnekleri verilmiĢtir. 

   

Resim 1.3: Kesici pens            Resim 1.4: Aderer pensi 
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    Resim 1.5: Bird-peak pensi  Resim 1.6.  Young kroĢe pensi 

 

   

                       Resim 1.7: Adams kroĢe pensi    Resim 1.8: Düz kroĢe pensi 
 

 
 

Resim 1.9: Üç ağızlı kroĢe pensi 
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1.4. Ortodontik ApareyYapımında Kullanılan Teller 
 

Ortodontik aparey yapımında ortodontik hareketi oluĢturan malzeme, ortodonti için 

hazırlanmıĢ özel tellerdir. Ortodontik tellerin fiziksel özelliklerini telin çapı, telin uzunluğu 

ve kullanılan materyal belirler. Bu özellikler aĢağıda açıklandığı gibidir. 

 

 Telin çapı: Ortodontik aparey yapımında yuvarlak teller kullanılır. Tel 

tarafından uygulanan kuvvet, tel çapının dördüncü kuvveti ile doğru orantılıdır. 

Telin çapı ikiye katlandığında, uyguladığı kuvvet 16 kat artar. Tel çapı yarıya 

düĢürüldüğünde, tel tarafından uygulanan kuvvet, telin1/16’sı kadar olur. Bu 

durum, telin çapının, diĢe uyguladığı kuvvet miktarı üzerinde ne derecede 

büyük etkiye sahip olduğunu gösterir. 

 

Resim 1.10: 0,7 ve 0,9 mm kalınlığında kroĢe telleri 

 

 Telin uzunluğu: Ortodontik aparey yapımında, yapılacak elemana ve alanın 

uzunluğuna göre tel kullanılır. Tel tarafından uygulanan kuvvet, tel 

uzunluğunun küpü ile ters orantılıdır. Tel boyu iki kat arttırılırsa kuvvet1/8 e 

düĢer. Tel boyu yarıya indirilirse tel tarafından uygulanan kuvvet 8 kat artar. 

 

 Materyal: Hareketli apareylerin yapımında, tutucu ve aktif elemanlar için 

konvansiyonel paslanmaz çelik teller kullanılır. Sabit aparey yapımında ise 

nikel titanyum (NiTi) ve titanyum molipdenium (moliptenyum) alloy 

(TMA)olarak adlandırılan tel alaĢımları kullanılır. Ortodontik diĢ hareketinin 

optimum düzeyde olması için diĢlere hafif ve sürekli kuvvetler uygulamak 

gerekir. Bu da tellerin çapının düĢük, boylarının uzun tutulması ile gerçekleĢir. 

 

1.5. Ortodontik DiĢ Hareketleri 
 

DiĢlere kuvvet uygulanarak elde edilen yer değiĢikliğine, ortodontik diĢ hareketleri 

denir. Kuvvet, bir diĢi, bir grubu veya bir diĢ kavsini hareket ettirmek için gerekli optimum 

etkidir. Uygulanan kuvvetin miktarı ve yönü diĢ hareketlerini etkiler. Kuvvet kemikte etki 

yaparak bir hareket sağlar. Kuvvet uygulanan diĢin periodontal ligamasının bir kısmında 

geniĢleme bir kısmında da daralma oluĢturur. Daralma bölgesinde basınç, geniĢleme 

bölgesinde gerilme olur. 
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Ortodontik diĢ hareketlerinde diĢin mesiale hareketine mesializasyon, distale doğru 

hareketine distalizasyon denir. Ayrıca, distalizasyona retraksiyon,  mesialisazyona 

protrüzyon  da denir. Bu hareketler kuvvet uygulanarak gerçekleĢtirilir. DiĢler, gövdesel 

(bodvly) ve tipping (devrilme) olmak üzere iki türlü hareket yapar. Tipping en kolay yapılan 

diĢ hareketidir. AĢağıda diĢlerin çeĢitli hareketleri verilmiĢtir. 

 

 Devrilme hareketi: DiĢe tek bir noktadan kuvvet uygulandığında, bir rotasyon 

merkezi oluĢarak uygulanan kuvvetin daralma bölgesinde toplanmasına, 

devrilme hareketi denir.  Devrilme hareketi, kontrollü ve kontrolsüz devrilme 

hareketi olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir. 

 Ġntikal hareket: Kuvvetin bütün kök yüzeyine yayılmasına, intikal hareketi 

denir. 

 Rotasyon hareketi: Bir cismin, üzerindeki herhangi bir doğrunun belli bir sabit 

referans çerçevesine göre açı değiĢtirerek yaptığı harekettir. Cisim direnç 

merkezi çevresinde dönüyor ise buna saf dönme hareketi adı verilir. Daralma ve 

geniĢleme bölgesinde olan diĢin uzun ekseni etrafında yaptığı dönme hareketine 

rotasyon hareketi denir. 

 Turgor hareketi: DiĢin kök hareketine denir. 

 Ġntrüzyon hareketi: DiĢin alveol içine gömülmesine intrüzyon hareketi denir. 

 Extrüzyon hareketi: DiĢin alveol içinden çıkarılmasına extrüzyon hareketi 

denir. 

 Ankraj: DiĢin uygulanan kuvvet karĢısında kuvvete karĢı gösterdiği direnç ve 

kuvvetin destek aldığı bölgedir. Bu direnci gösteren bölgelere de ankraj 

bölgeleri denir. Örneğin, kafatası bir ankraj bölgesidir. Ankraja karĢı istenen 

bölgede hareket bölgesidir. Ankraj değerinin altında bir kuvvetle diĢ hareket 

ettirilmez. 

 

1.6. Ortodontide Kuvvet Kaynakları 
 

Ortodontik kuvvet, tel, elastik ve vida yardımı ile diĢin bulunduğu yerden baĢka bir 

yere hareket ettirilmesini sağlayan etkiye denir. Ortodontik hareketin oluĢması için kuvvetin 

kaynağı olması gereklidir. Bu kaynaklar; doğal kuvvet kaynakları ve mekanik kuvvet 

kaynaklarıdır. Doğal kuvvet kaynakları kaslardır. Bu kaslarda çiğneme perioral ve dil 

kaslarıdır. Mekanik kuvvet kaynakları, intra oral ve eksta oral kuvvet kaynaklarıdır.  

 

Ortodontik hareketin oluĢabilmesi için kuvvetin özelliği de önemlidir. Ortodontik 

kuvvetin 4D özelliği vardır. Bu özellikler Ģunlardır: Kuvvetin Ģiddeti (degree), kuvvetin 

dağılımı, kuvvetin yönü (direction) ve kuvvetin süresidir. 

 

1.7. Ortodontide Kullanılan Tanım Ve Terimler 
 

Ortodontik aparey yapımı ve tedavilerinde kendisine ait tanım ve terimler vardır. Bu 

tanımlar aĢağıdaki gibidir. 

 

 Açık kapanıĢ (openbite) Normal kapanıĢ durumunda üst diĢlerin alt diĢleri 

1mm. den az örttüğü durumlardır. 
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 Aparey (appliance) Genellikle plastik bir plak ve telli bölümlerden oluĢan tek 

veya çift çeneye birden takılan aygıtdır. 

 Ark teli (arch wire) Braketin içine yerleĢtirilen ve diĢe kuvvet veren metal 

teldir. 

 Asitleme (asid etching)  DiĢe tutuculuk sağlamak için mine üzerinde 

oluĢturulan micron bazındaki çukurcuklardır. 

 Aktivasyon: Tellerin ya da ağız içi elastiklerin aktif hale gelebilmesi için 

yapılan iĢlemler olup, diĢlerin hareket etmesini sağlar. 

 Ağız içi elastikler: Çenelerin ve/veya diĢlerin birbirlerine göre konumlarını 

düzeltmek amacıyla, diĢlerin üzerine hasta tarafından kolayca takıp çıkarılabilen 

lastiklerdir. Kuvvetin derecesine göre farklı büyüklükte ve kalınlıkta olabilir. 

 Bant sökümü (debanding)  Bantların diĢlerden ayrılmasıdır. 

 Bant (band) DiĢin etrafına takılan metal yüzüktür. 

 Bantlama (banding) Bantların diĢe oturtulmasıdır. 

 Beyazlatma (bleaching) DiĢin kendi rengini, özel ilaçlar ile 3-4 ton açmaktır. 

 Braket (bracket) Ortodontik kuvveti diĢe iletmek için diĢe yapıĢtırılan metal 

veya seramik düğmeciklerdir. 

 Braket sökümü: (debonding) Tedavi sonu braketlerin çıkartılıp diĢlerin 

temizlenmesidir. 

 Braket yapıĢtırma (bonding) Braketlerin diĢ üzerine tutturulmasıdır. 

 Çelik ligatür: Elastik ligatür olmadığında ya da baĢka amaçlarla kullanılan 

fakat elastik ligatürle aynı görevi yapan tutucu tellerdir.  

 Chin cap: Alt çenenin üst çeneye göre daha ileri olduğu durumlarda, alt çeneye 

geri yönde vektörel kuvvet uygulayan, ağız dıĢında kullanılan baĢlık ve 

çenelikten oluĢan apareydir. 

 Çapraz kapanıĢ: Üst diĢlerin alt diĢlerin arkasında kapanma durumudur. Yani 

bir kapanıĢ bozukluğudur. 

 Örtülü kapanıĢ: (deep bite) Normal kapanıĢ durumunda üst diĢlerin alt diĢleri 

2mm den çok örttüğü durumlardır. 

 Çene geniĢletici: Çenenin diĢlerle uyumlu olmasını sağlamak için çene 

geniĢleten aygıttır. 

 Elastik ligatür: Braketlere takılan ark tellerinin sabit durmasını sağlayan tutucu 

lastiklerdir. ġeffaf olabildiği gibi birçok değiĢik renkleri de bulunur. 

 Headgear: Üst çenenin alt çeneye göre daha önde olduğu durumlarda, üst 

çeneye geri yönde vektör el kuvvet uygulayan ağız dıĢında kullanılan enselik ve 

ağız içinde kullanılan metal parçadan oluĢan apareydir. 

 Ense pedi: Headgeari facebowa bağlamak için kullanılan kalın lastikli ense 

bandıdır. 
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 Facebow (facebow) Headgearin ağız dıĢından da görünen metal parçasıdır. 

 Hareketli Apareyler: Genellikle plastik bir plak ve telli bölümlerden oluĢan 

tek veya çift çeneye birden takılan, yemek haricinde devamlı takılması önerilen, 

hasta tarafından kolaylıkla takıp çıkarılabilen kısa süreli ortodonti tedavilerde 

uygulanan apareylerdir. (damaklık)  

 Debonding (sabit tellerin sökülmesi, çıkarılması) Sabit tellerle, hedeflenen 

sonuca ulaĢılması ile "tellerin çıkarılması" iĢlemine geçilir. Özel pensiyle 

kolayca yapılabilen ve acı vermeyen bir iĢlemdir. Teller söküldükten sonra, 

diĢler üzerinde kalan yapıĢkan artıkları da temizlenir.  

 DiĢ ve çene filmleri: Ortodontik amaçla en çok kullanılan filmler 

ortopantomogram (alt-üst çeneleri ve tüm diĢleri içeren film) ve sefalometrik 

(yan baĢ filmi olup, Ortodontik problemin tanısı ve tedavisi için gereklidir) 

filmdir.  

 Süt diĢlenmesi: Bebeklik diĢleri de denebilir. YaklaĢık olarak 6 aylıktan, 6 yaĢa 

kadar ağızda 20 adet süt diĢi bulunur.  

 Daimi diĢlenme: Tüm süt diĢlerinin düĢmesi ile sürmesi beklenen ve hayat 

boyu ağızda kalması öngörülen diĢlerin tümüne verilen isimdir. 

 Karma DiĢlenme: 6 ve 12 yaĢları arasında süt diĢlerinin düĢmesini ve daimi 

diĢlerin ağızda sürmesini içeren dönemdir. 

 YetiĢkin diĢlenmesi: Tüm süt diĢlerinin düĢmesi ile sürmesi beklenen ve hayat 

boyu ağızda kalması öngörülen diĢlerin tümüne verilen addır.(Daimi diĢler). 

 KapanıĢ (occlusion)  DiĢlerin ısırıldığında karĢılıklı gelme durumudur. 

 Ligatür (ligature) Teli braket içine yerleĢtirmek için kullanılan tel veya plastik 

parçalardır. 

 Lip bumper (lip bumper):Alt çenede molar diĢleri geri iten ve dudağın diĢlerin 

arasına girmesini engelleyen aygıttır. 

 Separatör (seperator)  Özellikle bantlama öncesi diĢlerin aralarında yer açmaya 

yarayan plastik veya metal parçalardır. 

 Sefalometrik film (cephalometric X-rays) Yan kafa filmi 

 Sabit teller (apareyler) Birkaç diĢe ya da genellikle tüm diĢlere özel yapıĢtırıcı 

yardımıyla yerleĢtirilen ve hasta tarafından çıkarılmaması gereken sabit tedavi 

yöntemidir.  

 Sabit ortodontik tedavi: DiĢlerdeki çapraĢıkları ve/veya diĢlerin birbirleriyle 

olan iliĢkilerini düzeltmek ve düzenlemek amacıyla, diĢlerin üzerine yapıĢtırılan 

braketler ve ark tellerinin diĢlere kuvvet iletmesiyle uygulanan uzun süreli 

ortodontik tedavilerdir. 

 Mouthguard: Spor yaparken braketlerin yumuĢak dokuya zarar vermemesi için 

takılan plastik ağızlıktır.  

 Mum: Braketlerin ve bantların yumuĢak dokulara (yanak, dudak) batmasını 

engellemek için batan kısımların üzerine konan silikon mumdur. 

 PekiĢtirme apareyi (retainer) Braketler söküldükten sonra diĢlerin yerini 

korumak için kullanılan pasif apareydir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek Adams kroĢe bükünüz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde edip iĢaret noktalarını 

belirleyiniz. 

 
 

 KroĢe bükülecek diĢin meziodistal 

aralığı ölçerek iĢaret noktalarını 

belirleyiniz. 

 

 Andırkat noktaları kazıyınız. 

 
 

 Andırkat noktalarını bir kalem  

(kesme) iĢareti kadar alınız. 

 Kazıma spatülü ile iĢleminizi 

gerçekleĢtiriniz. 

 KroĢe telini kesiniz. 

 

 KroĢe telini, kesici pens ile kesiniz. 

 KroĢe telini, 7-8 cm. uzunluğunda 

kesiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KroĢe telini düzeltiniz. 

 
 

 Adams kroĢe bükümünde 0,7 mm 

çapında, yuvarlak sert paslanmaz çelik 

kroĢe teli kullanınız. 

 Sarmal kalıptan kestiğiniz kroĢe telini 

düz hale getiriniz. 

 Pensi tel üzerinde sıkıĢtırıp 90 derecelik 

açı vererek bükünüz. 

 

 Her iki noktada 90 derece kıvırarak 

küçük U bükümü yapınız.  

 Tutucu noktalar arası mesafeyi tespit 

ediniz. 

 
 

 Küçük U bükümünü diĢin 

oklüzal/incisal tam ortasından tutarak 

mesiodistal aralığı üzerine 

yerleĢtirerek tespit ediniz. 
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 Tutucu noktalar arası mesafeyi 

iĢaretleyiniz. 

 
 

 Tutucu noktalar arası mesafeyi tespit 

etmek için diĢin oklüzal yüzündeki 

mesial ve distal vestibül köĢelerini 

iĢaretleyiniz. 

 Köprü bölümünü bükünüz. 

 
 

 Küçük U bükümü üzerine pensin ucu 

getirilerek 90 derecelik açılarla ağız 

içine göre öne yön tayini yaparak 

köprü bölümünü bükünüz. 

 Bükümü model üzerine yerleĢtiriniz. 
 

 
 

 Bükümünüzü, model üzerine 

yerleĢtirerek iĢaretlenmiĢ noktaları 

kontrol ediniz. 
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 KroĢe gövdesi için 45 derecelik açı ile 

kroĢe ayaklarını birbirinin karĢı yönünde 

birleĢtiriniz. 

 

 
 

 KroĢe gövdesi oluĢturmak için 45 

derecelik açı veriniz. 

 Her iki kroĢe ayaklarını birbirinin tersi 

yönünde birleĢtiriniz  

 

 KroĢe kolu bükümü için küçük U bükümü 

45 derecelik açı ile içe doğru çeviriniz. 

 
 

 Her bükümden sonra kontrol ediniz. 

 KroĢe kolunu 45 derecelik açı vererek 

bükünüz. 
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 KarĢı taraf kroĢe kolunu bükünüz. 

 
 

 45 er derecelik açı vererek kroĢe 

kolunu karĢı taraf kroĢenin ters 

yönünde bükünüz. 

 
 

 KroĢe telini ayaklardan tutup                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

pensin ucunu 90 derece kıvırınız. 

 
 

 Bükümünüzün düzgün olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 
 

 Her iki ayağı 90 derecelik açı ile ters 

yönde bükünüz. 

 

 Bükümün tam 90 derece olmasına 

dikkat ediniz 

 Köprü ile ayaklar arasının 90 derece 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Pensi kroĢe kolundan tutarak ayak uçlarını 

kıvırınız. 

 
 

 Pensi kroĢe kolundan tutarak ayak 

ucunu dıĢa doğru 45 derecelik açılar 

vererek kıvırınız. 

 
 

 KarĢı ayağı da ters yönde tutucu 

kısmından tutarak 45 derecelik açı veriniz. 

 

 Açının 45 derece olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bir defada büküm yapınız.YanlıĢ 

bükümünüzü tekrar düzeltip 

bükmeyiniz. 

 
 

 Modele uyumunu kontrol ediniz. 

 

 KroĢe gövdesi ve kollarını model 

üzerine yerleĢtirerek kontrol ediniz. 
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 DiĢin mesial ve distal geniĢliğinin tel 

uzunluğunu belirleyiniz 

 
 

 DiĢin mesial ve distal tel uzunluğunu 

kroĢe ayaklarını oluĢturmak için 

belirleyiniz. 

 Oklüzal yüzün en geniĢ yerinden 

model üzerine yerleĢtirerek 

belirleyiniz 

 DiĢin mesial ve distal uzunluğunu 

iĢaretleyiniz. 

 
 

 Belirlediğiniz mesial ve distal 

uzunluğu mürekkepli kalem kullanarak 

iĢaretleyiniz. 
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 KroĢe ayaklarını bükünüz. 
 

 
 

 
 

 

 Lingual /palatinal uzunluğuna ve 

istemde belirtilen noktaya kadar 

bükünüz. 
 

 
 

 Tutucu kısmını modele göre açı 

vererek bükünüz 

 
 

 Bükülen kroĢe ayağını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Bükülen ayağın fazlalıklarını kesiniz. 
 

 
 

 KroĢe ayaklarını keserken akril 

mesafesi bırakmak için teli fazla 

bastırmayınız. 
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 Distal kenar kron yüksekliğini belirleyip 

iĢaretleyiniz. 

 
 

 KroĢeyi model üzerine yerleĢtirerek ne 

uzunlukta ve açıda kroĢe ayağını 

bükeceğinizi kontrol ederek 

belirleyiniz. 

 
 

 Kron geniĢliğini iĢaretleyiniz. 

 
 

 KomĢu iki diĢin mesial ve distal 

kontakt noktalarını iĢaretleyiniz. 

 ĠĢaretlenen yerden 45 derecelik açı 

vererek karĢı taraf kroĢe ayağını bükünüz. 

 

 KroĢe ayağını iĢaretlenen yerden 45 

derecelik açı vererek teli bükünüz. 

 Modelin yapısını da göz önünde 

bulundurmayı unutmayınız. 
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 Akril payı oluĢturunuz. 

 
 

 Akril payını, model ve tel arasında bir 

milimetreyi geçmeyecek Ģekilde 

bırakınız.  

 
 

 Akril payını, modele yerleĢtirip kontrol 

ediniz. 

 
 

 
 

 DiĢ ile adams kroĢenin köprü 

bölümünün 45 derecelik bir açı ile 

kontakt kurmasına dikkat ediniz. Bu 

tutuculuk için önemli Ģartlardan 

birisidir, unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Hareketli apareylerde temel amaç,………………  ………….  oluĢturma esasına 

dayanır. 

 

2. Hareketli apareyler,………………   ………………. …………….ve akril plaktan 

oluĢur. 

 
3. Hareketli apareylerin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi için plak 

gövdenin,…………….   …………………olması gerekmektedir.  
 

4. Adams kroĢe, en çok  ……………   …………..bölgesinde yapılan apareylerde 

kullanılmalıdır. 

 

5. Adams kroĢelerin bükümünde kullanılacak tellerin çapları………….ve ……… 

çapında paslanmaz çelik telden olmalıdır. 

 

 

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 tekniğine uygun ok kroĢe 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Ok kroĢe nasıl yapılır, ortodontik aparey yapılan çok amaçlı diĢ protez 

laboratuarlarına giderek yapım aĢamalarını gözleyiniz. Gözlemlerinizi not edip 

sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ok kroĢe hangi amaç ile yapılır; araĢtırıp sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Ok kroĢe yapımında kullanılan kroĢe telleri ve pensleri hakkında bilgi 

toplayınız 

 

2. OK KROġE 
 

Ok kroĢe, en eski ve en uzun süre kullanılan kroĢedir. Genellikle karıĢık diĢlenme 

döneminde zayıf andırkatlara sahip (örneğin, süt molarlar gibi) diĢler bölgesinde kullanılmak 

üzere hazırlanan tutucu elemandır. Bir ya da iki interdantal bölgeye adapte olacak Ģekilde 

hazırlanır. 

 

Ok kroĢe 0,7 veya 0,8 mm paslanmaz yuvarlak çelik telden bükülür. Ok kroĢe özel 

pensi ile bükülebildiği gibi ince uçlu düz pensler ile de bükülebilir. Ok kroĢe dört aĢamada 

yapılır. Ġlk üç aĢamadan sonra uç kısmı diĢ eti yönünde bükülür. KroĢenin yapımında 

vestibül kısmı yumuĢak dokulara temas ettirilmez. Bunun için yaklaĢık 1 milimetre uzakta ve 

yapıĢık mukoza sınırları içerisinde kalacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

Ok kroĢenin ön kolu bir küçük azı diĢi ya da süt moların mesial kontak noktası 

üzerinden geçip plağın içine girer. Bundan itibaren interproksimal bölgelere ayarlanmıĢ bir, 

iki veya üç ok baĢlı uç yapılır. Arka kol tamamen sürmüĢ en son diĢin distaline kadar uzanıp 

tekrar akril plağın içine girer. Böylece kroĢenin her iki ucu akril plağın içine girerek devamlı 

bir görünüm kazanmıĢ olur. Ok uçları, kron ekvator hattının hemen altından diĢ eti yönüne 

yatırılır. KroĢe uçlarının apikal yönde eğimlenmesi, apareyin daha iyi çalıĢmasını sağlar. 

Oklar arasındaki telin uzunluğu, kroĢenin etkisini arttırarak elastik bir yapı kazandırır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Gövdesi ve ayakları bükülmüĢ ok kroĢe 

 

Ok kroĢede, ok baĢlarının ön ya da arka yöne hafifçe ayarlanma olanağı olması, 

kroĢenin diĢler üzerindeki tutuculuğunu arttırır. KroĢelerin ayarlanması sırasında keskin 

köĢeler bırakılmaz. Keskin köĢeler bırakıldığında, tel zarar görür. Basıncın uygulandığı 

bölgede zayıf nokta oluĢturup tel kırılabilir. Kırılan kroĢe yeri akrilikten uzak ise lehimlenir. 

KroĢe bükümü tamamlanınca model üzerinde diĢe uyumlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek ok kroĢe (Schwarz kroĢe) yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde ediniz. 

 Ortodontik model elde etme bilgi ve 

becerilerinizi kullanarak model elde 

ediniz. 

 Andırkat alanları kazıyınız. 

 
 

 Andırkatları ok kroĢe bükeceğiniz 

alanda kazıma yapınız. 

  
 

 Uygun uzunlukta tel kesiniz. 

 
 

 Kullanacağınız teli, diĢin mesial ve 

distal mesafesine göre hazırlayıp 

kesiniz. 

 Kestiğiniz teli düzgün hale getirmeyi 

unutmayınız. 

 Teli, uç kısmından tutarak pensi 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 Loop pensi ile bükümünüzü yapınız.  

 Teli pens ile tutup sıkıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tele, 45 derecelik açı veriniz. 

 
 

 Teli bükerken 45 derecelik açıyı bir 

defada bükünüz. 

 Tekrar düzeltip bükmeye çalıĢmayınız. 

 Hatalı olmuĢ ise yeni tel kullanınız. 

 Defalarca bükülüp düzeltilen telde metal 

yorgunluğu olacağından telin kırılma 

riskini göz önünde bulundurunuz. 

 Kıvrım yerinden pensi tutup sıkıĢtırınız. 

 
 

 Pensi telin tam kıvrım köĢesinden 

tutarak sıkıĢtırınız. 

 Pensin yuvarlak ucunu kullanarak bir 

defada yuvarlak uç elde edebilirsiniz. 

 Teli 45 derecelik açı ile tekrar bükünüz. 

 
 

 Tele 45 derecelik bir açı daha vererek 

bükünüz. 

 Telin ucunu ana gövdeye yaklaĢtırınız. 

 

 Telin ucunun ana gövdeye değecek 

kadar yaklaĢtırınız. 
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 Telin diĢe adapte olması için ana 

gövdeden tutup bükünüz. 

 
 

 Model uygunluğuna bakınız. 

 
 

 Bükümünüzü modele oturtarak 

uygunluğuna bakınız. 

 Bükülen kısmı aproksimal papile 

yerleĢtirerek model uyumuna bakınız. 

 
 

 Vestibül yüzdeki ön ve arka diĢlerin 

mesial ve distal köĢesini tel üzerinde 

iĢaretleyiniz. 

 
 

 ĠĢaretlenen yerin modele değmesine 

dikkat ediniz. 

 DiĢlerin lingual yüzdeki mesial distal 

köĢesini tel üzerinde iĢaretleyiniz. 

 
 

 Mesial ve distal köĢe mesafesini kontakt 

noktalara dikkat ederek belirleyiniz. 
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 DiĢin adaptasyonunu kontrol ediniz. 

 

 Mesial distal köĢelerin telin gövde 

üzerinde doğru yerleĢmesine dikkat 

ediniz. 

 
 

 Pensi kol üzerine yerleĢtirip 45 derecelik 

açı vererek teli bükünüz. 

 
 

 KroĢe ayaklarını oluĢturmak için iĢaretli 

yerden pensi kroĢe kolu üzerine 

yerleĢtirip modeli de göz önünde 

bulundurarak tele uygun açı veriniz. 

 Ġnter dental aralığın hemen üzerinden 

95-100 derece açı ile içe doğru kıvırarak 

adapte ediniz. 

 Fazlalık teli kesiniz. 

 
 

 Ġnterdental aralığın hemen üzerinden 

95-100 derece açı ile içe doğru kıvırıp 

adapte ettikten sonra fazla olan teli 

kesiniz. 

 Akril payı bırakınız. 

 
 

 Akril payını model ve tel arasında bir 

milimetreyi geçmeyecek aralıkta  

bırakınız.  

 Akril payını yeterli  oluĢturup 

oluĢturmadığınızı mum spatülü 

kullanarak kontrol ediniz 
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 KroĢeyi modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 KroĢeyi modele yerleĢtirip uyumuna 

bakınız. 

 
 

 Kontrol ediniz. 

 
 

 Akril payını, model uygunluğunu ve 

kroĢeyi kontrol ediniz. 

 
 

Ok kroĢenin özel Nance -Loop pensi ile bükümü 

 Pensi telin ucuna yerleĢtiriniz. 

 
 

 Pensi, telin tam ucuna gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Pensi sıkıĢtırınız. 

 

 Pensi, tel Ģekil alıncaya kadar 

sıkıĢtırınız. 
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 Bükümü yapılan alana pensi 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 Pensi bükümü yapılan alanın tam 

ortasına gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 Teli sıkıĢtırınız. 

 
 

 KroĢe gövdesini oluĢturmak için teli 

sıkıĢtırınız. 

 Bükümü yapılan alanın yarısını pens ile 

sıkıĢtırınız. 

 
 

 Yapılan bükümü kontrol ediniz. 
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 Telin ucunu pens ile ana gövdeye 

yaklaĢtırınız. 

 

 
 

 Telin ucunu pens ile ana gövdeye 

değecek kadar yaklaĢtırınız. 

 KroĢe gövdesini bükümünü yaptığınız 

tüm alanı kapsayacak Ģekilde pensi 

yerleĢtirip teli ana gövdeye 

yaklaĢtırabilirsiniz. 

 

 Telin ucunu pens ile ana gövdeye 

yaklaĢtırınız. 

 
 

 DiĢin mesial distal uzunluğunu ve kroĢe 

ayağını bükmek için bükülen kısma 

aproksimal papile yerleĢtiriniz. 

 

 DiĢlerin lingual tarafındaki mesial distal 

köĢesini tel üzerinde iĢaretleyiniz. 

 
 

 DiĢlerin lingual tarafındaki mesial distal 

köĢesini, tel üzerinde kroĢe ayağı 

oluĢturmak için iĢaretleyiniz. 
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 KroĢe ayağının bükümünü yapınız. 

 
 

 Nance pensi ile teli iĢaretlediğiniz 

yerden sıkıĢtırarak büküm yapınız. 

 
 

 Kontrol ediniz. 

 
 

 KroĢeyi modele adapte edecek Ģekilde 

kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Hareketli  apareylerde ok kroĢe,………….   ………döneminde kullanılan en eski 

kroĢe Ģeklidir. 

 

2. Ok kroĢe, diĢlerde zayıf andırkatlara sahip……………….    ……………………diĢle  

bölgesinde  yapılır.    

 

3. Ok kroĢe, özel pensi ile yapılabildiği gibi,…….  …….     ……..     pens ile de 

yapılabilir. 
  

4. Ok kroĢe bükümünde kroĢe uçlarına apikal yönde eğim verilmesinin amacı yapılacak 

apareyin daha …………    ………  sağlamaktır. 

 

 

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–3 
 

 

 

 

 

Tekniğine uygun damla kroĢe (top) yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan çok amaçlı diĢ protez laboratuvarına gidip damla kroĢe 

yapım aĢamalarını inceleyerek sınıfa sununuz. 

 Damla kroĢe hakkında internetten ve dental kitap ve dergilerden araĢtırınız.  

 Damla kroĢe yapımında kullanılan pens ve tellerin özelliklerini araĢtırıp sınıf 

ortamında arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

3. DAMLA KROġE (TOPUZ KROġE) 
 

Damla kroĢe, genellikle premolar ve süt molar bazen de kesiciler arasında kullanılan 

kroĢe çeĢididir. Orta derecede tutuculuğu vardır. Tek olarak bükülebildiği gibi devamlı 

Ģekilde de bükülebilir. KroĢe bükümünde 0,7-0,8 mm tel kullanılır. Sert tel kullanıldığı için 

dayanıklıdır. Gingival dokulardan uzak olduğu için mukozaya zarar vermez. BitiĢik diĢler 

arasındaki kontak yerine geçerek, bukkalden linguale kadar uzanır. Tutuculuğunu diĢlerin 

bukkal yüzlerinin en geniĢ bölümü altındaki undercut alanlardan kazanır. Yapımı kolaydır bu 

kroĢeler bukkal diĢlerin sürmesini kolaylaĢtırır.  

 

3.1. Damla KroĢenin Bükümü 
 

Damla kroĢe oldukça kolay bükülür. YaklaĢık 30 mm uzunluğunda telin uç kısmı 

universal pensin ucu etrafında çevrilerek helix oluĢturulur. OluĢturulan helixin alt kısmından 

yine universal pens ile sıkılarak topuz Ģekline getilir. Damla kroĢenin tutuculuğunu sağlayan 

bu uç kısım iki diĢ arasındaki papilin tepe noktasına saplanacak Ģekilde dar açı ile bükülür. 

Bükülen kroĢe diĢler arasına adapte edilir. Kuyruk kısmı ise damak mukozasından yaklaĢık 

bir mm mesafede olacak Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basmaklarını takip ederek Damla kroĢe yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde ediniz. 

 Model elde etmeyi ortodontide model 

modülündeki bilgi ve becerilerinizi 

kullanarak yapınız 

 Tel hazırlayınız. 
 YaklaĢık 30 mm uzunluğunda 0.7-

0.8mm çapında sert tel kullanınız. 

 Pens ile teli sıkıĢtırınız. 

 
 

 Damla kroĢe bükümünde üniversal 

pens kullanınız. 

 

 Tele 45 derecelik açı veriniz. 

 
 

 Tele, tek hareketle 45 derecelik açı 

veriniz. 

 Büküm yapma sırasında pens ile değil 

baĢparmak hareketi ile tele Ģekil 

veriniz. 

 

 Pensi telin gövdesi üzerine koyup tekrar 45 

derecelik açı veriniz. 

 

 Kıvrılan bükümün ucundan tutarak 

bir defada 45 derece bükünüz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tele üçgen Ģekli veriniz. 

 
 

 Üçgen Ģekli vermek için 45 derecelik 

büküm sonrasında telin ucu ile 

gövdeyi birbirine değdiriniz. 

 

 Bükümü kontrol ediniz. 

 
 

 Yaptığınız bükümü inceleyerek 

kontrol ediniz. 

 
 

 Telin ucunu gövdeye yaklaĢtırınız. 

 

 

 
 

 Kontrol ettikten sonra telin ucu 

gövdeye değmiyor ise pens ile 

sıkıĢtırarak değdiriniz. 

 Telin ucunu gövdeye değdirme 

sırasında bükümü küçültmeyiniz. 

 BaĢparmağınız ile teli içe doğru iterek 

yaklaĢtırınız. 

 
 

 Pensin ucunu üçgenden yakalayarak 

45 derecelik açı vererek gövdeden 

büküm yapınız. 
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 Modele uyumuna bakınız. 

 

 Ġki diĢin vestibül yüzündeki diĢ eti 

bölgesindeki kontakt noktasındaki 

papile baskı yapmayacak Ģekilde 

ajuste ediniz. 

 Lingual bölgesindeki iki diĢin kontakt 

noktasından linguale doğru bükerek 

diĢ etine doğru ajuste ediniz. 

 
 

 Vestibül yüzündeki oklüzal kontakt 

noktasını linguale doğru iĢaretleyiniz. 

 
 

 Vestibül yüzündeki oklüzal kontakt 

noktasına değdirerek lingual bölgeye 

doğru bükünüz. 

 Ġki diĢin tam birleĢtiği kontakt 

noktasına değecek Ģekilde bükünüz. 

 

 Bükümü kontrol ediniz. 

 
 

 Kontakt teması yapıp yapmadığını 

kontrol ediniz. 
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 Ġki diĢin vestibül ve lingual arasındaki  

kontakt mesafeyi iĢaretleyiniz. 

 

 
 

 Ġki diĢin vestibül ve lingual  

arasındaki kontakt mesafeyi, kroĢe 

ayağının  baĢlangıç yerini  oluĢturmak 

için iĢaretleyiniz. 

 
 

 ĠĢaretlediğimniz bölgeden linguale doğru 

bükünüz. 

 
 

 Lingual bölgedeki çene kavsinin 

pozisyonuna göre büküm yapınız. 

 

 Damla kroĢeyi modele yerleĢtiriniz. 

 

 Model uygunluğuna, akril payının 

yeterli olup olmadığına model üzerine 

adapte ederek kontrolünüzü yapınız. 

 Damla kroĢeyi kontrol ediniz. 
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Hazır damla kroĢenin bükülmesi 

 Hazır damla kroĢenin topuz kısmını 

oproksimal papile oturtunuz. 

 

 Hazır damla kroĢeyi bükülecek diĢin 

aproksimal papile oturtarak ne ölçüde 

Ģekil vereceğinizi planlayınız. 

 Ġnter dental aralıkta 95-1000 lik açı ile içe 

doğru kıvrılarak diĢe adapte ediniz. 
 DiĢe tam adapte olmasını sağlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Damla kroĢe  premolar,………….., …………….. ve……………..arasında kullanılan 

kroĢe çeĢitlerindendir. 

 

2. Damla kroĢe yapımında;……….ve ……..   …… çapında tel kullanılmalıdır. 

 

3. Damla kroĢe bükümünde kullanılacak tellerde aranacak en önemli özellik…………. 

olmasıdır. 

 
4. Damla kroĢelerin yapımı için ………………..pens seçilmelidir. 

 

5. Damla kroĢenin kuyruk kısmı ile damak mukozası alanında yaklaĢık  ……..  ……… lik 

mesafede olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.? 

 

 

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–4 
 

 

 

 

Tekniğine uygun C kroĢe bükünüz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan ortodonti ve çok amaçlı diĢ protez laboratuarına giderek C 

kroĢe yapım aĢamalarını inceleyerek sınıfa sununuz. 

 C kroĢe hakkında internetten, dental kitap ve dergilerden araĢtırma yapıp sınıfla 

paylaĢınız. 

 C kroĢenin farklı kullanım alanlarını hareketli bölümlü protezler kitaplarından 

araĢtırma yapıp not ediniz. 

 C kroĢe yapımında kullanılan pens ve tellerin özelliklerini araĢtırıp sınıf 

ortamında arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

4. C KROġE (MOLAR KROġESĠ) 
 

Hareketli apareylerde tutuculuğa katkı sağlamak amacı ile hazırlanan kroĢe çeĢididir. 

C kroĢe, molar kroĢesi veya düz kroĢe olarak da adlandırılır. 
 

C kroĢeler çoğunlukla süt diĢleri üzerinde kullanılabildiği gibi, kanin diĢler ve ikinci 

azı diĢler için de kullanılır. Ayrıca süt azı diĢlerinin erken kayıplarında daimi azı diĢi 

üzerinde planlanan kroĢe ile birlikte süt kanin diĢi üzerine yapılan bir C kroĢe plağın ön 

bölgedeki tutuculuğunu ve stabilizasyonunu temin eder. Özellikle yer tutucularda erken 

kaybedilmiĢ ya da çekilmiĢ diĢ boĢluğunun korunması amacı ile komĢu diĢler üzerine 

uygulanır. 
 

C kroĢenin en büyük özelliği oklüzal kontakt uyumunun adams kroĢeden kolay 

olmasıdır. C kroĢe gerçek bir tutucu eleman olarak kullanılmaz. Ancak bir ortodontik 

apareyde destekleyici eleman olarak planlanmalıdır. Uygulamada aktif bir hareketli aparey 

dıĢında, diğer apareylerin tutuculuğu için uygun bir kroĢe çeĢididir. 
 

C kroĢeler, klasik bölümlü protezlerde yapılan tutucu elemanlara benzer. 
 

4.1. C kroĢenin bükümü 
 

C kroĢe; 0.7 mm veya 0.8 mm çapında yuvarlak ortodonti için özel hazırlanan teller 

kullanılarak bükülür C kroĢe iki diĢin kontak kısmından vestibüle çıkıp diĢi diĢ etine yakın 

ekvator altı uygun bölümünden kavrayacak Ģekilde ayarlanır. 
 

C Ģeklinde hazırlanıp ekvator hattı altında kalacak Ģekilde diĢin vestibül yüzüne 

adapte edilir. Telin serbest sonlanan ucu, yumuĢak dokuları tahriĢ etmemesi için küçük bir 

gözcük Ģeklinde sonlandırılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek C kroĢe yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde ediniz.  

 KroĢe teli kesiniz. 

 
 

 YaklaĢık 30 mm uzunluğunda 0.7-

0.8mm çapında yuvarlak veya yarım 

yuvarlak sert ortodontik tel ile 

bükebilirsiniz. 

 

 DiĢin kuron geniĢliğini ölçünüz. 

 
 

 Ġki diĢin kontak kısmından vestibüle 

çıkıp diĢi diĢ etine yakın ekvator altı 

uygun bölümünden kavrayacak Ģekilde 

geniĢlik alınız. 

 KroĢe gelecek alandan fazla geniĢlik 

iĢaretlemeyiniz. 

 KroĢe gövdesini bükünüz. 

 
 

 C kroĢe bükümünde üniversal pens 

kullanınız. 

 DiĢin mesailinden 95-100 derecelik açı 

ile kroĢe gövdesinin bükümünü 

yapınız. 

 Teli, diĢin ekvatorunun hemen altından 

koleye yakın kısmından diĢ boyunca 

diĢi saracak Ģekilde kıvırınız. 

 Teli, inter dental aralıktan 950-1000 lik 

açı ile diĢin mesialinden ve distalinden 

içe doğru kıvırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bükümü pens ile sıkıĢtırınız. 

 

 C kroĢeyi her bükümden sonra kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 KroĢe gövdesini tam oluĢturmak için 

diĢe göre büküm yapınız. 

 
 

 Vestibüldeki adaptasyonu sağlayınız. 

 

 

 

 DiĢin vestibülünde yüzeyel temas 

sağlanıncaya kadar küçük kıvrımlar ile 

büküme devam ediniz. 

 Vestibüldeki adaptasyonu sağlamak 

için büküm yapınız. 

 Üniversal pense destek olmak ve kolay 

büküm yapabilmek için üç ağızlı pens 

kullanabilirsiniz. 
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 DiĢin vestibüldeki adaptasyonunu 

kontrol ediniz. 

 

 

 

 DiĢin ekvator hattına bükümü 

yerleĢtirerek adaptasyonu kontrol 

ediniz. 

 

 

 
 

 KroĢe ayağının bükümünü yapınız. 

 
 

 KroĢe köĢesinin mesialinden pens ile 

tutup önce içe doğru 90 derece büküm 

yapınız. 

 Bu bükümün köĢesinden pens ile tutup 

90 derece mesiale doğru büküp kroĢe 

ayağını oluĢturunuz. 

 KroĢe ayağı diĢin mesiobukkal ve 

mesiolingual uzunluğa göre 

Ģekillendirildiğini unutmayınız. 
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 KroĢenin tutuculuğunu daha rahat 

sağlanması ve akriliğe girecek 

bölümün tam yerleĢmesi için kroĢe 

ayağına üç ağızlı pens ile küçük 

kıvrımlar oluĢturunuz. 

 

 C kroĢe bükümünüzü kontrol ediniz. 

 

 
 

 KroĢeyi lingualden,bukkalden ve kroĢe 

ayaklarından kontrol ediniz. 

 Kontrolünüzü yaptıktan sonra isteniyor 

ise modele adapte ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz. 

 

1. C kroĢeler en çok………….ve ……………diĢler için kullanılır. 

 

2. C kroĢe ortodontik aparey için ………………..eleman olrak kullanılır. 

 

3. Hazırlanan C kroĢe diĢin ………………………..yüzüne adapte edilir. 

 

4. KroĢenin tutuculuğunun sağlanması ve akriliğe girecek bölümün tam yerleĢmesi için 

kroĢe ayağına……………………pens kullanarak  …………………. oluĢturunuz. 

 

 

 

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–5 
 

 

 

 

Tekniğine uygun Üçgen kroĢe bükünüz. 

 

 

 

 

 Çok amaçlı diĢ protez laboratuarlarına giderek üçgen kroĢenin yapım 

aĢamalarını gözleyiniz. Gözlemlerinizi not edip sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Üçgen kroĢe hangi amaç ile yapılır; araĢtırıp sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Üçgen kroĢe yapımında kullanılan kroĢe tellerinin özelliklerini araĢtırınız. 

 Üçgen kroĢe bükümünde kullanılan pensler hakkında bilgi edininiz. 

 

5. ÜÇGEN KROġE 
 

Üçgen kroĢe, komĢu diĢler arasındaki kontakt noktasını geçen ve yapılan apareye 

tutuculuk sağlayan kroĢedir. Bu kroĢe, komĢu diĢler arasında kontakt noktasını geçen bir tel 

üzerinde üçgen bir baĢlığa sahiptir. 

 

Üçgen kroĢe, gingival dokuların herhangi bir irritasyonuna neden olmadan, 

mükemmel bir tutuculuk sağlar. Yapımı kolaydır. Kırıldığında yeniden yapılabilir. 

 

Üçgen kroĢe, 0.7mmçapındaki teller ile bükülebildiği gibi fabrikasyon olanları da 

apareylerde kullanılabilir.  

 

Günümüzde, bu modülde görülen kroĢelerin yanında bazı durumlarda kullanılmak 

üzere yapılan kroĢe çeĢitleri de vardır Bu kroĢe çeĢitlerinden kısaca aĢağıda bahsedilmiĢtir. 

 

5.1. Lingual KroĢe 
 

DiĢlerin oklüzal kontakt kısmından geçen herhangi bir telin kapanıĢı engellediği 

durumlarda, lingual taraftan çalıĢan bir kroĢe yapımı bu engeli ortadan kaldırabilir. Bu 

amaçla lingual kroĢe geliĢtirilmiĢtir. Lingual kroĢe diĢlerin oklüzal yüzeylerinden geçmez. 

Aktif Ģekilde diĢler arasına oturduğunda, diĢleri birbirinden ayırması ve kırılmaya eğilimli 

olması dezavantajıdır. Sadece pekiĢtirme plakları için hazırlanır ve bu plaklara yeterli 

tutuculuk sağlar. Lingual kroĢe 0.4 mm çapında ortodontik tellerden bükülür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 48 

Ġki uçlu kapalı bir kroĢedir. Ġlgili diĢin vestibül yüzünün ekvator hattının altından diĢ 

eti kurvatörüne uygun gelecek Ģekilde kavrayıp mesial ve distal taraftan oklüzal kontakt 

kısımlara değerek lingualden akril içine girer. 

 

5.2. Duyzing KroĢesi 
 

DiĢin ön ve arka (mesial ve distal) oklüzal kontakt noktasından geçen ve genellikle azı 

diĢlere bükülen kroĢe çeĢididir. Basit bir kroĢedir. 0.7 mm çapında ortodontik telden bükülür. 

 

DiĢin ön ve arka oklüzal kontakt noktasından geçmek üzere, akrilik plaktan çıkacak 

iki telden yapılır. Her bir tel diĢin ortasına doğru ekvator hattı üzerinde birbirini karĢılayacak 

Ģekilde seyreder. Ortaya yaklaĢınca tekrar aĢağıya geri döner. 

 

Duyzing kroĢesi, diĢi vestibül yüzünde geniĢ bir bölgede yakalar ve açılarak yaylanma 

gösterir. Bu durum, diĢin daha sıkı kavramasını sağlar. Bu kroĢenin yarısını kullanma 

olanağı da vardır. Yani diĢin ön ya da arka kısmına uzanmıĢ yarım bükülmüĢ bir duyzing 

kroĢesi de kullanılabilir. 

 

Özel hareketli plaksız apareylerde kullanılan kroĢe, crozat kroĢesidir. Bu KroĢe 1 mm 

çapında ortodontik telden yapılır. Genellikle dil yönüne doğru eğilmiĢ olan diĢlerde iyi bir 

tutuculuk sağlar. Azı diĢleri üzerine uygulanan kroĢeler, diĢin palatinal veya lingual 

yüzeydeki çentiği oklüzale doğru bir çıkıntı oluĢturup diĢi mesial yönde ekvator altı boyunca 

lingualden kavrar. Mesial taraftan vestibüle geçer. Ekvator hattı altından seyrederek distal 

taraftan tekrar linguale geçerek lingual yüzün ortasından aĢağı akril plak içerisine girer. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek tekniğine uygun Üçgen kroĢe bükünüz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model elde ediniz. 

 Ortodontide model elde etme 

modülündeki bilgi becerilerinizi 

kullanarak model elde ediniz. 

 Tel hazırlayınız. 
 YaklaĢık 30 mm uzunluğunda 0.7-0.8 

mm çapında sert tel kullanınız 

 KroĢe gelecek alanı kazıyınız. 

 
 

 Model üzerinde kroĢe gelecek alanı 

1mm kadar kazıyınız. 

 KroĢe gelecek alanı kazımaktaki amaç, 

tutuculuğunu arttırmaktır. 

 KroĢe telini uygun uzunlukta kesiniz. 

 
 

 0.6-0.7 mm çapında tel kullanınız. 

 15-20 cm uzunlukta tel kullanınız. 

 Teli düzeltiniz. 

 
 

 Üniversal pens kullanarak teli tam 

doğru haline getiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Teli, 90 derecelik açı ile içe doğru 

bükünüz.  

 

 
 

 Telin ucunu üniversal pens ile 

sıkıĢtırarak 90 derecelik açı ile içe 

doğru bükünüz.  

 Tek tarafına (tel ucu) küçük üçgen 

olacak Ģekilde bükünüz. 

 

 Bükümden tutarak tele, 90 derecelik açı 

vererek ikinci bükümü yapınız.  

 

 
 

 Teli pens ile büküm kenarından 1-2 mm 

ilerisinden tutarak 90 derecelik açı 

vererek bükünüz. 
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 Büküm ucunu pensin ağzına yerleĢtiriniz. 

 
 

 DiĢe göre Ģekil oluĢturmak için büküm 

ucunu pens ile sıkıĢtırınız. 

 Kron boyuna ve diĢ eti derinliğine göre 

üçgen gövde bükümü yapınız. 

 Büküm ucunu tele yaklaĢtırınız. 

 
 

 Büküm ucunu tel gövdeye değecek 

Ģekilde yaklaĢtırınız. 

 
 

 
 

 
 

 YaklaĢtırdığınız bükümü pens ile 

sıkıĢtırınız. 

 
 

 DiĢe göre Ģekil oluĢturmak için büküm 

ucunu pens ile sıkıĢtırınız. 
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 KroĢe gövdesini bükünüz. 

 

 
 

 Yaptığınız bükümü kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 
 

 Kuron boyunu ölçünüz. 

 
 

 Bükülen üçgen kısmı aproksimal papile 

oturtarak kuron boyunu ölçünüz. 

 Bükümden tutarak tele 90 derecelik açı 

vererek ikinci bükümü yapınız 

 

 DiĢ eti derinliğini belirleyiniz. 

 
 

 DiĢ eti derinliğini kron boyunu ve kroĢe 

ayağını oluĢturmak için belirleyiniz 
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 Kuron geniĢliğini belirleyiniz. 

 
 

 DiĢin tam mesialinin tepe noktasından 

iĢaretleyip lingual tarafa dönüĢü 

sağlamak için kuron geniĢliğini 

belirleyiniz. 

 

 KroĢe ayağını oluĢturmak için lingual 

yöne doğru bükünüz. 

 

 
 

 ĠĢaretli yerden pens ile sıkıĢtırıp kroĢe 

ayağını lingual yöne doğru bükünüz. 

 

 Model üzerine yerleĢtiriniz. 

 
 

 Yaptığınız bükümün bukkolingual 

geniĢliğini tespit etmek için diĢin mesial 

distal aralığına yerleĢtirip kontrol 

ediniz. 

 Bükümden tutarak tele 90 derecelik açı 

vererek ikinci bükümü yapınız. 

 



 

 54 

 KroĢe ayaklarını belirleyiniz. 

 
 

 KroĢe ayaklarını diĢin kuron boyuna ve 

diĢ eti derinliğine göre belirleyiniz. 

 Hekimin belirlediği yere göre telin 

kıvrımı 95-1000 açı içe doğru kıvırınız. 

 Plastiğin içinde kalacak kısma 

retansiyon oluĢturunuz. 

 KroĢe ayaklarını bükünüz. 

 

 

 

 
 

 KroĢe ayağını lingual yöne doğru 

bükünüz. 

 

 
 

 KroĢenin iyi bir tutuculuk sağlaması ve 

akril içinde kalacak kısmın çıkmaması 

için kroĢe ayağına küçük kıvrımlar 

vererek modele uyumlu hale getiriniz. 

 Küçük kıvrımları oluĢturmak için üç 

ağızlı pens kullanınız. 
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 Model üzerine yerleĢtiriniz. 

 
 

 Model üzerine yerleĢtirip diĢ etine ve 

kroĢe ayaklarına tam yerleĢip 

yerleĢmediğine bakınız. 

 Ġnter dental aralığa oturacak Ģekilde 

adapte ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Üçgen kroĢe apareye…………………sağlar ve ………………………çapındaki 

ortodontik tel kullanılarak bükümü yapılır. 

 

2. ……………………….kroĢe sadece pekiĢtirme plakarı için hazırlanır. 

 

3. Crozat kroĢesi, en iyi tutuculuğu …………………….  ………………..  

……………diĢlerde etkili olur. 

 

4. ……………………kroĢenin yarısını da kullanma olanağı vardır. 

 

5. Özel hareketli plaksız apareylerde kullanılan ………………..kroĢesidir. 

 

 

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 



 

 57 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, hareketli apareylerin temel amaçlarındandır? 

A) DiĢleri sıkıĢtırmak 

B) DiĢlerin yerini değiĢtirmek 

C) Kontrolsüz devrilme hareketini yaptırmak 

D) Yalnız A ve B 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, adams kroĢenin tutuculuğunu sağlayan esas bölgesidir? 

A) Ayak 

B) Kol 

C) Plak 

D) Gövde 

E) Hepsi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, adams kroĢe bükümünde yapılacak ilk iĢlem basamağıdır? 

A) Andırkatların kazınması 

B) Köprü Ģekillenmesi 

C) Alçı modelin kazınması 

D) Kolları bükülmesi 

E) Köprü ayaklarının bükülmesi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, zayıf diĢlenme döneminde zayıf andırkatlara sahip diĢlerde 

kullanılan tutucu çeĢididir? 

A) Adams kroĢe 

B) Ok kroĢe 

C) Jakson kroĢesi 

D) Vestibül ark 

E) Hiçbiri 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, bukkal diĢlerin sürmesini kolaylaĢtıran kroĢe çeĢididir? 

A) Adams kroĢe 

B) Ok kroĢe 

C) Damla kroĢe 

D) Jakson kroĢesi 

E) Yalnız B ve D 

 

 

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 AHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 kontrolsüz devrilme 

2 tutucu elemanlar aktif elemanlar 

3 stabilitesinin sağlam 

4 molar, premolar 

5 o,5ve 0,7 mm 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 karıĢık diĢlenme 

2 süt molar 

3 ince uçlu düz 

4 apareyin daha iyi çalıĢmasını 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 premolar,süt molar,kesiciler 

2 0.7-0.8 mm 

3 sert  

4 universal  

5 bir milimetre  
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 kanin ve molar diĢlere 

3 ekvator altı 

4 vestibül 

5 üç ağızlı-küçük kıvrımlar 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 tutuculuk,0.7 mm 

2 lingual  

3 dil yönüne doğru tutuculuğu bozulmuĢ 

4 duyzing 

4 crozat kroĢesi 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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