
Dişin ortasında bulunan bağ dokusunun (pulpa) çıkarılması işlemine kök kanal 
tedavisi adı verilir. Dişin kökleri içerisinden pulpa çıkarılırken kullanılan sivri 
aletler kök ucu noktasına (apeks) ulaşmalı ve tam bu noktada çalışması 
durmalıdır. Bu sebeple diş kök boylarının hesaplanması gereklidir. Kök boyları 
eksik hesaplanırsa diş tedavisi başarısız olur. Köklerin boyu uzun hesaplanırsa 
çene kemiği hasar görebilir. Bu durum istenmez. 
Her aşamada dişin röntgeninin çekilmesi pahalıdır ve radyasyon riski taşır. Bu 
amaç ile kök kanallarının çalışma boyunu tespit etmek için kullanılan elektronik 
cihazlara apeks bulucu (apeks locator) adı verilir. 

Doğru bir “kök kanallarının şekillendirmesi işlemi”, çalışma 
uzunluğunun doğru hesaplanması ile mümkündür.  

Bu amaçla kullanılan elektronik apeks bulucu cihazlar, 
çalışma uzunluğunun doğru hesaplanması konusunda 
oldukça kolaylık sağlamaktadırlar. 

Elektronik apeks bulucuların çalışma boyu tespitinde 
kullanımı radyografik yönteme alternatif olarak gündeme 
gelmiş ve son yıllarda kullanım oranı oldukça artmıştır.  

Apeks bulucu cihazları pil veya şehir cereyanı ile çalışır. Dudağa veya yanağa temas 
etmesi gereken bir şase probu vardır. Devrenin toprak hattı gibidir. Cihazdan çıkan 
ikinci bir kablo kök kanal aletine irtibatlandırılır. Bu kök kanal aletine ölçme probu 
adı verilir. Ölçme probun görevi kanal aletinin girebildiği en derin noktalara 
elektriksel temas sağlamaktır. Ölçme probu herhangi bir kanal aleti olabilir. Bütün 
kanal aletlerinin elektriksel iletkenliği vardır.   
Apeks bulucu şase probu ile ölçme probu arasındaki elektriksel direnç 
değişimlerini esas alarak çalışır.  

 

Bir apeks bulucunun empedans ölçümü sırasında ölçme probu 
ile şase probu arasında çok sayıda paralel ve seri bağlı direnç ve 
kondansatör bulunur. Bunlar sırası ile elektrot, dentin, 
periodonsiyum, kemik, bağ dokusu, mukoza direncidir. (Re, Rd, 
Rp, Rk, Rb, Rm) 

• Düşük maliyet ile apeks bulucu yapabilmek 
• Diş hekiminin kanal preparasyonunda harcadığı zamanı 

azaltmak 
• Çalışma boyunu doğru tespit etmek 
• Taşkın biyomekanik preparasyonu önlemek 
• Postoperatif (işlem sonrası) şikayetleri ve olumsuzlukları en 

aza indirmek 
• Hastayı gereksiz X ışınına maruz bırakmamak 

Kirchoff kanunu 
V=I×R 
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Apex Locator Endodontik Kanal Boyu Ölçüm Cihazı Tasarımı 

Breadboard üzerine apeks  bulucu  
devresi tasarlandı. 
Baskı devresi yapılmak üzere proteus 
programına apeks bulucu devre çizimi 
yapıldı, ardından ARES’e aktarıldı. 
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