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ÖZET 

Bu çalışmada, ağız sağlığının korunması adına vazgeçilmez bir işlev üstlenmiş olan 

diş fırçalarının teknik özellikleri ve diş fırçalarının kullanımı esnasında başvurulan 

metotlar araştırılacaktır. İnsanoğlu ağız sağlığını korumak adına eski çağlardan bu 

yana çeşitli çözüm yolları bulmaya çalışmıştır, bu arayışların sonuçlarından biri de 

diş fırçaları olmuştur. İnsanlık tarihi göz önüne alındığında çok yeni sayılabilecek bir 

araç olan diş fırçaları, gelişen bilimsel ve teknolojik imkânların da etkisiyle ortaya 

çıktıkları tarihten itibaren hızla değişmeye ve gelişmeye başlamışlardır. Bu değişim, 

diş fırçalarının teknik özellikleri incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir. Söz 

konusu değişim ve gelişim sadece diş fırçalarında değil aynı zamanda diş fırçalarının 

kullanılış biçimlerinde de gerçekleşmiştir. Diş fırçası kullanımında farklı metotların 

ortaya çıkmasıyla birlikte bu metotlardan hangisinin veya hangilerinin daha efektif 

olduğu konusunda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok farklı 

diş fırçası tipi ve diş fırçalama tekniği vardır, bu çalışmada bunlardan en sık 

kullanılanlar literatür taraması yöntemiyle saptanacak ve incelenecektir.   
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ABSTRACT 

In this study, the technical properties of toothbrushes, which have an indispensable 

function for the protection of oral health, and the methods used during the use of 

toothbrushes, will be investigated. Humanity have tried to find various solutions to 

protect their oral health since ancient times, and one of the results of these quests was 

toothbrushes. Taking into consideration the history of humanity, toothbrushes, which 

can be considered as a relatively new tool, have started to change and develop 

rapidly since their emergence with the effect of developing scientific and 

technological opportunities. This change can be better understood when the technical 

properties of toothbrushes are examined. The change and development in question 

have occurred not only in toothbrushes, but also in the way toothbrushes are used. 

With the emergence of different methods in the use of toothbrushes, research has 

started to be made on which or which of these methods are more effective. Today, 

there are many different types of toothbrushes and brushing techniques, in this study, 

the most frequently used of these will be determined and examined by the literature 

review method. 
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GİRİŞ 

Diş hekiminin temel görevi, hastaların ağız ve diş sağlığını korumak, hastalık 

oluştuğunda gerekli tedaviyi uygulayarak ağız ve diş sağlığını hastaya yeniden 

kazandırmak ve kazanılan sağlığın idamesi için gerekli ilgi ve özeni göstermektir. 

Hastaya yeterli ve gereği gibi bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunabilmek için bu 

alanda çalışan sağlık personelinin özellikle eğitim aşamasında ağız ve diş sağlığı ve 

bakımı hakkındaki bilgilerinin doğru olması çok önemlidir [1].  

Ağız ve diş sağlığı tek başına bir alan olarak düşünülmemelidir. Ağız ve diş 

sağlığı özellikle giderek artan kronik hastalıklarla ve genel sağlık durumu ile 

yakından ilişkidir. Ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda 

bulunacak her faktör toplum sağlığı için önem taşımaktadır [1].  

Evrensel olarak diş hekimleri, diş hekimleri birlikleri ve devlet kurumları 

düzenli diş fırçalamayı önermektedir çünkü periodontal hastalıkları ve çürükleri 

önlemek için diş fırçalamak çok önemlidir [2]. Diş fırçalamanın etkili bir sonuç 

vermesi adına, kullanılan diş fırçası ve diş fırçalama yöntemi doğru olmalıdır. Teknik 

anlamda kaliteli bir fırça, doğru diş fırçalama metotları kullanılmadığı sürece başarılı 

sonuçlar alınmasına yardımcı olamayacaktır. 

 

1. Genel Anlamda Ağız Sağlığı  

 

Ağız sağlığını ve diş güzelliğini koruma çabaları antik devirlere kadar 

uzanmaktadır. Ur’da (MÖ. 3500) bulunan tuvalet malzemeleri arasında temizlik aracı 

olarak bir kürdan tespit edilmiştir. Konya Arkeoloji Müzesi’nde Roma devrine ait 

fildişinden yapılmış bir kürdan ve temizlik takımı bulunmaktadır. Ortaçağda kürdan 

hem bir diş temizleme aleti hem de bir süs eşyasıydı. Bu dönemden kalma krallara ve 

soylulara ait tablolarda süs eşyası olarak boyuna asılmış kürdan görülmektedir. Eski 

Roma’da kadınların beyaz dişlere sahip olmak amacıyla şap, tuz ve idrar karışımını 

kullandıkları bilinmektedir. Orta Asya’da yapılan kazılarda bin yıl önce diş taşlarını 

temizleme aletlerinin bulunması, bitkisel fırça ve hilal adı verilen kürdanları 

kullanma geleneğine sahip olmaları, Türklerin diş sağlığına ve bakımına verdikleri 

önemi göstermektedir. İslâm tıbbında dişler; yiyecekleri çiğneyip mideye kadar 

hazma yardımcı olması, konuşurken kelimelerin bir düzende çıkmasını sağlaması ve 

yüze güzellik vermesi bakımından yararlı ve değerli kabul edilir, “dilin zabıtası” 

olarak tanımlanırdı. Mikroorganizmaların keşfinden sonra mikropların vücuda giriş 

kapısı olması ve özellikle kolera, dizanteri, difteri ve tüberküloz gibi hastalıkların bu 

yolla bulaşması ağız ve diş temizliğine verilen önemi artırdı. Diş tozları, diş suları, 

diş macunları ve diş fırçası üretimi yaygınlaştı. Bu gelişmeler belli ölçülerde 

Osmanlı Devleti’ne de yansıdı. Yazma eserlerdeki öğütler ve bileşimlerin yerini özel 

olarak imal edilmiş preparatlar aldı. On dokuzuncu yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında 

İstanbul’a çalışmaya gelen yabancı diş hekimleri beraberlerinde getirdikleri yeni 

ağız-diş bakım ürünlerini gazetelere verdikleri ilânlarla satmaya çalışırken, tıp 

dergilerinde yeni yeni formüller yayınlanıyordu. Bu ürünlerin çoğu Avrupa’dan 

getirtiliyordu. Osmanlı Devleti’nde ilk yerli ağız-diş bakım ürünü olan Pertev Diş 
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Macunu, 1895 yılında, Eczacı Edhem Pertev tarafından Pertev Müstahzaratı 

İmalathanesinde üretilmeye başlandı. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yerli 

sanayiin gelişmesine verilen önem, yerli üretimin artmasına neden oldu ve yeni ağız-

diş bakım ürünlerinin piyasaya sürülmesini sağladı [3].  

Ardından gelen dönemde de ağız ve diş bakım ürünlerinin kullanımı hem 

Türkiye’de hem de dünyada artarak devam etmiştir. Tarihi verilerde görüldüğü üzere 

ağız ve diş bakımı insanlığın çok uzun zamandır yapmakta olduğu bir eylemdir. 

Beslenmenin temel bir ihtiyaç oluşu ve bu ihtiyacın da besinlerin yenilmesi sonucu 

giderildiği düşünüldüğünde, ağız ve diş sağlığının önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Gerekli bakımın ve müdahalelerin zamanında yapılmadığı bir ağız veya dişler, 

ilerleyen zamanlarda insan sağlığını veya yaşam konforunu belirgin biçimde 

etkileyebilir. Bu sağlıksız durumun gerçekleşmemesi adına, ağız sağlığının 

sağlanması bağlamında düzenli biçimde diş fırçalamak elzemdir. Günümüzde ikincil 

araç ve yöntemler kullanılmakla birlikte hala birincil ağız bakım yöntemi dişlerin 

fırçalanmasıdır.  

Normal diş fırçası interproksimal yüzeylerde çok etkili değildir. Diş ipi ve 

dişler arası fırça gibi yardımcı unsurların da kullanılması gerekir. Bu sefer de 

hastanın günlük oral hijyen yükü arttığından zamanla ağız bakımını yapmakta 

isteksizliğe kapılabilir [4].  

Amacımız; fırçalama sıklığını arttırmak değil, hijyenin sağlanmasında 

arzulanan kaliteye ulaşmak olmalıdır. Dokularına zarar vermeden, başarılı bir şekilde 

ağzındaki plağın tümünü elimine edebilen bir kişinin neyi, nasıl yaptığı önemli 

değildir. Fırçalama sayısına, fırçalama kalitesinden daha fazla önem vermeye 

başlayan bir hasta plak eliminasyonunun amacından sapabilir. Araştırmacılar 

fırçalama iyi yapılıyor ise, yani mükemmel bir iş çıkıyorsa günde bir defanın bile 

yeterli olabileceğini söylerler. Yine de günde en az iki kez fırçalama önerilmelidir. 

Zaten mükemmel fırçalayan bir hasta hemen hemen hiç yoktur. Plağın tümüyle 

uzaklaştırılması için özel bir zaman ayrılmalıdır. Kendisini tam ve düzenli plak 

eliminasyonuna odaklayacak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak 

yöntemlerle hasta motive edilmelidir [4].  

 

1.1. Ağız Sağlığı ve Dental Plak İlişkisi 

Periodontal hastalıkların etiyolojisinde mikrobiyal dental plağın büyük önemi 

olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır [5]. Oldukça kompleks bir yapısı olan 

mikrobiyal dental plağın diş yüzeyleri üzerinde, özellikle dişlerin temizlenmesi güç 

olan arayüz bölgelerinde birikmesi, ve etkili bir şekilde uzaklaştırılamaması 

sonucunda, plak içindeki mikroorganizmalar toksik ürünleri ile dişeti hastalığını 

başlatırlar. Dişeti hastalıkları da zaman içerisinde ilerleyerek periodontal dokularda 

büyük yıkımlara neden olurlar [5].  
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Şekil 1: Diş üzerindeki plak (https://www.caribbeannationalweekly.com/lifestyle/health-

fitness/healthfeature-how-to-protect-your-teeth-from-dental-plaque/) 

Periodontal hastalıkların önlenmesinde temel kuralın mikrobiyal dental plağı 

dişler üzerinden mekanik yöntemlerle uzaklaştırmak olduğu günümüze kadar yapılan 

pek çok araştırma ile ortaya konmuştur. Ağız hijyeninin sağlanmasında mekanik 

temizlik araçlarından diş fırçasının önemi tartışmasız olarak kabul edilmiştir. Ancak 

arayüz temizliği de lingual, fasial ve okluzal yüzeylerdeki temizlik kadar büyük 

öneme sahiptir [5].  

Arayüz temizleme araçlarının kullanımlarının birçok hasta tarafından zor ve 

zaman alıcı bir işlem olarak değerlendirilmesi ya da bu araçların tipleri ve 

kullanımları yönünden yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle, genelde arayüz 

temizliği doğru ve yeterli şekilde yapılmamakta, buna bağlı olarakta gerek diş 

çürükleri, gerekse periodontal yıkımlar bu bölgelerde yoğun olarak görülmektedir 

[5].  

Genetik ve sistemik hastalıklar ağız bakımı mükemmelse çok büyük soruna 

yol açmayacak ikincil etkenlerdir. Periodontal hastalıkların tedavisinde uzun süreli 

başarı, baş düşman olarak görülen bakteriyel plağın hastalar tarafından 

uzaklaştırılması bağlıdır [4].  

Kompleks bir yapıya sahip olan mikrobiyal dental plak, dişler üzerinde belli 

bir yoğunluğa ulaştığında ya da içindeki spesifik mikroorganizmaların artmasıyla 

periodontal hastalığı başlatır. Mikrobiyal dental plağın etkin bir şekilde dişler 

üzerinden uzaklaştırılmasında diş fırçalama kadar arayüz temizliği de önemlidir [5].  

Enflamatuvar periodontal hastalıkların ve diş çürüğünün primer etiyolojik 

ajanı olan mikrobiyal dental plağın diş üzerinden uzaklaştırılması mekanik ya da 

kimyasal temizleme araçlarının kullanılmasıyla mümkündür. Ayrıca ağız hijyeninin 

sağlanması için iyatrojenik faktörlerin de (kötü yapılmış restorasyonlar ve protezler, 

çapraşık dişler) ortadan kaldırılması gereklidir. Diş fırçalama dünyada en sık yapılan 

mekanik, kişisel plak kontrolü yöntemidir ve uzun süreli periodontal sağlığı 

korumada en etkili yöntemdir [6].  
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Dental plak bakteriyel bir biyofilm olup, sadece oral kaviteyi etkilemekle 

kalmaz, çeşitli mekanizmalar ile sistemik sağlık üzerinde de önemli etkiler gösterir. 

Oral kavitede sadece dişlerin üzerinde değil, yumuşak dokular üzerinde de bulunan 

bu yapı, kompleks bir bakteri topluluğudur [7].  

 

 
Şekil 2: Diş üzerindeki plak ve temizlenmiş hali (http://benchmarkdentalcare.com/flossing-

even-important/) 

 

Oral kavitede 700 civarında farklı türün bulunduğu bilinmekle birlikte, bu 

bakterilerin sadece 280 tanesi kültürde izole edilmiş ve adlandırılmıştır [8]. Oral 

kavitede bu kadar farklı sayıda ve henüz isimlendirilememiş türler de olduğu 

düşünülürse, dental plağı uzaklaştırmanın ne derece önemli olduğu açıktır. Bu 

nedenle hastalar kimyasal ve daha da önemlisi mekanik yöntemler ile bu kompleks 

bakteri topluluğunun oluşumunu ve takiben plak/diş taşı birikimini engellemelidir 

[9]. Bunun için mevcut hijyen yöntemlerinden diş hekimi o bireye en uygununu 

seçerek hastaya öğretmeli, optimum oral hijyen sağlamalı ve takip etmelidir [7].  

Plak, bakteriyel plak ya da mikrobiyal dental plak denilmektedir. 

Ekstraselüler bakteriyel polimerler, tükürük ve dişeti oluğu likitinden oluşan bir 

matriks içine yerleşen bakterilerden meydana gelmekte ve ortama asit, endotoksin ve 

antijen gibi irritanlar salgılayarak zamanla dişlerin çürümesine ve destek dokularda 

kayıplara neden olmaktadır. Ağırlığı yaklaşık 1 mg olan 1 mm
3 

bakteriyel plak içinde 

108 den fazla bakteri bulunmaktadır. Bakteriyel plak içinde yaşayan 300'den fazla 

türün izole edilmesine karşın hala tanımlanamayan mikro -organizmalar mevcuttur. 

Dişeti kenarı ile olan ilişkisine göre mikrobiyal dental plak, supragingival ve 

subgingival olarak iki kategoride incelenir [10].  

Diş ve dişeti ile ilgili sorunlar, diş plağının yeterli mekanik temizliği 

sayesinde önlenebilir ve kontrol altına alınabilir [11-12]. Başarılı bir temizlik için 

düzenli olarak yeterli sürede ve doğru bir teknikle diş fırçalamak yeterli olacaktır 

[13-14]. Diş fırçası üreticileri, diş fırçasının baş kısmının farklı tasarımları ile daha 
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iyi plak kaldırıldığını öne sürmektedir [15]. Bununla birlikte diş fırçası üreticileri ve 

araştırmacılar günde 2 kez, minimum 2 dakika diş fırçalamanın ağız hijyenini 

pekiştirmek için gerekli olduğunu söylemektedir [16].  

Toplum ağız diş sağlığını en çok etkileyen problemlerden olan diş çürüğü ve 

dişeti hastalıklarının önlenmesinde, mikrobiyal dental plağın dişler üzerinden 

uzaklaştırılması kritik öneme sahiptir. Oral hijyenin sağlanmasında en önemli 

yöntem ise dişlerin günde 2 kere florid içeren macunla fırçalanmasıdır [18].  

Dental plak subgingival ve supragingival plak olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. Subgingival kısım diş etinin altında, supragingival kısım ise diş eti 

çizgisinin üzerinde kalan bölgedir [19]. Subgingival plakta gram negatif, 

supragingival plakta ise gram pozitif bakteriler daha baskındır. Diş çürüklerinin 

oluşmasında supragingival plak önemli rol oynamaktadır. Subgingival plak 

oluşumuna katılan bakteriler çoğunlukla diş eti iltihabı ve periodontal hastalıklara 

sebep olurlar [20].  

Plak oluşumunun ilk basamağı pelikıl oluşumudur. Ağızdaki bütün yüzeyler 

pelikıl ile kaplanmaktadır. Pelikıl bakteriyel kolonizasyondan önce oluşan organik 

yapı olmakla birlikte, başlıca glikoproteinler ve çeşitli karbonhidratlardan 

oluşmaktadır. Pelikılın görevi, diş yüzeyine spesifik mikroorganizmaların 

tutunmasını sağlamak ve diş yüzeyine kolonize olan mikroorganizmalar için besin 

kaynağı oluşturmaktır. Pelikıl tabakasına bakterilerin yapışması ise biyofilm 

oluşumunun ikinci aşamasıdır. Bu aşamadaki bağlanma geri dönüşümlüdür ve 

bakteriler pelikıldan kolayca ayrılabilirler. Pelikıl tabakasına bakterinin tutunmasının 

ardından ekstrapolisakkarit üretimi başlar ve diğer bakterilerin pelikıla yapışması ile 

plak yavaş yavaş büyür [21]. Üçüncü safhada ise mikroorganizmaların kolonize 

olmasıyla biyofilm oluşumu devam eder. Mikro kolonilerin gelişmesi ve bakterilerin 

birbirine tutunması sonucu biyofilm kalınlığında artış olur. Dental plak zamanla 

biyofilmin gelişmesiyle pek çok habitat ve organizma içeren bir ekosistem halini alır. 

Plak kitlesi; yeni bakterilerin eklenmesi, çoğalması ve bakteri ürünlerinin birikmesi 

ile artar. Biriken plak miktarı beslenme alışkanlıkları, yaş, tükürüğe bağlı faktörler, 

ağız bakım alışkanlıkları, diş dizilimi, sistemik hastalık ve konak faktörlerine bağlı 

olarak bireyden bireye değişkenlik gösterir. Bazı sistemik hastalıklar, hamilelik, 

laktasyon gibi hormonal değişiklikler ve ağız solunumu gibi alışkanlıkların etkisiyle 

plağa bağlı gelişen dişetinin enflamatuar cevabı da şiddetlenmektedir [22].  

Günümüzde plak kontrolünün en güvenilir ve en yaygın şekli diş fırçaları ve 

macun ile günlük olarak yapılan mekanik temizliktir. Dental plağın diş yüzeyinden 

optimum düzeyde uzaklaştırılması için hasta tarafından uygulanan günlük mekanik 

diş temizliğinin düzenli ve etkili şekilde yapılması gerekmektedir. Fırçalama yoluyla 

yapılan mekanik temizlik koruyucu tedavilerin temel esaslarından biridir. Diş 

fırçalama işlemi ile dişlerin oklüzal, lingual ve bukkal yüzeylerindeki mikrobiyal 

dental plağın kaldırılması amaçlanmaktadır [20]. 

Diş fırçalama bireysel plak kontrolünde en yaygın kullanılan mekanik yöntem 

olmakla birlikte uzun dönem periodontal sağlığın korunmasında oldukça önemlidir. 

Günümüzde dental plağın daha etkili bir şekilde temizlenebilmesi için çok farklı tipte 

dizayn edilmiş manuel, elektrikle çalışan ve ultrasonik diş fırçaları kullanılmaktadır. 

Bu tip fırçalara ilaveten arayüz fırçası ve diş ipi kullanımı da önerilmektedir (20). 
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2. Diş Fırçalarının Teknik Özellikleri 

 

İlk diş fırçasını 1600’lü yıllarda Çinlilerin yaptığı bilinmektedir. Günümüzde 

çeşitli firmalarca üretilmiş, çeşitli şekil ve tiplerde birçok diş fırçası vardır. Fırça; 

dokulara zara vermeden ağzın her tarafına ve tüm diş yüzeylerine ulaşabilecek, tam 

bir mekanik plak eliminasyonu sağlayabilecek ve uzun süre dayanabilecek yapıda 

olmalıdır. Artık diş fırçalarının tümünde ucu yuvarlatılmış naylon kıllar 

kullanılmaktadır. Bu kıllar genellikle fırça üzerinde birkaç sıra halinde dizilirler. 

Günümüzde çok değişik tasarımlarda ve çok geniş bir yelpazede fırçalar 

üretilmektedir. Ortak noktaları; kolay kavranan, uygulanan gücü fırça ucuna 

ergonomik olarak nakleden, ıslakken elden kaymayan ve kolay kontrol edilebilen 

tipte olmalarıdır. Kıl sertliği, çapın karesiyle ve uzunluğu ile ters orantılıdır. Kılların 

ortalama çapı; yumuşak için 0,2 mm, orta için 0,3 mm ve sert fırçalar için 0,4 

mm’dir. Hasta sert ve yumuşak dokularına zarar vermeden plağı tam olarak 

uzaklaştırabiliyorsa hangi fırçayı ve tekniği kullandığının bir önemi yoktur. Genel 

olarak kılları aynı hizada kesilmiş, fırça başında keskin köşeleri olmayan, düz ve 

kolay kavranan saplı ve yumuşak kıllı fırça önerilebilir [4].  

 
Şekil 3: İlk diş fırçası (https://mytempesmiles.com/history-toothbrush/) 

 

Misvak, Arap yarımadası, İran ve Hindistan’ın ekvatoral bölgelerinde yetişen 

“erâk” (salvadora persica) ağacının kurutulmuş gövde, dal veya köklerinden, bir ucu 

fırça haline getirilmek suretiyle hazırlanan çubuk parçasına denir. Ağaçtan kesilen 

çubuğun bir ucundaki kabuk 1-2 cm uzunlukta soyulur. Soyulan kısım bir süre suda 

bırakılarak yumuşatılır. Ardından hafifçe dövülerek ucundaki lifler meydana 

çıkarılır. Liflerin ucu her gün alınır ve fırça kısmı haftada bir yenilenir. Hz. 

Muhammed,  misvak kullanmaya özen gösterip, “Misvak kullanınız. Sararmış dişle, 

kokan ağızla yanıma gelmeyiniz” tavsiyelerini içeren hadisleriyle çevresini misvak 

kullanmaya teşvik ettiğinden İslâm dininde sünnet olan misvak kullanımı, dini bir 

görev olarak yaygınlaşıp süreklilik kazanmıştır. Eskiden İstanbul’da fırça haline 

getirilmek suretiyle hazırlanmış misvakları tablalara koyup ev ev dolaşarak satan 

misvakçılar olduğu bildirilmiştir [3].  

Diş fırçalarının Çin’den gezginler vasıtası ile Avrupa’ya gelişi 17. Yüzyılı 

sonlarını bulmuştu. İlerleyen zamanlarda Avrupa’da yayılmaya başladı ve 1780’lerde 

İngiltere’de üretildi. İlk fırçalar at ve domuz kılından yapılıyordu. Napoleon 

Bonaparte (1769-1821) at kılından yapılmış diş fırçası kullanıyordu. 1840’larda 
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İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’da üretilmeye başlandı. İlk diş fırçası patenti 

H. N. Wadsworth tarafından 1857’de Amerika’da alındı ve 1885’de piyasada yer 

aldı. 1938’de naylonun keşfedildikten sonra diş fırçalarında hayvan kılları yerine 

naylon kullanılmaya başlandı. Yirminci yüzyıl başlarında Üsküdarlı Diş Tabibi 

Necmi Hamdi’nin, kendi adına yaptırdığı diş fırçaları ve kürdanlar İstanbul’da 

satılıyordu. Yıldız Sarayı’na 1918 yılında alınan tıbbi malzeme arasında diş fırçası da 

vardı. Cumhuriyet döneminde artık yerli diş fırçalarının üretilip satılmaya başlandığı 

biliniyor. Bunların en tanınmışı Radyolin Diş Fırçası’ydı. Reklamlarında şu ifadeyi 

kullanıyordu: “Radyolin Diş Macunu en mükemmel diş ilacı olmasaydı Avrupa’nın 

en meşhur ve büyük bir fabrikası kendi mamulatı olan saf ve temiz ve mikropsuz: 

Radyolin Diş Fırçalarını, Radyolin Müessesesi hesabına yüz binlerle yapıp 

göndermezdi.”. Biyolog Prof. Dr. Zucker tarafından imal edilen Biox Diş Fırçasının 

en son hijyen kurallarına uygun imal edildiği duyuruluyordu. Aynı firmanın diş 

macunu ilanlarında Biox Diş Macunu ile beraber Biox Diş Fırçasının kullanılması 

öneriliyordu [3].  

Osmanlı tıbbından günümüze intikal eden tıp yazmalarında ağız-diş bakımı 

için diş tozu, gargara terkipleri yanında dişlerdeki renk değişimlerini yok etme, diş 

kirlerini temizleme, beyazlatma, parlatma ve ağız kokusunu önlemek için çeşitli 

formüllere yer verilmiştir. Bunlar, çeşitli maddeler eklenip çıkarılarak yüzyıllarca 

kuşaktan kuşağa geçmiştir. Dişlerin fiziksel temizlik için misvak ve hilal 

kullanılması önerilmiştir. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı tıbbını da etkilemiş, 19. 

yüzyıldan itibaren Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde üretilen ağız-diş bakım ürünleri 

İstanbul’da satılmaya başlamıştı. Bu bölümde klasik Osmanlı Tıbbında ağız-diş 

bakımı tavsiyeleri ve daha sonra piyasada satılan ağız-diş bakımı ürünlerinden 

örnekler yer almaktadır [3].  

 

2.1. Diş Fırçası Çeşitleri 

 

Fırça seçiminde dikkat edilmesi gereken “Elektrikli mi? Manuel mi?’’ 

sorusundan ziyade hangi hastaya elektrikli, hangi hastaya manuel tercih etmemiz 

gerektiğidir. Her iki yaklaşımda asıl amacımız yumuşak dokuların sağlığını korumak 

ve plağın etkin bir biçimde uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Kognitif becerileri düşük 

yaşlı, çocuk ve engelli hastalarda elektrikli fırçalar tercih edilmesi önerilir. Eğer 

hasta ünitten kalktığı zaman bize “Elektrikli mi? Manuel mi?’’ diye bir soru 

yöneltiyorsa ve de hasta her ikisi için de uygunsa; tercihimizi elektrikli diş 

fırçasından yana kullanabiliriz [7].  

Diş fırçalarının kullanıldıktan sonra yıkanıp kolayca kuruyabilecekleri bir 

yerde muhafaza edilmeleri gerekir. Islak fırça fonksiyonunu tam olarak yerine 

getiremeyeceğinden bir taneden fazla olmaları ve dönüşümlü kullanımları daha iyi 

olur. Yine de üç ayda bir yenisiyle değiştirilmeleri önerilir. Küçük bir test ile 

yıpranma kontrol edilebilir. Kılları bize dönük olduğunda tabanda kılların çıktığı 

kısım rahat görülemiyorsa fırça yıpranmıştır. Akut periodontal hastalıklar veya grip 

gibi rahatsızlıklardan sonra da yeni bir fırça ile yola devam edilmelidir. Elektrikli 
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fırçalar son zamanlarda oldukça rağbet görmeye başlamıştır. Bunlar bazı kişilere 

daha eğlenceli ve rahat gelmektedir. Aşırı basınç ve yanlış teknikle dokulara zarar 

verme olasılığına karşı hasta bilgilendirilmeli ve doğru şekilde kullanmaya 

yönlendirilmelidir [4].  

Farklı diş fırçaları tasarımlarının özellikle daha zor temizlenebilen 

interproksimal ve gingival alanlarda plak kaldırma etkinliğini arttırdığı klinik 

çalışmalarla gösterilmiştir [23-24]. Bu çalışmalarda farklı firmalara ait diş 

fırçalarının sabit bir zaman aralığında, dişin farklı bölgelerindeki plağı kaldırma 

etkinliğine bakılmıştır. Günümüzde mekanik yolla diş temizliği için sıklıkla 

kullanılan klasik diş fırçalarının ve elektrikli diş fırçalarının yanı sıra, son yıllarda 

piyasaya sürülen mikro titreşimli diş fırçaları da mevcuttur. Elektrikli diş fırçalarında 

fırçanın baş bölümü hareket ederken, mikro titreşimli diş fırçalarında sadece fırça 

kılları, fırçanın sap bölümünde yer alan bir pil sayesinde titreşmektedir. Kullanımı ve 

taşınması kolay olan bu fırçaların ömrü, enerjisini sağlayan pilin ömrü kadardır [23-

24]. 

 

Bulantı refleksi olan veya vestibül sulkusu dar ve sığ olan hastalarımızda 

küçük başlıklı fırçalar tercih edilebilir. Ağız kuruluğu problemi mevcut hastalarda 

ağız mukozası daha frajil hale geldiği için yumuşak kıllı bir diş fırçası tercih 

edilmelidir. Bu tarz hastalarda tükürüğün yıkayıcı etkisi ortadan kalktığı için 

interproksimal alanlarda iyi bir temizlik yapılmadığı takdirde bu alanlarda plak 

birikimi normalden daha hızlı olacaktır. Bu sebeple bu hasta grubunda fırçalamaya 

ek olarak arayüz fırçası kullanımına ekstra özen gösterilmelidir [25-26].  

 

Bazı çalışmalarda diş fırçalarının, fırça kıllarının yıpranma seviyesine bağlı 

olmayarak her 2–3 ayda bir değiştirilmesi gerektiği gösterilmiştir [27]. Daly ve 

Marshall [27], 20 hastada ve 9 hafta süresince yaptığı çalışmada plak oranının fırça 

kılları yıpranmasına bağlı olmayarak arttığını ve her 2-3 ayda bir fırçaların 

yenilenmesi gerektiğini gözlemlemiştir. Buna benzer olarak, Avustralya’da yapılan 

bir anket çalışmasında hekimlerin ve periodontologların büyük kısmının, kendi fırça 

değiştirme alışkanlıkları ile bağlantılı olarak, hastalarına 2–3 ayda bir diş fırçalarını 

değiştirmelerini önerdikleri gösterilmiştir [27]. Buna karşılık Sforza ve arkadaşları 

her ay diş fırçalarını değiştiren üniversite öğrencilerinin, 3 ayda bir fırçalarını 

değiştirenlerle aynı PI değerlerine sahip olduğunu bildirmiştir [6]. 

Kişilerin etkili bir şekilde ağız bakımı yapmaları, diş yüzeyinde plak 

oluşumunu engellemekte, uzun ve kısa dönemde iyi bir dental ve periodontal sağlığa 

kavuşmalarını sağlamaktadır. Fırça kılları, kullanıma bağlı olarak zamanla aşınır ve 

açılmaya başlar. Fırça kıllarının yıpranmasına neden olan çeşitli faktörler vardır. 

Hangi fırçalama tekniğinin uygulandığı, fırçalama sırasında uygulanılan kuvvet, diş 

fırçasının modeli, fırça kıllarının sayısı, yapıldığı materyal, kişinin dental ark yapısı, 

diş boyutu, interdental embrasür boyutu gibi faktörler bunlardan bazılarıdır [6].  

Diş fırçalarının ne kadar süre içerisinde yenisi ile değiştirilmesi gerektiği 

konusunda belirgin bir sonuca varılamamaktadır. Diş fırçalarını değiştirmedeki 

kriter, fırçaların ne kadar süre kullanıldıkları değil; kıl demetlerinde oluşan yıpranma 

miktarı olmalıdır. Her bireyin kendisine özgü fırçalama alışkanlığı vardır ve 

kullandığı diş fırçası ve macunlar çeşitlidir. Tüm bu bulgular bir araya geldiğinde; 
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diş fırçasının değiştirilmesi için en uygun zamanın, kişiden kişiye farklılık gösterdiği 

düşünülebilir [6].  

 

2.1.1. Manuel Diş Fırçaları 

 

Diş fırçalamanın esas amacı güvenli ve etkili bir şekilde tüm yüzeylerden 

dental plağı uzaklaştırmaktır. Manuel diş fırçaları boyut, dizayn, fırça kıllarının 

dizilişi, uzunluğu ve sertliğine göre değişkenlik göstermektedir. İdeal diş fırçası 

uygun boyut ve şekilde ergonomik olmalıdır. Fırça kıllarının tasarımında hijyen 

koşulları ön planda bulundurulmalıdır. Ayrıca fırça kılları esnekliği, sertliği, çapı, 

dayanıklılığı ve sapının ağırlığı açısından fonksiyonel olmalıdır.  Ortodontik tedavi 

süresince kullanılabilecek manuel diş fırçaları; konvansiyonel ve ortodontik diş 

fırçalarıdır. Ortodontik diş fırçaları konvansiyonel diş fırçalarından farklı olarak 

braket çevresi ve ark tellerinin yapısına uygun olacak şekilde fırça kılları ‘‘V’’ şekilli 

dizayn edilmiştir [20]. 

 

Şekil 4: Manuel diş fırçası çeşitleri (https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1541745) 

 

Entübe hastalarda kolay kullanım için fırça seçiminde küçük başlı ve kılları 

çan şeklinde olan diş fırçaları standart fırçalara göre daha etkili plağı kaldırdığı 

bulunmuştur [28]. Bu çan şeklindeki fırçaların dış sırasındaki kıllar daha uzun; iç 

sırasındakiler daha kısadır. Böylece dişin bütün yüzeyleri temizlenmektedir [28]. 

Ayrıca diş macununu kontamine etmeden kullanmak gerekmektedir. Bu sebeple bu 

hastaların macun kullanımında macunu steril bir aletle alıp diş fırçası ile direk teması 

kesilmelidir [29]. Eğer bu hastalarda iyi bir oral hijyen sağlayabilirsek ağızdaki 

mevcut bakteri popülasyonunun sebep olduğu enfeksiyonun alt solunum yoluna 

sıçramaması için başarılı bir blokaj yapabiliriz. Dişsiz entübe hasların oral 

hijyenlerinin sağlanması periodontal sağlık için önemlidir. Bu hastalarda ağız 

gargarası ile yumuşak dokuların silinerek temizlenmesi iyi bir alternatiftir [30].  

 

Az veya yetersiz yapışık dişeti bulunan ya da bulunmayan hasta gruplarında 

fırçalamanın daha etkin olabilmesi için sünger başlıklı fırçalar tercih edilmelidir. 

İntraoral muayenede özellikle horizontal fırçalamaya bağlı gelişen kole defektleri 
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gözlemlenen hastalarda, köle bölgesine daha çok zarar vermemek diş ve dişeti 

dokularının bütünlüğünü bozmamak için yumuşak sertlikte diş fırçaları tercih 

edilmelidir [29].  

 

2.1.2. Elektrikli Diş Fırçaları  

Zaman içinde teknolojik gelişime bağlı olarak elektrikli diş fırçalarında 

önemli değişmeler olmuştur. İlk yıllarda, hatta son on yıla kadar diş hekimleri 

elektrikli diş fırçalarını el becerisi zayıf olanlara, küçük çocuklara veya özürlü 

bireylere önermişlerdir. Ancak son yıllarda bu fırçaların farklı ve ayrıntılı hareketleri 

yapabiliyor  olması tercih edilmelerini  arttırmıştır. Bu tip fırçalar içe-dışa, rotasyon, 

titreşim hareketleri yapabilmektedir [4].  

Elektrikli diş fırçaları ilk piyasaya sürüldüğünde manuel diş fırçalarına göre 

çok fazla üstünlük sağlayamamıştır. Ancak el becerisi yetersiz, özellikle mental 

retarde olan kişilerde kullanımının daha rahat olduğu düşünülmüştür. Zaman 

geçtikçe elektrikli diş fırçalarının kıllarının rotasyon hareketi yapması ile birlikte 

titreşim ve sonik vibrasyon hareketleri geliştirilmiştir. Bunun sonucunda da kullanım 

oranı son yıllarda oldukça artmıştır [20].  

 

Şekil 5: Elektronik diş fırçaları için üretilmiş farklı türdeki başlıklar 

(https://www.oralb.com.tr/tr-tr/urunler/yedek-firca-basliklari) 
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Şekil 6: Farklı türdeki elektronik diş fırçaları (http://www.atesparlar.com/yetiskin-

bilgimerkezi.php?kategori=disfircalari) 

Robinson ve arkadaşları [31] yaptıkları bir çalışmada elektrikli diş fırçalarını 

hareket moduna göre yan yana, karşıt-titreşimli, rotasyonlu-titreşimli, sirküler, iyonik 

ve ultrasonik olmak üzere 6 kategoriye ayırmış olmasına rağmen, elektrikli fırçalar 

günümüzde hareket mekanizmalarına göre mekanik, sonik ve iyonik olarak 

sınıflandırılmaktadır. Mekanik hareketli elektrikli fırçaların başlıkları rotasyon veya 

titreşim hareketi yapmaktadır. Fırça kılları diş ve dişetleri üzerine bastırıldığında 

hızlı ve sürekli hareketlerle dental plak ve gıda artıklarını uzaklaştırabilmektedir 

[20]. 

 

2.1.2. Akıllı Diş Fırçaları 

Bu teknolojik gelişmeler ışığında son yıllarda manuel ve elektrikli fırçalara 

alternatif olarak akıllı diş fırçaları piyasaya sürülmüştür. Akıllı diş fırçaları, bluetooth 

özellikleri sayesinde akıllı cep telefonlarına bağlanabilmektedir. Ayrıca cihazda 

bulunan zamanlayıcı ve pozisyon algılama teknolojisi sayesinde hem doğru sürede 

fırçalama hem de ağız içinde hangi bölgenin fırçalandığı akıllı cep telefonu 

üzerinden takip edilebilmektedir. Akıllı diş fırçaları değiştirilebilir fırça başlıklarına 

sahiptir. Bu fırçaların ağız içinde üç boyutlu temizlik sağladığı iddia edilmektedir. 
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Basınç sensörü özelliği diş etlerini fırçalama esnasında aşırı baskıya karşı korur. 

Aşırı baskı esnasında fırça başlığı yavaşlar, salınım ve titreşim hareketleri azalır [20].  

Yapılan literatür değerlendirmesinde akıllı diş fırçası kullanımının hastaların 

periodontal sağlığı üzerine etkisini değerlendiren sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır.  Allocca ve diğ. [32], yaptıkları çalışmada akıllı fırça ile manuel 

fırçanın dental implant çevresindeki periodontal duruma olan etkisini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmada plak indeksi, sondlamada kanama indeksi ve cep 

derinliği değişkenlerine bakılmıştır. Üç ay süren çalışmanın sonucunda akıllı fırçanın 

plak ve kanama indeksi değerleri açısından manuel fırçadan daha üstün olduğu 

bulunmuştur.  Erbe ve diğ. [33] da yaptıkları çalışmada akıllı ve manuel fırçaların 

plak birikimi üzerine olan etkilerini karşılaştırmışlardır. İki hafta süren çalışmanın 

sonucunda akıllı fırçanın, plak indeks değerlerinde manuel fırça grubuna göre 

istatistiksel olarak daha fazla anlamlı azalmaya yol açtığını bulmuşlardır [20]. 

  

2.1.4. İnterdental (Arayüz) Fırçalar  

 

Dişler arasında geniş boşluklar, açığa çıkmış furkasyon bölgeleri, braketler, 

köprüler ve implantlar varsa diş ipine ilaveten günlük kullanım için interdental diş 

fırçaları yararlı olabilir. Bu diş fırçası konik veya silindir şeklindeki çok küçük fırça 

başına ve ince kıllara sahiptir. Çeşitli tipleri vardır, fırça sapı ve değiştirilebilir uçlara 

sahip olanlarda kıllar eskidiği zaman sadece fırça başlığını değiştirilir. Kullan at 

tipleri daha pratik olabilir. Kullanılacak bölgelerin genişliğine bağlı olarak çok çeşitli 

çaplarda üretilmiş olanlar arasından en uygunları seçilmelidir. Ayrıca dişler arası 

bölgeleri temizleyip dişetlerine masaj yaptığı belirtilen tahta ve lastik konik uçlar da 

vardır [4].  

Fırçalamaya yardımcı olarak, interdental fırça, interproksimal temizlik için 

mevcut olan birincil yöntemi temsil etmektedir [34]. Etkili ağız hijyeni; Sağlıkla 

ilişkili genel sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkilidir.  Bununla birlikte, tek başına 

fırçalama, orta ve uzun vadede yüksek düzeyde ağız hijyeni sağlamak ve sürdürmek 

için yeterli değildir. Fırçalama uzunluğundan ve kullanılan teknikten bağımsız 

olarak, interdental alanlara etkin erişilememesi önemli sorundur. Bu da biyofilm 

tarafından kaplanan yüzeylerin üçte birinin etkilenmesi demektir. Uygun hasta 

gruplarında, fırçalamayla birlikte arayüz fırçası kullanımının, tek başına fırçalama 

veya diş fırçalama ile birlikte diş ipi kullanım kombinasyonuna kıyasla plak 

çıkarmada daha etkili olduğu bilinmektedir [35].  

Diş eti çekilmesi ya da papil kaybı bulunan ve ara yüz fırçası kullanılması 

önerilen hastalar ara yüz fırçası seçerken boşluğu tamamen dolduran ara yüz fırçası 

seçmelidir. Fırçayı interdental boşluğun başladığı noktaya dik olacak şekilde tutup 

günde bir defa ve sadece tek sefer it-çek hareketi yaparak ara yüz temizliğini 

gerçekleştirmelidir. Defalarca bu hareketi yapmak veya fırçayı döndürerek 

kullanmak sadece gingival yaralanma tehlikesini arttırır. Arayüz fırçasına benzer 

kürdan gibi interdental temizleyicilerin plastik ve silindir şeklinde olanları tercih 

edilmelidir [28].  
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Ara yüz bölgelerinin temizliğinde kullanılan araçlarla ilgili yapılan bir 

çalışmanın sonucunda, diş fırçası ile birlikte arayüz fırçasının, sadece diş fırçasına 

göre daha iyi temizlik sağladığı bulunmuştur [36]. Arayüz fırçasının dişeti iltihabının 

kontrolünde etkili bir araç olduğu, diş ipinin etkinliği ile karşılaştırıldığında dental 

plağın uzaklaştırılmasında daha etkili bulunduğu rapor edilmiştir [36]. Bock ve diğ. 

[36] yaptıkları çalışmada sabit ortodontik tedavi gören hastalarda ara yüz fırçası 

kullanımıyla plak indeks skorunda istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğunu 

bulmuşlardır. Kossack ve Jost-Brinkmann [37], ortodontik tedavi gören hastalarda 

manuel, elektrikli ve sonik ara yüz temizleme araçlarını karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, tüm ara yüz fırça tiplerinin plak ve gingivitis üzerine olumlu 

etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir.  

 

2.1.5. Ağız Duşu (Water Pik) 

Ağız duşu, hava ve suyu tazyikle fırlatan cihazlardır. Fırça, diş ipi gibi 

mekanik temizlikle ulaşamadığımız bölgelerdeki eklentilerin uzaklaştırılmasında 

yardımcı olurlar. Ama unutulmaması gereken ve hastalara da özellikle belirtmemiz 

gereken, ağız duşlarının asla diş fırçasının, diş ipinin, arayüz fırçasının yerini 

doldurmadığı olmalıdır. Basınç ayarları yapılarak ve doğru başlık seçimi ile 

ulaşılması zor bölgelerde verimli sonuçlar alınabilir. Yoğun inflamasyon bulunan 

bölgelerde kullanılırken klorheksidin solüsyonu eklenerek kullanılabilir. Özellikle 

ağzında protezi veya implantı olan hastalara tavsiye edilebilecek bir alternatiftir [38].  

Gelişmiş ülkelerde bir zamanlar yaygın olan bu tip ürünler basınçlı su 

kullanarak ağız bakımına yardımcı olurlar. Son zamanlarda su haznesine sahip olan 

tipleri geliştirilmiştir. Bu haznelere ağız gargaraları konmaktadır [4]. 

Diş fırçalarına ek olarak; ağız gargaraları, diş fırçalamaya tamamlayıcı bir 

unsur olarak sayılabilir. Ağız gargaraları ferahlatıcı, güzel kokulu, antiseptik etkisi 

olan non-steril sulu solüsyonlar olarak piyasada yerini alır. Gargaralar fırçalamaya ek 

olarak yiyecek artıklarını uzaklaştırmak, kötü nefesi geçici olarak ortadan kaldırmak, 

bakteri sayısını azaltmak, ağızda hoş bir tat bırakmak ve ağız içindeki küçük 

enfeksiyonların tedavisine yardımcı olarak tasarlanmıştır [7]. Gargaraların temelinde 

bulunan kimyasal, bugüne kadar en olumlu antibakteriyel ajan olarak 

nitelendirilebilcek, belirgin antiseptik özelliklere sahip bir diguanidoheksan 

yapısındaki klorheksidindir. Gargaraların dezavantajları, kötü tadının yanı sıra; 

klorheksidinin uzun süreli kullanımı diş dil ve restorasyonlarda kalıcı kahverengi 

boyanmaya neden olmasıdır [4]. 



14 
 

Şekil 7: Ağız duşu (https://www.oralb.com.tr/tr-tr/urunler/sarjli-dis-fircalari/professional-

care-oxyjet) 

 

3. Diş Fırçalama Teknikleri 

Şu anda önerilen diş fırçalama teknikleri çoğunlukla yirminci yüzyılın ilk 

yarısındandır [2]. Genel olarak; dişlerin lingual ve palatinal yüzeyleri ağız açıkken, 

vestibüler yüzeyler  ise ağız kapalıyken  fırçalanır. Ağız kapalıyken yanak ve dudak 

kasları gevşeyeceğinden fırça kolaylıkla en arka bölgelere kadar ulaşabilir ve 

kolaylıkla hareket ettirilebilir. Yıllar içerisinde diş fırçalamak için birçok teknik 

tanımlanmıştır. Bunları genel olarak şu kategoriler içinde toplamak mümkündür [4]: 

 Roll (Çevirme): Modifiye Stillman 

 Titreşim:  Stillman, Charters veya Bass Tekniği 

 Dairesel: Fones Tekniği 

 Vertikal: Leonard Tekniği 
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 Horizontal:  Scrub Tekniği (yatay fırçalama) 

 

3.1. Horizontal Fırçalama  

Daha uygun yöntemler geliştirilmiş olmasına rağmen hastaların en çok tercih 

ettiği fırçalama tekniğidir. Fırça başı diş yüzeyine (900)  açıyla 

yerleştirilip  horizontal hareket ettirilir. Düz kesimli fırça (900) lik açıda dişlerin 

arasına giremez, sadece teğet olarak temas ettiği diş yüzeylerinde aşırı baskıya neden 

olacağından aşınmalara sebebiyet verebilir [4]. 

 

3.2. Vertikal Teknik (Leonard)  

Horizontal fırçalama  tekniğine benzer ancak hareket yukarı aşağı yönedir, fırça 

açısı (900) dir [4].  

 

3.3. Titreşim Tekniği (Stillman)  

Fırçanın başı apekse oblik yönde (450) ve kıllarının bir bölümü dişeti marjininde 

bir bölümü dişin servikal yüzeyinde olacak şekilde yerleştirilir. Fırça sapına 

hafif  basınçla beraber titreşim hareketi verilir ancak fırça orijinal pozisyonundan 

uzaklaştırılmaz. Böylece tüm dişler üzerinde  aynı şekilde hareket edilip işlem 

tamamlanır [4].  

 

3.4. Yuvarlak Teknik (Modifiye Stillman)  

Fırçanın başı köke doğru oblik yönde ve kıllarının bir bölümü dişeti marjininde bir 

bölümü dişin servikal yüzeyinde olacak şekilde yerleştirilir. Yaklaşık 20 defa ön arka 

yönde kısa ve hafif titreşim hareketi uygulanır, ardından fırça başı 

ilerletilerek  oklüzal yönde döndürülür. Fırça tüm diş  yüzeyleri üzerinde  sistematik 

olarak aynı şekilde hareket ettirilir. Maksiller ve mandibular kesici dişlerin 

lingualinde  fırça sapı dik pozisyonda tutulur. İlerleyen dişeti çekilmelerinin  olduğu 

vakalarda aşınmaya bağlı doku kaybını önlemek  için bu teknik için önerilebilir [4].  

 

3.5. Charters Tekniği  

Bir öncekinin tersine fırçanın başı kron yönünde oblik olarak yerleştirilir, kıllar 

kron ile (450) açı yapar. Fırçalarken öne ve arkaya titreşim hareketi uygulanır. Tüm 

yüzeyler temizlenene kadar işlem tekrarlanır. Bu metot özellikle interdental papilin 

çekilmiş olduğu vakalarda, fırça kılları interdental boşluğa oldukça iyi 

ulaşabildiğinden etkin temizlik sağlar. Ayrıca, bu yöntemde plak oldukça hafif  bir 

şekilde uzaklaştırıldığı için periodontal cerrahi sonrası önerilebilir [4]. 
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3.6. Bass Tekniği  

Fırçanın başı oklüzal düzleme paralel, 3-4 dişi kaplayacak şekilde arkın en distal 

dişinden başlayacak  şekilde dişeti kenarına yerleştirilir. Fırça apekse oblik yönde 

fırçanın kıllarının bir bölümü dişeti oluğuna girebilecek şekildedir ve bu şekilde ön 

arka yönde kısa hafif kuvvetler uygulanır. Yaklaşık 20 defa bu şekilde hareket edilip, 

ark boyunca ilerlenir aynı işlem palatinale uygulanıp ardından alt çeneye geçilir. 

Fırçanın ulaşabildiği yere kadar subgingival plağı elimine etmede oldukça başarılı bir 

tekniktir. Başta kronik marjinal gingivitis olguları olmak üzere periodontal problemi 

olan olmayan tüm hastalara önerilebilir [4].  

 

3.7. Modifiye Bass Tekniği  

Fırça Bass tekniğine benzer şekilde yerleştirilir, ancak öne arkaya uygulanan 

hafif kuvvetlerin  ardından fırça  başı oklüzal yönde süpürme hareketiyle devam 

ettirilir. Bu teknik Bass ve modifiye Stilman tekniğinin kombinasyonudur [4].  

 

 

4. Dil Fırçaları ve Dil Kazıyıcıları 

 

Dil fırçaları, dildeki zararlı organizmaları temizlemek için üretilmiş 

araçlardır. Dil fırçaları ayrı bir araç olarak kullanılmakla birlikte, bazı dil fırçaları, 

diş fırçalarının arka yüzeyine yerleştirilmiştir. Dil fırçalarının temel amacı dil 

yüzeyinin, zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesidir. Dil yüzeyinde proteolitik, 

anaerobik bakterilerin aşırı büyümesi, ağız kokusu etiyolojik bir faktör olarak 

bildirilmiştir [39]. 

Günde iki kez etkili bir biçimde diş fırçalamak ağız boşluğundaki bakteri 

miktarının azalmasına neden olmasına rağmen, fırçalamayı rutin dil temizliği ile 

takviye etmenin diş sağlığı ve hijyeninde dramatik ve önemli bir iyileşme ile 

sonuçlanacağı sonucuna varılabilir. [40]. 

Dil fırçalamanın veya dil kazımanın en önemli etkilerinden biri ağız 

kokusunun engellenmesidir. Ağız kokusu, ağız boşluğundaki bakteriler nedeniyle 

oluşabileceği gibi başka etkenlere bağlı olarak da oluşabilir. Ağız kokusunun nonoral 

etiyolojisi, solunum yolu koşulları, gastrointestinal ve nörolojik bozukluklar, diyabet 

gibi çeşitli sistemik hastalıklar, belirli karsinom türleri, menstruasyon ve hamilelik 

gibi hormonal değişiklikleri içerir [41]. Dil kazıma, dilinizin yüzeyinden kötü 

kokuya neden olanlar da dâhil olmak üzere ekstra parçacıkları çıkarmanın hızlı bir 

yoludur. Plastik veya metalden yapılmış küçük, hafif yuvarlak bir aletle yapılır [41]. 

Sadece dil kazıma iyi bir diş fırçalamanın yerini tutamasa da,  sabah ve akşam 

rutinlerine bu ekstra adımı eklemek çeşitli faydalar sağlamaktır [42]. Bakteri ve ölü 

hücreler zamanla dilde birikebilmektedir. Bu, ağız kokusuna yol açabilir ve genel 

ağız sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır. Dil kazımanın başlıca 

faydaları şunlardır [42]:   



17 
 

1- Tat alma duyusunu geliştirebilir. Günde iki kez dil kazıyıcı kullanmanın 

tat alma duyunuzu geliştirebilir. Diliniz acı, tatlı, tuzlu ve ekşi hisleri daha 

iyi ayırt edebilir. 

 

2- Dilin görünümünü iyileştirir. Birikintilerin birikmesi, dilinizin beyaz, 

kirle kaplanmış bir görünüme kavuşmasına neden olabilir. Günlük 

kazıma, bu kaplamanın çıkarılmasına yardımcı olabilir ve geri dönmesini 

önleyebilir. 

 

3- Bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlar. Yapılan bir çalışmada [43], yedi 

gün boyunca günde iki kez bir dil kazıyıcı kullanmanın, Mutans 

streptokok ve Lactobacilli bakterilerinin ağızdaki toplam insidansını 

azalttığı bulunmuştur. Bu bakteri türlerinin ağız kokusuna ve diş 

çürümesine neden olduğu bilinmektedir. 

 

4- Genel ağız sağlığının iyileştirilmesi için faydalıdır. Bakterileri 

uzaklaştırmak, dişeti hastalıklarını ve ağzı etkileyen diğer durumları 

önlemenin anahtarıdır.   

 

5- Ağız kokusunun azaltılmasını sağlar. Yapılan bir araştırmaya göre [39], 

kazımanın kokuya neden olan bakterileri gidermede fırçalamaktan daha 

etkili olduğu bulunmuştur. 

 

Dil kazıyıcıların çoğu, ters bir kaşık gibi hafif yuvarlak bir şekle sahiptir. 

Bazı diş fırçalarının arka yüzeylerindeki dil kazıyıcılar da kazıma yapabilir. Bununla 

birlikte, kokuya neden olan bakterileri, özel bir dil kazıyıcı kadar temizleyemezler 

[42]. 

 

Dil kazıma yapmak için şu adımlar izlenmelidir: 

 

 Dil kazıyıcısının yuvarlak ucu dilin arkasına yavaşça yerleştirilir. 

 Öğürmek konusunda endişe varsa, dilin ortasından başlamak yararlı 

olabilir. Kazımaya alıştıkça kademeli olarak daha geriye doğru 

başlanabilir. 

 Sıyırıcıya dil ile hafifçe dokunulur. Yavaşça dilin ucuna doğru çekilir. 

Sıyırıcı asla dil ucundan geri itilmemelidir. Her zaman dilin 

arkasından önüne doğru hareket ettirilmelidir. 

 Her sıyırmadan sonra, sıyırıcıdaki kalıntıları gidermek için bir bez 

kullanılabilir. 

 Dilin tüm yüzeyi kazınana kadar tekrarlanır. Kazıma işleminin bir 

veya iki defa yapılması genellikle yeterlidir. 

 Dil kazıyıcı ılık su ve sabunla yıkanır, kurulanır ve temiz, kuru bir 

yerde saklanır. 

 Tüm süreç genellikle iki dakikadan az sürer. Gün boyunca gerektiği 

kadar tekrarlanır. 
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Şekil 8: Dil kazıma uygulaması 

(https://www.dowelldental.com/blog/2017/10/20/benefits-of-adding-a-tongue-

186733) 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Dil fırçası ve dil kazıyıcısının birlikte olduğu bir tasarım 

(https://www.dentalsreview.com/best-tongue-scraper-review/) 
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Şekil 10: Dil kazıyıcı (https://www.verywellhealth.com/best-tongue-scrapers-

4686341) 
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SONUÇLAR 

 

Sonuç olarak, anlamlı sayıda kullanıcısı bulunan diş fırçası çeşitleri ve 

kullanılan diş fırçalama metotlarını inceleyen araştırmalara bakıldığında, diş fırçası 

çeşitlerinin ve diş fırçalama metotlarının geniş bir spektrumda olduğunu 

görmekteyiz. İnsanoğlunun eski çağlardan itibaren ağız sağlığına dair faaliyetler 

yaptığı bilinmekle beraber, bu konudaki gelişmelerin son iki asırda hızlandığını ve 

bilimsel gelişmelere paralel biçimde arttığını söyleyebiliriz. Gerek kimyasal madde 

sentezinin inanılmaz boyutlara ulaşması, gerekse de plastik türevlerin kolay 

üretilebilir ve ekonomik olarak ulaşılabilir hale gelmesi, ağız ve diş sağlığı için 

gereken materyallerin geniş bir kesime ulaşmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere bağlı 

olarak pek çok insan ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi sahibi olmuştur ve düzenli 

biçimde dişlerini fırçalamaya başlamışlardır. İlerleyen süreçte diş fırçaları gelişmeye, 

değişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Söz konusu değişim sürecinde diş fırçaları 

manuelden, elektroniğe ve sonrasında da akıllı diş fırçalarına evrimleşmiştir ve 

teknik özellikleri ağız sağlığına daha faydalı olacak biçimde evrimleşmiştir. Diş 

fırçası çeşitlerindeki bu artış, diş fırçalama tekniklerinde de yaşanmış ve pek çok 

farklı diş fırçalama tekniği ortaya çıkmıştır. Farklı tekniklerin farklı avantajları 

bulunmakla beraber temelde amaç başta diş yüzeyinin ve ardından diğer dokuların 

zarar verilmeden temizlenmesidir. Ağız hijyeni makul biçimde sağlandığı sürece 

kullanılan tekniğin özel bir önemi bulunmamaktadır. Son söz olarak, kişinin ağız ve 

diş yapısına uygun biçimde seçilmiş bir diş fırçası ve en verimli şekilde ağız 

hijyenini sağlayabildiği diş fırçalama tekniğini seçmesi, ağız sağlığı bakımından 

optimum sonuçları doğuracaktır.  

 

Son olarak diş fırçalarken yapılan hatalardan bahsetmek yerinde olacaktır. 

Dişleri iyi fırçalamak; fırçanın sertliğiyle değil, fırçalama tekniğiyle ilgilidir. 

Genellikle orta sertlikte diş fırçaların kullanılması uygundur. Çok sert fırçalar, dişleri 

aşındırabilir. Bastırarak fırçalamak; dişleri temizlemek yerine, “abrazyon” dediğimiz 

aşınmalara neden olur. Dişlerin mine tabakası aşındığı için, alttaki sarı tabaka ortaya 

çıkar ve dişler daha sarı gözükür. Ayrıca sert fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş 

eti çekilmesine neden olur. Diş fırçası, fırçalamaya başlamadan önce 

ıslatılmamalıdır. Çünkü fırça kılları ıslatılınca, sertliğini kaybeder. Macunun 

köpürmesi için de yeterli sıvı ağızda mevcuttur. Dişler günde iki kez, kahvaltı 

ettikten sonra ve yatmadan önce fırçalanmalıdır. Dişler fırçalandıktan sonra, dilin üst 

yüzeyi de yumuşakça dili tahriş etmeden fırçalanmalıdır. Diş fırçalarken görülen 

kanamalar, diş eti iltihabının belirtilerinden biridir. Vakit geçirmeden bir diş 

hekimine başvurmak gerekir. Diş etlerinin, kanamadan dolayı fırçalanmaması 

sonucu, mevcut iltihabi durum şiddetlenecektir. Hastalar kanama olan bölgeyi daha 

iyi fırçalamalı ve diş hekimine tedavi için başvurmalıdır. 
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