Ortodonti Nedir?

Ortodontik Tedavi Nedir?

Ortodonti kelimesi; çaprașık dișlerin düzeltilmesi
ve çene kemiği ile dișlerin doğru yerde ve doğru
konumda yerleșmesi manasına gelmektedir. Yer
darlığı sebebiyle meydana gelen diș
çaprașıklıkları, büyüme ve gelișim eksiklikleri,
doğumsal anomaliler, dișlerle çeneler arasındaki
bozuk ilișkiler, sonradan ortaya çıkan diș dizisi
bozuklukları ve diğer tüm genel diș-çene anomalilerinin düzeltilmesi gibi bașlıklar ortodontinin
konularını olușturur.

Bir ortodonti tedavisi șu așamalardan ibarettir:

Ortodonti Neden Önemlidir?

ORTODONTİ NEDİR?

Eğer çaprașık ve kötü konumlanmıș dișleriniz
varsa,
• Bu dișlerin temizliğinin zor olması itibariyle
periodontal (diș eti) hastalıklara yakalanma ve diș
çürükleri nedeniyle dișlerinizi erken kaybetme
riskiniz artar.
• Bozukluğa neden olan dișler çene kaslarınızda
daha çok baskıya neden olarak Temporomandibular eklem bozuklukları ve sonuç olarak baș; sırt
ve omuz ağrılarına neden olur.
• Dișleriniz dıș görünüșünüzü olumsuz etkiler ve
bu durum estetik ve psikolojik açıdan sorunlar
yașamanıza neden olabilir.
• Ortodonti bozuklukları ağız kokusu problemi
doğurur.
Yukarıda saydığımız tüm bu nedenlerden ötürü
ortodonti ve ortodontik tedavi, size daha sıhhatli
bir ağız ile daha etkileyici bir görünüșe sahip
olma olanağı sunar ve bu bakımdan oldukça
önemlidir.

İlk Muayene Așaması
İlk randevuda ortodontist, detaylı bir ortodontik
muayene yaparak ortodontik tedaviye ihtiyaç
duyup duymadığınızı tespit eder ve muhtemel
tedavinizin ne kadar süreceği ile maliyeti bilgilerini size iletir. Ortodontik tedaviye bașlamadan
evvel ağzınızda çürük diș olmamalı veya diș eti
kanamanız bulunmamalıdır. Yine ortodontik
tedavi bașlamadan önce diș hekiminize tüm
dolgularınızı ve diș tașı temizliğinizi yaptırmıș
olmanız tavsiye edilir. Hemen belirtmek gerekir
ki, ağız için hijyeni kötü durumda olan veya
fırçalama esnasında diș etleri kanayan hastalara
braket yapıștırılması veya aparey takılması
mümkün değildir.

Tedaviyi Planlama Așaması
Ortodontik tedavi yaptırabilmeniz için gerekli
șartlar mevcutsa muayene așamasından sonra
planlama așamasına geçilir. Bu așamada bazı
kayıt ve veriler toplanır. Bunlar,
• Ağıziç ve ağız dıșı fotoğraﬂarı
• Alt ve üst çene ölçüleriniz
• Yan kafa (Lateral sefalometrik) ﬁlminiz,
• El ve bilek ﬁlminiz,
• Gerek duyulduğu taktirde ön ve arka yön kafa
(Postero-anterior ) ﬁlminiz,
• Genișletme apareyi kullanacaksa veya hareketli
aparey tedavisi görecekseniz, ikinci bir ölçüdür.
Yukarıdaki kayıtların toplanmasının ardından bu
veriler ıșığında ortondist o gün ya da bașka bir
tarihe randevu vererek tedavi sürecinizi planlar.
Bu noktada ortodontistinize yardımcı ve katılımcı
olmanız önemlidir.
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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

Ortodontide Kullanılan Aygıtlar Nelerdir?
1. Sabit ortodontik aygıtlar
Ortodontistlerin tedavide
en sık kullandıkları yöntem
dișlerin üzerine braket
yerleștirmektir. Braketler
dișler üzerine özel bir
materyalle yapıștırılır.
Üzerine yerleștirilen tellerle
dișlere kuvvet uygulanır ve
böylece dișlerin hareket
etmesi ve düzgün sıralanması sağlanır. Günümüzde
metal ya da diș rengi

5. Șeffaf plaklar
Haﬁf ortodontik bozukluklarda
ya da aktif ortodontik tedavi
sonrası elde edilen durumun
korunması amacıyla kullanılabilir.
Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen șeffaf plaklardır.
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3. Ağız dıșı apareyler
Bu apareyler, ağız dıșından destek alan ortodontik
tedavi gereçleridir. Hem dișleri hareket ettirmek
amaçlı hem de çenelerin gelișiminin yönlendirilmesinde kullanılabilirler.

Hastanelerimizde
beklemeden
muayene olmak
ARTIK ÇOK KOLAY…
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2. Hareketli apareyler
Hareketli apareyler, ağızda
tutuculuğu kroșeler yardımıyla
sağlanan, dișlere yapıștırılmadan kullanılan, hasta tarafından
kolaylıkla takılıp çıkarılabilen
apareylerdir. Haﬁf çaprașıklıklarda, bazı çene genișletme ișlemlerinde, basit diș
hareketlerinin sağlanmasında, yer tutucu olarak ya
da pekiștirme apareyi olarak kullanılabilirler.

4. Fonksiyonel apareyler
Fonksiyonel apareyler hastanın konușma, yemek
yeme, yutkunma gibi fonksiyonları sırasında olușan
kas hareketlerini kullanarak olușan kuvvetlerle dișleri
ve çeneleri hareket ettirerek düzgün bir ilișki sağlanmasına yardımcı olur. Takılıp çıkarılabilir tipleri
olduğu gibi dișlere sabitlenen tipleri de mevcuttur.
• Hareketli Fonksiyonel Aparey
• Sabit Fonksiyonel Aparey
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Tedavi așamasıyla ilgili öncelikli belirtmemiz
gereken durum, bu tedavinin can yakan bir
tedavi olmadığıdır fakat tedaviden birkaç saat
sonra ağrınız olabilir. Bunun dıșında tedavi
așamasında yapılan ișlemleri așağıdaki gibi
sıralayabiliriz:
• Eğer braket yapıștırılan bir tedavi görüyorsanız, tedaviye genelde üst çeneden bașlanarak
alt çeneye birkaç seans sonra geçilir.
• Tedaviye bașlandığında, ortodontistin kendi
tercihine göre bir ya da daha fazla azı dișinize
tüp veya bant geçirilir.
• Sonrasında sırasıyla, braketler yapıștırılır.
• Braketler yapıștırıldıktan sonra ark telleri takılır.
• Son olarak ark telleri küçük ligatür telleri veya
elastik ligatürlerle braketlere bağlanır.
Tüm bu ișlemler itibariyle ortodontik tedaviniz
bașlamıș demektir. Ortodontistiniz bir sonraki
randevu tarihini söyleyerek dikkat etmeniz
gereken diğer hususlar konusunda sizi bilgilendirecektir.

materyallerden yapılan çeșitli braket çeșitleri bulunmaktadır. Genellikle dișlerin ön yüzeylerine yerleștirilir ama dișlerin arka yüzeylerine yerleștirilen tipleri
de mevcuttur.

ww

Tedavi Așaması

Bu sistemde düzgün sıralanmamıș dișler neredeyse
görülmeyen bir seri șeffaf plakla tedavi edilir. Bu
plaklar doktorunuz tarafından kișiye uygun șekilde
planlanarak üretilirler. İki haftada bir değiștirilerek
dișler istenilen yönde hareket ettirilir ve daha güzel
bir gülüș için düzgün sıralanmaları sağlanır. Ağızda
metal braket ya da tel bulunmaz. Ancak bu sistem
her ortodontik bozukluk için uygun değildir.
Ortodontist, diș ve çenelerin sıralanmasında yukarıda bahsedilen pek çok apareyden faydalanabilir.
Ancak her aparey çeșidi, her ortodontik problem
için uygun değildir. Ortodontist çene ve dișleri pek
çok analizle değerlendirir, hastaya uygun bir tedavi
planı olușturur, amaçları belirler ve bu amaç için en
uygun yolu size önerir.
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Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir.
Telefon veya WEB sitesinden randevu alabilirsiniz.
Randevu Telefon: 182

www.mhrs.gov.tr
www. eskisehir.adsm.saglik.gov.tr

