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Ortodonti Nedir? 
Ortodonti; uyumsuz ve çapraşık dişlerin uyum ilişkil-
erini teşhis ve kontrol eden, bu durumu önlemeye 
çalışan ve tedavisini yapan diş hekimliği branşının 
uzmanlık dalıdır.

Ortodontistler (ortodonti uzmanı) tarafından uygula-
nan ortodontik tedaviler çene kemiğinin ve dişlerin 
doğru yerde ve konumda yerleşmesini sağlar. 
Dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi önemli bir 
estetik kazanım sağlamakla kalmayıp, ağız ve diş 
sağlığına da pek çok katkıda bulunulur.

Neden Ortodonti?
Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay 
oluşur. Çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım 
problemler başlar. Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir 
dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir. Estetik olarak özellikle bazı vakalarda 
inanılmaz değişiklikler yaratılabilir.

Şeffaf plaklar Çene Ortopedisi Ortognatik Cerrahi Sabit Ortodontik Apareyler Sabit apareyler dişlerinize 
yapıştırılarak uygulanan küçük metal ve seramik braketlerden oluşur.Bu barketlerin arasına yerleştirilen 
ortodontik teller vasıtasıyla dişler hareket eder. Bu teller başlangıçta esnektir tedavi süreci boyunca giderek 
daha sert ve kalın olanına geçilir. Seramik Braketler Metal Braketler Güncel Yaklaşımlar Lingual 
(Görünmeyen,dil tarafından takılan) Braketler; Lingual braketler dişlerinizin arka yüzeylerine yapıştırıldıkları 
için farkedilmezler ancak arkada yer aldıkları için dilinizin tahriş olmasına neden olabilirler. Ancak yeni 
üretilen ileri teknoloji ürünü braketler bu sıkıntıyı ortadan kaldırmış ve hasta konforunu oldukça iyi bir 
seviyeye çıkarmıştır. Bu braketler diğer braket tiplerine göre biraz daha maliyetlidir ancak estetik olarak çok 
avantajlıdırlar. Lingual (Görünmeyen) Braketler

Çok sık olmamakla birlikte özellikle tedavi başlangıcında braketler ağızda rahatsızlık hissi verebilir , dişlerde 
ağrı görülebilir. Özellikle teller değiştirildikten sonra yumuşak diyet ve ağrıkesiciler(asprin hariç) tavsiye edilir.

Ortodontik Tedaviler Nelerdir?

Bu Tedavi Rahatsızlığa Sebep Olacak mı?

• Sabit Ortodontik Apareyler  • Alışkanlık kırıcı apareyler • Fonksiyonel apareyler
• Hareketli Ortodontik Apareyler  • Vidalı apareyler
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“Gülüşünüzü Önemsiyoruz!”



Ne Kadar Süre Braketleri Takacağım?
Ortodontik tedavi yaklaşık olarak 18 -24 ay sürer , bazı 
tedaviler nadiren daha uzun sürebilir.Sabit apareyler 
dişlerin düzeltilmesinde çok iyi sonuç verir ama bazen 
köklerin doğru pozisyonlarına yerleştirilmesi tedavi 
süresini uzatır . Braketlerin zamanından önce erken 
çıkarılması yetersiz bir tedaviyle sonuçlanır ve relaps 
(dişlerin başlangıç durumuna geri dönmesi) görülme 
ihtimali artar.

Ortodontik problemler neden oluşur ve nasıl tedavi edilir?
Alt çenenin önde ya da geride olması gibi bozukluklar hastanın yaşı göz önünde bulundurularak tedavi 
yöntemine karar verilir. Hasta ergenlik çağında ve alt-üst çene yapısının geride olması durumu mevcut ise 
ortodontik tekniklerle tedavisi mümkündür. Eğer hasta yetişkin ise, iskeletsek bozukların tedavisi ortodonti 
ve cerrahi işbirliği ile gerçekleştirilir. İşlevsel bozukluklara bağlı olarak, örneğin; ağız solunumu yapma gibi 
durumlarda çene uyumsuzluğu gözlemlenebilir. Ağız solunumu yapan bir kişide çenin üst kısmı dar kalacağı 
için V formunda olacaktır.

Uzun süre biberon ve yalancı emzik kullanmış olma, parmak emme, tırnak yeme gibi yapılmaması gereken 
ve alışkanlık oluşturulmuş durumlar ortodontik bozukluklara sebebiyet verebilir. Bu alışkanlıklar mümkün 
olduğunca erken tedavi edilmiş olmalıdır.

Bu alışkanlıkların erken yaşta önlenecek olması, iskeletsel gelişimin tamamlanması açısından önem arz 
etmektedir.

Dilin yapı anlamında olması gerekenden büyük olması, çekilmiş diş boşluklarının mevcut olması gibi 
durumlar da dişlerde aralanmaya neden olur. Dişlerin tutunduğu çene yapısı küçük ve dişler büyük ise; dişler 
çeneye sığmaz ve çapraşıklık meydana gelir.

Yaşanan erken ya da geç süt dişi kayıpları da çapraşık dişlerin oluşmasına neden olabilir. Zamanından önce 
ağızdan düşen süt dişlerinin yerine, ağızda var olan daimi diş bu boşluğa kayar. Oradan çıkması gereken 
dişler ise kendisine yer bulamayacağı için çapraşıklık meydana gelir.
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