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Hareketli tedavi
Basit düzeydeki diş çapraşıklıkları, çene darlığının 

giderilmesi gereken durumlar, erken süt dişi kaybına 
bağlı boşlukların koruyucu olarak doldurulması, 
parmak emme gibi kötü alışkanlıkların giderilmesi, 
diş gıcırdatmanın önlenmesi, sabit tedavi sonrasında 
pekiştirme (sabitleme) amacıyla uygulanan 
tedavilerdir. Hastaların kendisinin takıp çıkardığı 
apareylerle tedavi uygulanır.

Acceledent ile Dişler Hızlanıyor, Süreler 
Kısalıyor

Acceledent; FDA onaylı bir cihaz belli bir frekansta 
titreşerek çalışıyor. Ağıza giren bir aparata sahip 
cihaz tedavi süresince her gün, belli bir süre hasta 
tarafından uygulanıyor. Düzenli kullanıldığında aygıtın 
tedavi süresini %40 oranında kısalttığı tespit edilmiş 
durumda. 2 yıl olarak planlanan bir tedavinin süresi aygıt 
kullanıldığında 1 yıl ya da 1.5 yıla indirgenebiliyor.

Ortodontide Kök Hücre Uygulaması 
PRP

Ortodonti alanında bir diğer yenilik de son dönemde 
popüler olan trombozitten zengin plazma (PRP) ile 
kombine yapılan ortodontik tedavi. Bu yolla kırmızı kan 
hücrelerinden ayrıştırılan sıvı, yine çeşitli amaçlarla 
kendi dokumuza enjekte ediliyor.

İmplant operasyonlarında, kemik iyileşmesini 
hızlandırmak için, kemik kaybı olan hastalarda yaklaşık 
1 yıldır kullanılan yöntem artık ortodontik tedavi 
hastalarında, diş hareketini hızlandırmak ve kemik 
hacmini korumak amacıyla kullanılıyor.

Ortodonti tedavisinde yaş sınırlaması 
var mıdır?

Ortodonti her yaşta uygulanabilir. Çene yapısında 
yapılması gereken düzeltmeler büyüme gelişme 
tamamlanmadan yapılmalıdır. Bu nedenle çocukluk 
çağında ortodonti muayenesi yaptırılmalı ve gerekli 
tedavilerin yapılmasına ya da gerekli önlemlerin 
alınasına başlanmalıdır. Sadece dişlerde çapraşıklık, 
kapanış bozukluğu veya asimetrik görünüm gibi 
bozukluklar olduğunda ise her yaşta bu tedavileri 
yapmak mümkündür. 



Ortodontik tedavide 
amaç diş-çene-yüz 
bölgesini ilgilendiren 
bozuklukların 
oluşmasını önlemek, 
mevcut bozuklukların 
ilerlemesini durdurmak 
ve tedavi etmek, iyi bir 
estetik ve fonksiyon 
(ısırma, çiğneme, 
konuşma, gülme) 
sağlamaktır.

Dişlerin düzgün sıralanması ve çene ilişkilerinin 
düzeltilmesi için uygulanan tedavi yöntemleri;
•  Metal braketler ile sabit tedavi

• Seramik braketler ile sabit tedavi

• Lingual (dişlerin arka yüzlerinden 
uygulanan) tedavi

•  Şeffaf plaklar (Invisalign) ile 
uygulanan tedavi

• Hareketli tedavi 

• Acceledent ile % 4 hızlı 
tedavi

• PRP; kök hücre uygulaması

Metal braketler ile sabit tedavi: 
Dişler üzerine yapıştırılan gri görünümlü metal 

braketler ve teller ile uygulanan tedavilerdir.  Metal 
görünümü estetik olarak rahatsız edici olsa da yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

Seramik braketler ile sabit tedavi:
Bu yöntemde dişlerin ön yüzeyine beyaz renkli 

seramik braketler yapıştırılır ve seramik teller ile tedavi 
sürdürülür.  Braketlerin diş renginde olması nedeniyle 
dışarıdan görünmesi ve anlaşılması zordur. Estetik 
açıdan bir rahatsızlık oluşmadan tedavi tamamlanır.

Lingual (dişlerin arka yüzlerinden 
uygulanan) tedavi:

Kişiye özel olarak hazırlanan ve dişlerin iç yüzeylerine 
yapıştırılan tellerle diş pozisyonları düzeltilir. Ön 
yüzeyden görünmemesi estetik olarak avantaj sağlar. 

Şeffaf plaklar (Invisalign) ile
uygulanan tedavi:

Bu teknikte diş teli kullanılmadan, şeffaf plaklar ile 
dişlerdeki problemler düzeltilir. Dişler üzerinden alınan 
ölçü üzerinde şeffaf plaklar hazırlanır ve bu plaklar 
belirli aralıklarla değiştirilerek tedavi tamamlanır.  

Dr. Aylin Yalçın
Ortodontist

Ortodontik bozukluklar 
neden tedavi edilmeli?

Diş dizisindeki çapraşıklıkların 
düzeltilmesi ile dişler daha kolay 
temizlenir, çürük oluşma riski ciddi 
oranda azalır

Diş dizisindeki çapraşıklıklar 
dişipi kullanımını güçleştirmekte ve 
diş fırçasının etkinliğini azaltmakta 
böylece dişeti hastalığına 
yatkınlık olmaktadır. Dolayısı ile 
çapraşıklığın giderilmesi ile dişeti 
hastalıklarına yatkınlık ortadan 
kalkar.

Kişinin etkin şekilde ısırıp 
çiğneme ve konuşmasına yardımcı 
olmaktadır.

Bazı durumlarda daha estetik ve 
sağlıklı protez uygulamaları için 
proteze hazırlık amacı ile ortodontik 
tedaviden yararlanılmaktadır.

Diş eksikliği durumlarında 
eksik diş boşukları ortodontik 
tedavi ile kapatılabilmekte ya da 
eksik diş boşluğu kapatılamıyorsa 
implant tedavisi için bölgede uygun 
miktarda yer açılabilmektedir. 

Farklı fonksiyonel sorunların 
gelişimi engellemektedir (Eklem 
şikayetleri vb) o dişler hem 
fonksiyon hem görünüm olarak 
daha iyi konuma gelirler ve daha 
estetik görünürler.


