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ام��روزه بهداش��ت دهان و دن��دان يکي 
از دغدغه ه��اي اصلي ما انس��ان ها بوده و در 
پيش��گيري از بيماريه��اي مختلف مي تواند 
نقش آفريني کند. اين امر عالوه بر مزيت هاي 
س��المت محور در زيبايي و بهتر ديده شدن 
افراد ني��ز تاثير بس��زايي دارد. به نظر برخي 
از کارشناسان س��المت دهان و دندان ارتباط 
مستقيمي با سيس��تم گوارش داشته چرا که 
هضم اوليه مواد غذايي در دهان و توسط دندان  
صورت مي پذيرد و از اين نظر از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت، همزمان با ساير علوم، حوزه 
بهداش��ت و درمان و پزشکي نيز پيشرفتهاي 
قابل توجهي در سراس��ر دنيا داشته که شاخه 
دندانپزشکي نيز همسو با آنها جهش هاي قابل 
مالحظه اي را به خود ديده و درکش��ور ما علم 
آن پيشرفت خوبي داشته و روشهاي درماني 
ارائه شده مي تواند کيفيت را ارتقا و طول مدت 

درمان را کاهش دهد.
دندانپزش��کي ش��اخه ها و تخصص هاي 
مختلفي دارد و در اين ويژه نامه سعي کرده ايم 
گروه ارتودنسي را براي شما مخاطبين گرامي 

توضيح دهيم.
براي بررسي انواع تخصص هاي دندانپزشکي 
واينکه افراد با شرايط درمان متفاوت به کدام 
متخصص دهان و دندان باي��د مراجعه کنند 
گفتگوي��ي اختصاصي با دکتر احمد بهروزيان 
متخصص ارتودنس��ي و ناهنجاريهاي فکي  و 

عضو هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام داده ايم که مي تواند 
پاسخ برخي از سؤاالت بيماريهاي دهان و دندان را ارائه کند. 

خودتان را معرفي کنيد:
   دکتر احمد بهروزيان متولد 1363 هس���تم.متخصص ارتودنس���ي و ناهنجاريهاي فکي وعضو هيات علمي 
دانش���کده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، در س���ال 1388 به عنوان نفر اول دانشکده و با باالترين 
معدل از  دوره دندانپزشکي عمومي فارغ التحصيل ش���ده و بالفاصله وارد دوره تخصصي  ارتودنسي شدم و در 
س���ال 1392 با قبولي در امتحان بورد تخصصي بعنوان هيات علمي در دانش���کده دندانپزشکي مشغول به کار 
ش���دم و هم اکنون در کنار فعاليت درماني در مطب، در دانشگاه نيز به تدريس دانشجويان دندانپزشکي در دوره 

توسط عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد:

ساخت کام مصنوعي براي درمان ضايعه فك و دهان
 براي نخستين بار در جهان

عمومي و تخصصي مشغولم.
بخشي از سوابق فعاليت هاي علمي ام به اين شرح است:

1� دانشجو نمونه کشور در سال 92 
 2� دانشجوي برگزيده دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1393 

 3- دريافت جايزه بنياد البرز در سال 92 
 4- نفر اول در بين فارغ التحصيالن ورودي 81 دانشکده دندانپزشکي با معدل 17/41 

 5- عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه
6- برگزيده جشنواره اموزشي شهيد مطهري در بخش دانشجويي در بخش محصول برتر آموزشي

7- عضو بنياد ملي نخبگان
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در زمينه تاليف و ترجمه کتب دندانپزشکي هم آثار 
زير را به چاپ رسانده ام: 

 1- کتاب زبان انگليس���ي    HORIZON  براي 
دانشجويان دندانپزشکي

2- کتاب  CDR  اورژانس هاي پزشکي ماالمد 2007 
 3- کتاب  CDR  اورژانس هاي پزشکي ماالمد 2015 

 4 � ترجم���ه کتاب )) س���لولهاي بني���ادي در 
دندانپزشکي((  

 5� ترجمه کتاب ))ارتودنسي معاصرپروفيت2019((  
در سه جلد  

  co-editor-in-chief   -6  در مجل���ه معتبر
  "journal of dental 
 research , denta lc l in ics , denta l
نماي���ه  داراي    prospects" ,JODDD  

 [PUBMED]  
در طي اين چند سال مسئوليتهاي اجرايي مختلفي 

هم داشته ام که چنين است: 
1-عضو کميسيون فني تدوين استاندارد ايران در 

زمينه مواد دندانپزشکي
 2-مسئول   EDO  )دفتر مطالعات و توسعه آموزش ( 

دانشکده دندانپزشکي 
3-مديرگروه  سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي 

4-عضو کارگروه ارتقا آزمون هاي دانشگاه 
5- استاد مشاور حامي دانشجويان استعدادهاي درخشان
6- عضو شوراي پژوهشي دانشکده دندانپزشکي 

بخش���ي  اعتب���ار  کميت���ه  دبي���ر   -7
دانشکدهدندانپزشکي

8-عضو ش���وراي توس���عه آموزش دانشگاه علوم 
پزشکي تبريز

9-  عضو شوراي فرهنگي دانشکده دندانپزشکي 
10-عضو کارگروه تدوين  و بازنگري برنامه آموزشي 

دانشکده دندانپزشکي از 
11- عضو کميته برنامه  ريزي آموزشي دانشکده 

دندانپزشکي 
موف���ق به ثبت اختراع و اس���تفاده از ذرات نانو در 

ارتودنسي شده ام

 البته تمايل بيشتر بنده به انجام 
روشهاي جديد درماني و استفاده 
ازبه روزتري����ن تکنيکها و آخرين 
يافته هاي علمي اس����ت، به نحوي 
که تا کن����ون موفق به ثبت اختراع 
در زمينه درم����ان ناهنجاري فکي 
نوجوانان و استفاده ازذرات نانو در 
سيمهاي ارتودنسي شده ام. برخي 
از روش����هاي درماني که هم اکنون 
مورد استفاده قرار مي دهيم براي 
اولين بار در اي����ران و برخي براي 
اولين بار در جهان توسط اينجانب 
به انجام رسيده است و در درماني که 
اخيرا انجام داديم براي اولين باردر 
دنيا از کام مصنوعي  براي بس����تن  
ش����کاف کام يک نوجوان مبتال به 

شکاف کام ولب استفاده کرديم.
 

 * خبر اين ش�يوه درماني 
در رسانه ها منتشر شد.لطفا 
بيش�تر در اين زمينه توضيح 

بدهيد؟
 بيماران مبتال به شکاف کام و لب 

دچار مشکالت متعددي در ناحيه دهان، دندان و صورت 
هستند.يکي از مشکالت جدي آنها وجود حفره در کام 
است که بعضا با روش هاي معمول بسته نمي شود و يک 
سوراخ بين بيني و دهان باقي مي ماند که باعث مي شود 
موقع غذا خوردن غذا وارد حفره بيني بيمار بشود.در اين 
روش درمان که براي اولين بار در دنيا انجام گرفت ابتدا 
بازسازي سه بعدي جمجمه بيمار انجام گرفت و سپس 
يک پليت تيتانيومي با تراش کامپيوتري س����ه بعدي در 
ناحيه مورد نظر طراحي و توليد شد. اين نوع درمان بعد 
از بررسي هاي متعدد و مقايسه با تمامي روشهاي موجود 
انتخاب ش����د. جا دارد از همکاري دکتر علي مرتضوي 
و همفکري دکتر امين ن����وري زاده و دکتر علي قويمي 
اعضاي هيات علمي دانشکده دندانپزشکي تبريز در اين 

زمينه تشکر کنم.همچنين از ش����رکت  BonashMedicalکه در طراحي و ساخت اين وسيله به ما کمک کردند، 
بسيار سپاسگذارم. 

  * مدتي از قراردادن اين پليت کامي مي گذرد، نتيجه اين درمان چطور بوده است؟
از روز جراحي تا بحال بيمار بطور منظم معاينه ميش���ود.نتايج تا به حال کامال رضايت بخش اس���ت و به اميد 
خدا در قالب يک مقاله به مجامع علمي دنيا معرفي خواهد ش���د. البته اکنون هم برخي از متخصصين اروپايي 
بعد از شنيدن خبر پيگير نتيجه درمان هستند.مشکل تغذيه بيمار حل شده است و غذا از حفره دهان وارد بيني 

نمي شود و ورود ترشحات بيني به دهان نيز متوقف شده است.

* ش�ما بع�د از تحصيل در رش�ته دندانپزش�كي، در امتحان تخصصي ش�رکت و در تخصص 
ارتودنس�ي قبول شديد.بس�ياري از مردم اطالع دقيقي از تخصص هاي مختلف دندانپزشكي 

ندارند.مي توانيد توضيحي در اين زمينه ارائه بدهيد؟
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دندانپزش���کي هم مانند پزشکي داراي تخصص 
در زمينه هاي مختلف اس���ت.در دندانپزشکي حدود 
10رش���ته تخصصي داريم که فرد بعد از اتمام دوره 
دندانپزشکي و قبولي در آزمون کشوري رزيدنتي وارد 
يکي از اين تخصص ها مي شود. برخي از اين رشته هاي 
تخصصي  عبارتند از: درمان ريشه، ترميمي،جراحي 
فک و صورت،دندانپزش���کي کودکان،راديولوژي، 
پاتولوژي،بيماريهاي دهان، ارتودنسي وناهنجاريهاي 
فکي، پريودنتيکس  و پروتز.هر کدام از اين تخصصها  ها 
به يک قسمت از مشکالت دهان و دندان مي پردازند.
غير از مواردي که مش���کل کامال مشخص است و فرد 
مي داند ک���ه بايد به کدام متخص���ص مراجعه کند. 
بهترين کار اين اس���ت که بيماران به دندانپزش���ک 
خانوادگي خود مراجعه کنند و از ايشان در اين زمينه 

کمک بخواهند.
 

 * به عنوان يك اس�تاد دانشگاه چه تعريفي 
از ارتودنسي داريد؟ چه نوع بيماراني بايد به 
متخصص ارتودنسي مراحعه کنند و ارتودنسي 

چه کمكي به بيماران مي کند؟
ارتودنس���ي ش���اخه اي از دندانپزش���کي است 
که به تش���خيص و درمان ب���ي نظمي هاي دنداني 
و ناهنجاريه���اي فک���ي و ص���ورت  مي پ���ردازد. 
 از جمل���ه اين مش���کالت مي ت���وان ب���ه موارد 

زير اشاره کرد:
-بي نظمي دندانها

-جلو بودن دندانها نس���بت به 
صورت

-جلو بودن يا عقب بودن فک ها 
-نا زيبا بودن لبخند

-انحراف فک
- فاصله بين دندانها
-دندانهاي نهفته 

ب���ا کمک ارتودنس���ي مي توان 
دندانه���ا را منظم کرد و با هماهنگ 
کردن ق���وس لبخند با لب جذابيت 

چهره را افزايش داد. 

 ارتودنسي چند نوع است؟
ارتودنس���ي کال به دو دس���ته 
ثابت و متحرک تقس���يم مي شود.
در ارتودنس���ي ثاب���ت براکتها در 
ابتداي درم���ان  روي دندان نصب 
مي ش���وند و بيمار نمي تواند آنها 
را جابجا کن���د و در انتهاي درمان 

توسط ارتودنتيست از روي دندانها برداشته مي شود. 
ارتودنسي با براکتهاي پرسلني و سراميکي، براکتهاي 
ديمون، ارتودنسي لينگوال و براکتهاي فلزي از انواع 
ارتودنسي ثابت هس���تند اما در ارتودنسي متحرک 
 بيم���ار مي تواند  پ���الک ارتودنس���ي را جابجا کند
 و از دهان خود خارج سازد، نظير درمانهايي که براي 
درمان کوچکي فک استفاده مي شود. هر کدام از اين 
روشها معايب و مزاياي خاص خود را دارند و بهتر است 

بيم���اران انتخاب 
نوع ارتودنسي را به 
پزشک معالج خود 

بسپارند.

بهتري�ن   * 
مراجعه  زم�ان 
درم�ان  ب�راي 
چه  ارتودنس�ي 

زماني است؟
نس����ي  د تو ر ا
محدوديت  چندان 
زماني ن����دارد. براي 
مش����کالت  برخي 
بهترين زمان درمان 
از س����نين پي����ش 
از مدرس����ه شروع 
مي ش����ود و ب����راي 
مش����کالت  برخي 

نظير جراحي فک تا بعد از 18 س����الگي ادامه دارد، ليکن 
بهترين س����ن براي اغلب بيماراني که براي ارتودنس����ي 
مراجعه مي کنند زمان جهش رشدي نوجوانان است که 
11 تا 13 س����الگي را شامل مي شود. البته از آنجا که تنوع 
مشکالت دنداني و فکي بسيار زياد است توصيه مي شود 
افرادي که اين مش����کالت را دارن����د  به طور مرتب تحت 

ويزيت دوره اي باش����ند تا پزشک معالج در لحظه مناسب 
درمان مناسب را آغاز کند. 

 * مس�أله کنكور و انتخاب رش�ته به دغدغه 
اساسي براي بسياري از خانواده ها تبديل شده 
است، بعنوان يك استاد دانشگاه چه توصيه اي 
ب�ه خانواده ها و دان�ش آموزان�ي که قصد 
انتخاب رشته و ورود به رشته هاي علوم پزشكي 

را دارند داريد؟

 البته من به تمام افرادي که 
در مرحله انتخاب رشته قرار 
دارند توصي����ه مي کنم صرف 
نظر از جوي که حول و حوش 
برخي رش����ته ها شکل گرفته 
است،ش����خصا به دانشکده ها 
مثال دانش����کده دندانپزشکي 
مراجعه کنند و با جو دانشکده 
آشنا ش����وند. صحبت کردن با 
دانشجويان و اساتيد و ديدن 
بخش هاي مختلف   دانشکده 
را قبل از تصميم گيري براي 
انتخاب رشته توصيه مي کنم. 
به خانواده ها هم توصيه مي کنم 
فقط بس����تر تصميم گيري را 
براي فرزندان خود فراهم کنند 
و اجازه بدهند تا تصميم نهايي 

را خود دانشجو بگيرد.

* ارتودنسي به بيماراني که به جراحي فك نياز دارند چه کمكي مي کند؟
 ناهنجاريهاي فک انواع متعددي دارند، مثل جلو بودن فک پايين، بزرگ بودن فک پايين، کچ بودن فک پايين، 
جلو بودن فک باال، زياد ديده شدن لثه و دندانهاي باال که ناشي از پايين بودن فک باال و بلندي صورت و مشکالتي 
از اين قبيل اس���ت. بعضي از اين مشکالت را ارتودنسي به تنهايي نمي تواند حل کند و جراحي فک نيز الزم است. 
در چنين مواردي بهترين کار اين است که متخصص ارتودنسي با متخصص جراحي فک و صورت در مورد بيمار 
مشاوره انجام دهد و مناسبترين درمان را که زيباترين ظاهر را براي بيمار فراهم مي کند. اين يک کار تيمي است 
و همکاري متخصصين مختلف و همراهي بيمار در رس���يدن به نتيجه 
درماني مناسب بهترين نتيجه را فراهم مي کند. مجامع علمي دنيا اکنون 
تاکيد دارند که توجه ويژه اي به ظاهر بيمار انجام ش���ود وآناليز زيبايي 

اجزاي صورت در اين درمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

* چرا هزينه درمانهاي دندانپزش�كي به ويژه ارتودنسي 
باالست؟

واقعيت اين اس���ت که به رغم تالش هاي شرکتهاي داخلي قسمت 
اعظم مواد مورد استفاده دردندانپزشکي و بويژه ارتودنسي از شرکتهاي 
خارجي تهيه مي ش���ود. حتي شرکتهاي خارجي که توانسته اند اعتماد 
ارتودنتيس���تها را در سرتاس���ر جهان جلب کنند و مي توان گفت قابل 
اعتماد هستند بسيار انگشت شمار و اغلب از آلمان، ژاپن و آمريکا هستند 
و انحصار نس���بي در اين زمينه ايجاد کرده اند. البته اين را بايد متذکر 
بشوم که هزينه دندانپزش���کي در کشور ما در مقايسه با ساير کشورها 
ناچيز است و شاهد مراجعه بيماران خارجي يا ايرانيان مقيم خارج براي 

درمانهاي دندانپزشکي به دندانپزشکان ايراني هستيم.

* امروزه ش�اهد تبليغات گسترده در زمينه تش�ويق مردم به 
لمينيت هاي دنداني هس�تيم.گويا برخي از اين روشها به دندان 
آسيب گسترده وارد مي کنند.حتي شنيده شده است که برخي از مراکز زير زميني که مجوز هم ندارند 

اين کار را انجام مي دهند. در اين زمينه چه توصيه اي داريد؟
لمينيت دندان مثل س����اير روشهاي درماني، موارد تجويز مخصوص به خود را دارد. انواع مختلفي از اين نوع درمان 
وجود دارند که اگر بجا و صحيح اس����تفاده شوند حداقل آسيب به دندان وارد مي شود و اين آسيب در مقايسه با تامين 
زيبايي بيمار قابل پذيرش اس����ت. اين درمان بايد توسط دندانپزشکان يا متخصصيني در اين زمينه انجام شود، ليکن 
متاسفانه شاهد اين مسأله هستيم که افرادي که تحصيالت دندانپزشکي ندارند با تجهيز يا اجاره کردن مطب و معرفي 
خود به عنوان دندانپزشک در حال آسيب زدن به سالمت بيماران هستند. از افرادي که قصد چنين درمانهايي را دارند 
خواهش مي کنم فريب تبليغات اينستاگرامي را نخورند و حتما قبل از درمان در مورد دندانپزشک خود تحقيق کنند، 
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البته اين تحقيق رادر جايي غير از اينس����تاگرام انجام 
دهند. متاسفانه بسياري از مراجعه کنندگان هر مطلبي 
را که در اينس����تاگرام مي بينند باور مي کنند و فضاي 
مجازي برايش����ان به عنوان منبع بي چون و چرا و قابل 

اعتماد تبديل شده است که اصال اين گونه نيست.

 * در مورد خمير دندان ها چه نظري داريد؟
اين سؤالي است که بسياري از بيماران از ما مي پرسند 
و جالب اينجاس����ت که معموال وقتي مي پرسيم که چرا 
بهداشت دهان و دندانشان را رعايت نمي کنند در مورد 
نوع خمير دندانها س����ؤال مي کنند. احساس مي کنم 
بعضي از افراد خراب شدن دندانهايشان را گردن مارک 
خمير دندان مي اندازند. به نظر من اين يک نوع فرافکني 
است. در پاسخ به اين س����ؤال مي خواهم مطلبي رو که 
امروز کارشناسان در مورد واکسن کرونا مطرح مي کنند 
تکرار کنم. بهترين خمير دن����دان همان خمير دنداني 
اس����ت که در خانه شماس����ت و از همين االن مسواک 
زدن و نخ دندان کشيدن رو ش����روع کنيد. مشکلي که 
با بهداش����ت دهان و دندان داريم رفتار مس����واک زدن 
 اس����ت نه مارک مس����واک. به نظر من هر خميردنداني 
که در بازار هس����ت و تأييديه وزارت بهداشت را هم دارد 
کافي است. البته در برخي موارد که مشکل خاصي براي 
بيمار پيش آمده است مثل بيماري لثه اي و حساسيت و 
غيره ممکن است دندانپزشک معالج شما خمير دندان 
خاصي را توصيه کند که آن بحثش جداست. براي افراد 
عادي س����ه بار در روز )به ويژه قبل از خواب( مسواک و 
نخ دندان را توصيه مي کنم و ب����راي افراد تحت درمان 
ارتودنسي مس����واک و نخ دندان بعد از هر بار تغذيه الزم 
است.براي توضيحات بيش����تر در مورد نحوه استفاده از 
 مسواک در بيماران ارتودنس����ي مي توانيد به وبسايت
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* زي�ر پوش�ش بيم�ه نب�ودن خدم�ات 
دندانپزشكي از مش�كالت جدي مردم است، 

چه کار بايد کرد؟
متاسفانه پوش���ش بيمه اي براي درمانهاي دندانپزشکي و 
باالخص ارتودنسي بس���يار ضعيف است. برخي از شرکتها که 
در اي���ن زمينه تبليغات مي کنند و حتي بيمه تکميلي هم ارائه 

مي دهند از ارائه هزينه هاي دندانپزشکي خودداري مي کنند. 
در کنار اين مسأله يک مشکل ديگر هم وجود دارد و آن هم اين 
که اغلب شرکتهاي بيمه گر از بيمار مدارک راديوگرافي حين يا 
پايان درمان را مطالبه مي کنند و اين موجب تحميل اشعه اضافي 
بر بيمار و هزينه مجدد براي راديوگرافي مي شود.که اصال علمي 
نيست. در ارتودنس���ي تجويز راديوگرافي براي بيمار يک اصل 
علمي دارد و متخصص ارتودنسي هر وقت از لحاظ علمي تشخيص 
 دهد که راديوگرافي براي تش���خيص و درمان بيمار ضروري
 است آن را تجويز مي کند، نه اينکه شرکت بيمه بخاطر پرداخت 
هزينه بيمار، پزشک و بيمار را ملزم به راديو گرافي مجدد کند، 
در صورتيکه کارش���ناس بيمه يا پزشک معتمد با يک معاينه 
س���اده يا فوتوگرافي هم مي تواند متوجه شود که براي بيمار 
درمان انجام شده است. متاسفانه عليرغم تماسها و پيگيري ها 
اين رويه غلط در شرکتهاي بيمه ادامه دارد و اشعه و هزينه اضافه 

زيادي به بيماران تحميل مي شود.

* درباره جديدترين يافته هاي ارتو دنسي 
توضيح بفرمائيد؟ 

در ارتودنسي مس����يرهاي متعددي براي پيشرفت 
باز شده است. اکنون نس����بت به قبل ابزارهاي درماني، 
استراتژي هاي درماني و ابزارهاي تشخيصي متحول شده 
است. منظور از استراتژي و اهداف درماني اين است که 
پزشک چه هدفي از درمان بيمار دنبال مي کند و چه چيزي 
از نظر وي مشکل به حساب مي آيد. در ارتودنسي نگرش ها 
بيشتر به موارد زيبايي نظير قوس لبخند، نمايش دندانها 
 در حال استراحت، وضع لبها، جوانتر ديده شدن صورت
 و هماهنگي دندانها با س����اير اجزا صورت توجه مي شود. 
در باب پيش����رفت در تکنيکهاي درماني کارهاي بسيار 
خوبي در زمينه زيباتر کردن و ظريفتر کردن اپالينسهاي 
ارتودنسي انجام شده است و همچنين ورود مواد جديد 
و اس����تفاده از کامپيوتر و نرم افزار ارتودنسي را متحول 
کرده اس����ت. همانطور که قبال عرض کردم بنده در کنار 
تيمي متشکل از اعضاي داخل و خارج از کشور در حال 
 کار بر روي تکنيکهاي جديد درماني هستيم که برخي
 از آنها معرفي و اجرا ش����ده اس����ت و برخ����ي از آنها در 
آينده معرفي خواهند ش����د. امي����دوارم با معرفي اين 
روش����ها که بعضا براي اولين بار در دنيا انجام مي شوند، 
کيفيت درمانهاي ارتودنس����ي افزاي����ش پيدا کند و 
 بتوانيم براي بيماراني که قبال امکان درمان نداش����تند

 کمک کنيم.
خدماتي که اين پزشک متخصص ارتودنسي براي شهروندان 

گرامي در مرکز ارتودنسي ارائه مي کنند عبارتند از:  
* ارتودنسي ثابت 

در ارتودنسي ثابت براکتهاي فلزي روي دندانها نصب و 
حرکت دندانها با سيم ارتودنسي انجام مي شود. 

* ارتودنسي نامرئي
 از ن����وع ارتودنس����ي متح����رک اس����ت ک����ه
 از پالک هاي شيشه اي در درمان بيماران استفاده مي شود. 

* ارتودنسي ديمون
ارتودنس���ي از نوع ثابت اس���ت که از براکتهاي 

مخصوصي به نام ديمون در آن استفاده مي شود .
* ارتودنسي لينگوال

از نوع ارتودنس���ي ثابت است که براکتها در سمت 
داخل دندان ها قرار مي گيرد. 
* ارتودنسي متحرک 

در اين نوع ارتودنسي از پالک متحرک استفاده مي شود که 
بيمار مي تواند آن را از دهان خارج کند. ارتودنس���ي فانکشنال 

براي درمان ناهنجاريهاي فکي از اين نوع هستند.
* ارتودنسي با براکتهاي سراميکي

در اين نوع ارتودنسي از براکتهاي سراميکي و همرنگ دندان 
استفاده مي شود که زيباتر از براکتهاي فلزي هستند. 

* ارتودنسي جراحي فک 
براي بيماراني که فک آنها جراحي خواهد شد از اين 

نوع ارتودنسي استفاده مي شود. 
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