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GEOMETRY OF TOOTH ECLIPSE 

(ANGLE CLASS 3 CASE WITHOUT TOOTH EXTRACTION) 
  

In orthodontic treatment planning of Angle Class 3 
malocclusions, "non extraction" must be the first choice 
in alignment of the crowded maxillary teeth. 
  

As "any extraction" may increase the negative sagittal 
overjet, a little crowding in alignment may be 
underestimated rather than extracting (precious) teeth. 
  

If extraction of the maxillary teeth is inevitable, the 
mandibular teeth (at least of the same dimension of the 
extracted upper teeth) must be extracted too, in order 
to obtain a better overjet (at least not to worsen it). 
  

Of course the soft tissue profile of the face, lip posture 
and the radiographic skeletal analyses are additionally 
essential for a precise planning. 
  

Orthodontic journey, 
is not just for achieving a straight dental alignment,  
better chewing & healthier gums - 
but for a nice looking cranio-facial harmony  
and for a self confident smile to life as well... 
  

dr. yalcin ergir - orthodontist 
 

DİŞ TUTULMASININ GEOMETRİSİ 
(DİŞ ÇEKİMSİZ ANGLE SINIF 3 OLGUSU) 

  

Angle Sınıf 3 kapanış bozukluklarının ortodontik tedavi 
planlamasında, "çekimsizlik" çapraşık üst çene 
dişlerinin düzeltilmesinde ilk seçenek olmalıdır. 
  

"Herhangi bir çekim" ön-arka düzlemdeki ters ileri itimi 
arttırabileceğinden, (değerli) dişleri çekmek yerine, 
dizilimde küçük bir çapraşıklık göz ardı edilebilir. 
  

Eğer üst çene dişlerinden çekim kaçınılmazsa, alt çene 
dişlerinden de (en az üst çenede çekilen dişlerin 
boyutunda) daha iyi bir ileri itim sağlamak (en azından 
daha da bozmamak) için çekim yapılmalıdır. 
  

Elbette hassas bir planlama için, yüzün yumuşak 
dokularının profili, dudak duruşu ve radyografik 
iskeletsel analizler de ilaveten gereklidir. 
  

Ortodontik yolculuk, 
sadece düzgün bir dental dizilime ulaşmak,  
daha iyi çiğneme & sağlıklı diş etleri için değil - 
ama güzel gözüken bir kafa-yüz uyumu için  
ve yaşama özgüvenli bir tebessüm içindir de... 
  

dr. yalçın ergir - ortodontist 

 

     
 

   

dr. yalçın ergir  -   ortodontist 
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