GÖMÜLÜ KÖPEK DİŞLERİ
Köpek dişi üst çenede gömülü ise, ama röntgendeki pozisyonu ümit veriyorsa, komşu dişler köpek dişinin
hareketi sırasında riske girmeyecekse, hastanın yaşı ve genel sağlığı da uygunsa, cerrahi ve ortodonti el ele
verip gömülü dişi, diş diziliminde olması gereken yere getirmelidir.
Bunun için önce dişin ve kemiğin üzerinde bir pencere açılır. Kanama kontrolünü takiben kemik içinde
derinlerdeki mine dokusuna minik metal tutucu (braket) yapıştırılır. Yara tamir dokusunun bir süre sonra
braketin üstünü örtmesi bekleneceğinden dışarıya uzanacak ince çelik teller bükülür.
Çenedeki tüm dişlere braketler uygulanmıştır ve uygun bükümlü titanyum bir tel bu braket oluklarından
geçmektedir. Titanyum telden - gömülü dişten uzanan çelik uzantılara yaylar ve elastik iplikler bağlanır;
gömülü dişin kemiğin içinde bir denizaltı gibi yuvaya uzun yolculuğu artık başlamıştır.
Belki kesi yerinde olmasa da, kuvvete maruz kalan dişlerde bir iki gün süreyle ağrı olabilir.
Bu yolculuk bir seneyi aşkın sürebilir, gömülü dişin üzerindeki braket kopup yeniden yapıştırılması
gerekebilir, tel değişimlerinden sonra ağrı oluşabilir,
AMA DEĞER.
Çünkü hiçbir yapay diş, insanın kendi dokusu gibi olamaz.
Zamanında çekilmiş dişlerin yerine, çene kemiğine uygulanan titanyum implantlardaki teknoloji baş
döndürücü süratle gelişse de,
en mükemmel implant, insanın kendi sağlıklı diş köküdür.
Diş eti seviyesinde kırık bir kök bile kanımca, çevre dokusu sağlıklı - kanal tedavisi kusursuz ve kök uzunluğu
yeterli ise, yapay uygulamalardan çok daha değerlidir.
Bu yüzden yirmili yaşlarda çıkarken çok üzebilen yirmi yaş dişleri de, sağlıklı bir şekilde çıkmasına yardımcı
olunabilirse, yaşlılık yıllarının bankadaki "ömür boyu vadeli" dişi, paha biçilmez doğal implantı olabilecektir.
Zaten hiçbir diş hekimi sağlığına kavuşturabileceği bir dişi kök olarak kalmış bile olsa çekmeyecektir.
Yirmi yaş dişleri çıkarlarken yer darlığından dolayı öndeki dişlere basınç uygulayabilip, düzgün ya da
düzeltilmiş sıralarının bozulmasına neden olabilir.
Ama işi düzgün dizilimler sağlamak olan bir ortodontist olmama rağmen, yine de "sıhhi bir zorunluluk yoksa":
yirmi yaş dişleri yüzünden kabul edilebilir oranda hafif eğrilmiş diş sıralanışı, yirmi yaş dişlerinin çekimi ile
engellenmiş düzgünlüğe tercihimdir.
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