
Harmony  Self Ligating Lingual System 

serkal arman tarafından yazıldı.
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 21:26 - Son Güncelleme Pazartesi, 07 Mayıs 2012 21:29

  Eveet, lingual ortodonti (görünmeyen teller) denilince ilk akla gelen yöntem olan İncognito
sisteminden sonra bir diğer lingual ortodonti yöntemi olan harmony sistem   de nihayet  Türkiye
de…

  

Harmony sistemi de (tıpki incognito yönteminde olduğu gibi) kişiye özel üretilen braket ve ark
telleri ile diğer klasik lingual ortodonti yöntemlerinden ayrılmaktadır. İncognito yöntemi hakkında
ki yazımı &nbsp; okumuş olanlar hemen hatırlayacaklardır. İncognito yöntemini lingual
ortodontinin Rolls Royce 'una benzetmiştim. İşte bu bağlamda bakıldığında harmony yöntemine
de bu işin Bentley 'i gözüyle bakabiliriz.   

  

Harmony sisteminde de İncognito yönteminde olduğu gibi ilk olarak hastanın alt ve üst çene
ölçü modelleri alınıp Fransa 'da bulunan merkeze yollanmaktadır. Gönderilmiş olan bu ölçü
modeller , gelişmiş CAD/CAM sistemleri yardımıyla önce 3 boyutlu olarak dijital ortama
atılmakta, bu sayede dişlerinize yapılacak olan tüm uygulamalar önceden simulize
edilebilmektedir. Daha sonra ortodontistinizin ölçülerinizle birlikte
göndermiş olduğu planlama ve istek
formunda ki bilgiler esas
alınarak hastanın dişlerine birebir uyacak şekilde braketlerin ve ark tellerinin üretimine
geçilmektedir. Gerek braketler gerekse takılacak olan ark telleri önceden robot yardımıyla
kusursuz olarak üretildiklerinden hastaların klinikte geçirdikleri zamanda bu sayede
azalmaktadır.

  

Peki Harmony lingual system ve İncognito lingual system gerçekten de birbirlerine bu kadar
benzerlik gösterirken “acaba  hiç farklılıkları yok mu” diye bir soru mutlaka aklınıza gelmiştir. Bu
soruya cevabım “EVET VAR” şeklinde olacaktır.   Temelde
birbirleriyle aynı tarz sistemler olmalarına rağmen, Harmony Self Ligating Lingual System
adından da anlaşılacağı üzere aynı zamanda self ligating yani kapaklı braketlerden oluşan bir
sistem. Kapaklı braket sistemlerinin (Damon system, speed system vs..) klasik sistemlere göre
avantajlarını daha önce self ligating braketler bölümünde anlatmıştım.
 
İşte Harmony lingual system, hem lingual sistemin görünmezliğini hem de self ligating sistemin
avantajlarını bir arada toplayarak sanırım bir adım öne geçmiş gibi görünüyor.
 
Ancak yine de incognito sistemine göre oldukça yeni bir sistem olduğu için kendini ispatlamak
adına henüz zamana ihtiyacı olduğu da bir gerçek…
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