
दात अलाइनमेन्टलाई दुईवटा लाग्छ 

अर्थोडोन्न्टक उपचार भनकेो के हो? 

 अर्थोडोन्न्टक उपचारमा दााँत र बङ्गाराहरू अलाइनमने्ट गने बेलामा हुने समस्याहरूको उपचार

गननमा सुधारात्मक उपकरणहरूको प्रयोग समावेश हुन्छ। 

 गम र तारको सहायताल े दााँतमा ब्रेस लगाउने भनेको अर्थोडोन्न्टस्टहरूले प्रयोग गने एकदमै

सामान्य अर्थोडोन्न्टक उपकरण हो। 

 केही प्रगन्तशील बालबान्लकाहरूमा, जबोनहरूको वृन्िलाई सुधार गनन कन्हलेकाही ाँ

अर्थोडोन्न्टस्टहरूद्वारा हटाउन न्मल्ने वा फिक्स गररएको प्रकायानत्मक उपकरणहरूको प्रयोग 

गररन्छ।  

 केही सामान्य अवस्र्थाहरूमा, चाहकेो उपचार पररणाम प्राप्त गननको लान्ग हटाउन न्मल्ने

उपकरणहरू पयानप्त हुन्छन्। 

अर्थोडोन्न्टक उपचारका लान्ग के-कस्ता अवस्र्थाहरू सकेंत गररन्छ? 

अर्थोडोन्न्टक उपचारका लान्ग न्नम्नन्लन्ित अवस्र्थाहरू संकेत गररन्छ: 

 कु्रक्ड दााँतले व्यन्िको रूप-रङ र मनोवैज्ञान्नक न्स्र्थन्तलाई असर पाछन, साधारणतया त्यस्तो

बालबान्लका र युवामा धेरै हुन्छ। 
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कमजोर तररकाले न्सधा पाररएका दााँतहरू सिा राख्न एकदमै करिन हुन्छ। दााँतको िोहोर र 

बााँकी िानेकुराहरू दााँतमा सन्जलैसाँग अन्ककन्छन्, जसले दााँत फकराल ेिान ेर गगाँजाको रोग लाग्न े

जोन्िमहरू न्नम्तत्याउाँछ।  

 

प्रोट्रुन्सभ रटर्थ वा ररभसन बाइट  

 

कमजोर टोकाइले गगाँजामा रोग लाग्ने र चपाउन करिनाइ हुने हुनसक्छ  

 

 

सामान्य प्रश्नहरू  

1. अर्थोडोन्न्टक उपचार सरुु गननको लान्ग उत्कृष्ट समय कुन हो?  

प्रगन्तशील बालबान्लकाहरूमा, उपचारका नन्तजाहरू उत्कृष्ट हुन्छन्। वयस्कहरू अब उपरान्त वृन्ि 

नहुन ेहुनाल ेवयस्कहरूको लान्ग अर्थोडोन्न्टक उपचार प्राय: लामो हुन्छ। वयस्कहरूमा जरटलताहरू 

हुने सम्तभावना पन्न उच्च हुन्छ। तपाईंको अर्थोडोन्न्टस्टले तपाईंलाई उपचारको उपयिु समयमा 

सुझाव फदनुहुनेछ।  

 

2. अर्थोडोन्न्टक उपचार दिुाइपणून हुन्छ?  

धेरैजसो मान्नसहरूका ब्रेसहरूलाई पन्हल े रािेपन्छ वा उपचारको अवन्धमा समायोजन गदान 

उनीहरूले केही पीडा महससु गछनन्। असहजता छोटो-समयसम्तम हुन्छ र सन्जलसैाँग व्यवन्स्र्थत 

गररन्छ।  

 

3. अर्थोडोन्न्टक उपचारका पार्श्न प्रभावहरू के-के हुन?्  

अर्थोडोन्न्टक उपचारको अवन्धमा मुिको िराब सरसिाइले गदान दााँत फकराले िान सक्छ, सेता 

दागहरू (दााँतमा क्यान्ल्सयमको मात्रा कम हुने) हुन सक्छन् र गगाँजाको रोग लाग्न सक्छ। दााँत 

फकराले िाएको वा चोटको कारणले पन्हले न ैचोटग्रस्त दााँत त्यो समयावन्धमा महत्त्वपूणन नहुन 

सक्छ। गैर-महत्त्वपूणन दााँत अर्थोडोन्न्टक उपचारको अवन्धमा फ्लेयर अप हुन सक्छ, त्यसकारण रूट 

क्यानल उपचार आवश्यक हुन्छ।  



 

4. अर्थोडोन्न्टक उपचारपन्छ मरेो दााँत िेरर कु्रक्ड हुन्छ?  

दााँत जीवनभरर सनन जारी रहन्छ। सामान्य सीमाहरूमा दााँत धेरै सने र ररटेनरलाई उन्चत रूपमा 

लगाउनाले पररवतननहरू न्यनू हुनेछन्।  

 

मखु्य नोटहरू:  

अर्थोडोन्न्टक उपचार भनेको लामो प्रफक्रया हो र त्यसल े सेवाग्राहीको उच्च स्तरको प्रन्तबिता र 

सहकायन माग गछन।  

सामान्य रूपमा दााँत हन्ल्लनु भनेको सामान्य शारीररक प्रवृन्ि हो, सबै अवस्र्थाहरूलाई 

अर्थोडोन्न्टक उपचार आवश्यक पदनै वा सबै अवस्र्थाहरूले अर्थोडोन्न्टक उपचारबाट एकरूपको 

लाभ प्राप्त गदनैन्।  

तपाईंले अर्थोडोन्न्टस्टबाट सुझाव न्लनुपछन र आफ्नो न्नणनय गनुनभन्दा अगान्ड प्रस्तान्वत 

उपचारमा संलग्न सम्तभान्वत करिनाइ र जोन्िमहरूलाई बुझ्नुपछन।  




