Roberto Justus

ÖZGEÇMİŞ
Roberto Justus, 1968'de Washington Üniversitesi'nden Ortodonti alanında yüksek lisans
derecesini aldı. 1990'dan beri Amerikan Ortodonti Birliği (ABO) üyesidir ve 2001 yılında
yeniden sertifika almıştır. 1973’den beri Meksika Teknoloji Üniversitesi’nde profesör olarak
ortodonti anabilim dalı lisans derslerine girmektedir. 1990'dan beri Intercontinental
Üniversitesi'nde Ortodonti Anabilim Dalında öğretim üyesi ve araştırma direktörü, 1998'den
beri Meksika Ortodonti Kurulu'nun kurucusu ve değerlendiricisi ve 2002 yılından bu yana
ABO klinik sınavının danışmanı/değerlendiricisi olarak görev yapmaktadır. World
Federation of Ortodontists’ Gazette’nin yardımcı editörü (2001-2015); ABO Diplomatları
Koleji Başkanı, (2003-2004); ABO Diplomatları Koleji Vakfı Başkanı (2004-2005); ve Dünya
Ortodontistler Federasyonu Başkanı (2010-2015) görevlerini yürütmüştür. Prof.Dr.Justus,
ABO’nun 2011 Dale B. Wade Ödülü’nü ; Washington Üniversitesi Ortodonti Bölümü’nden
“2012 Kokich-Shapiro Visiting Scholar” ödülünü ve AAO Vakfı’nın “2013 Louise Ada Jarabak
Anısına Uluslararası Ortodonti Öğretmenleri ve Araştırma Ödülü” nü aldı. Kendisi
Ortodontik Tedavinin İyatrojenik Etkileri, Önleme, Teşhis ve Tedavide Karar Verme başlığı
altında (Springer Pub. Co. tarafından 2015 yılında) bir kitap yayınladı. Aynı zamanda
ortodonti ve araştırma dergilerinde otuz iki bilimsel makale, ortodonti kitaplarında üç
bölüm, Ortodonti'de Pratik İncelemeler (Oakstone Medical Publishing) konulu üç adet
sunum yapmıştır. Ayrıca AAO'nun uzaktan eğitim programı için 3 CD-ROM dersi vermiş ve
Ortodontide Seminerler dergisinin Mart 2010 sayısının konuk editörlüğünü üstlenmiştir.
Profesör Justus, dünya çapında konferanslar vermekte ve 1968'den beri Mexico City,
Meksika'daki özel kliniğinde ortodonti çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖN AÇIK KAPANIŞ: STABİL KONSERVATİF ORTODONTİK TEDAVİ
Ön açık kapanışla karakterize maloklüzyonun yüksek relaps insidansı sıklıkla dilin istirahat
halinde anteriorda konumlanmasına bağlıdır. Dil postürünü değiştirmek için çıkıntılar içeren
sabit intraoral apareyler önerilmektedir. Bu apareyler ile tedavi edilen ön açık kapanışlı
geniş bir hasta grubunda yapılan bir araştırma retansiyon sonrası dönemde uzun süreli
stabiliteyi ortaya koymuştur.
Bu konuşmada bunların nedenini öğreneceksiniz:
• Açık kapanış tedavisinin uzun dönem stabilitesi %80’den daha fazla değildir.
• Açık kapanışın düzeltilmesinde oral egzersizler ile birlikte gerçekleştirilen myofonksiyonel

terapi etkisizdir.
• Ön açık kapanışın düzeltilminde kullanılan iskeletsel ankraj aygıtları stabil bir sonuç
vermeyebilir.
• Dilin istirahat halinde normal konumunu sağlamak için çıkıntılar içeren sabit ağıziçi
aygıtlar önerilmektedir.
• Çıkıntılı sabit aygıtlar dil postürünü değiştirerek aynı zamanda emme alışkanlıklarını da
ortadan kaldırır.
• Ön açık kapanış, braketler/teller kullanılmaksızın çıkıntılar sayesinde kapanır.
• Çıkıntılı aygıtlar kullanıldığında retansiyon sonrası uzun süreli stabilite sağlanır.
• Çıkıntılı aygıtların endike / kontrendike olduğu durumlar vardır.
• Açık kapanışın erken düzeltilmesi kök rezorpsiyonunun önüne geçer.
• Çıkıntılı intraoral aygıtlar psikolojik sorunlar yaratmaz.
Öğrenecekleriniz:
• Ön açık kapanışın risk faktörleri
• Aygıtın klinikte yapımı

