Dee retentieb
beugel
EN TOT SLOT....OP DE PLAATS RUST!
Behoud van het beehandelresu
ultaat
Eindelijkk klaar met beugelen… De beugel iis eruit gehaaald, maar ttoch ben je nog niet heelemaal
klaar. Diirect na de o
orthodontissche behand
deling, is heet wortelvliees van de geebitselemen
nten
meestal heel erg acctief. Door d
de kauwkraccht of door de druk van
n de wangen
n en lippen kunnen na
wijderen van
n je vaste beeugel alsnog vervelend
de verschuivvingen optreeden. Somm
mige tanden
n
het verw
en kiezeen willen naar hun oudee stand teru
ugkeren. Om
m de tanden
n en kiezen na de behandeling in
de goed
de stand te laten vastgrroeien, is heet dan ook vvaak noodzaakelijk om nog enige tijd
d een
zogenaaamde retenttiebeugel tee dragen.
De perio
ode dat een retentiebeugel moet w
worden ged
dragen, is affhankelijk vaan de oorspronkelijke
stand, het soort behandeling een van de leeftijd waaro
op de ortho
odontische behandeling
b
g is
uitgevoeerd. Zowel b
bij mensen d
die geen beeugel hebbeen gedragen
n als bij men
nsen die datt wel
hebben gedaan, kunnen tandeen en kiezen
n in de loop van de tijd van stand vveranderen. soms is hett
noodzakkelijk om eeen herbehan
ndeling te doen. Eens eeen beugel ggedragen wil dus niet zeggen altijd
d
rechte tanden.
Retentieebeugels
Om het orthodontissch behandelresultaat vast te houden, kunnen verschillende retentiebeugels
worden toegepast:
Los:
 D
De retentiep
plaat: een eeenvoudige uitneembarre beugel
 D
De ‘tooth po
ositioner’: eeen mal van zacht plasttiek waar dee boven- en ondertandeen precies
inpassen
De dieptrekplaat: een dunne
d
kunstthars beugeel die de tan
nden en kiezzen als een
 D
h
handschoen
n omvat
 A
Activatoren (blokbeugeels) of buitenbeugels m
moeten na dee behandeliing vaak ’s n
nachts
w
worden ged
dragen. Dit ggeldt voorall als er grotee veranderin
ngen zijn do
oorgevoerd..
Vast:
 D
De retentiesspalk (ook w
wel plakspallk genoemd): een aan d
de binnenzijjde van de ttanden
ggeplakte draaad
Hoe vaaak moet je een
e losse reetentiebeuggel dragen?
Het aanttal uren perr dag en hett aantal jareen dat je een
n retentiebeeugel moet dragen, hangt af van
de behaandelde afw
wijking en dee leeftijd van
n de patiëntt. Meestal m
moet een reetentiebeugel
geduren
nde de eerstte maanden
n na de actieeve behandeling dag en
n nacht ged
dragen word
den en
daarna vvaak nog geedurende eeen periode ’’s nachts. Veervolgens w
wordt de plaaat geleidelijjk aan
steeds m
minder gedrragen. In diee laatste fasse zal de spaanning op de tanden bij het inzetteen van de
beugel eeen goede aanwijzing
a
zzijn voor de neiging van
n de tanden om een andere stand in te gaan
nemen.
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Na het plaatsen
p
van
n de beugel zal deze do
oorgaans naa enige maanden en daarna halfjaaarlijks door
de tandaarts worden
n gecontroleeerd.
Onderho
oud en hygiëne van de
e losse reten
ntiebeugel
Bij het tandenpoetssen moet dee beugel natuurlijk worrden uitgenomen. Hij moet
m
dan go
oed worden
beuren, zond
der de metaalen draden te verbuigeen en niet
schoonggemaakt. Dit moet voorzichtig geb
in heet w
water. Het kkan heel goed met een tandenborstel. Indien er veel aan
nslag op de b
beugel
komt, kaan je hem zeelf eenmaal per maand
d schoonmaaken in een oplossing vaan een bruistablet.
Wanneeer een beugel niet perm
manent worrdt gedragen
n, verdient het aanbeveeling hem ggoed af te
spoelen en dan goeed afgesloteen op te berrgen, het lieffst in een plastieken do
oosje.
Als je (bijvoorbeeld
d in de vakan
ntie) van hu
uis gaat, is het heel belaangrijk, dat je de beugeel
meeneeemt. Verder moet je bij een contro
olebezoek aaan de tandaarts de beuggel altijd meeebrengen.
Mocht h
hij zoekraken, kapot gaan of niet m
meer goed p
passen, dan moet je een
n afspraak m
maken bij
de tandaarts. Wanneeer de beuggel zorgvuldig wordt gedragen en ggoed wordt verzorgd, ggaat hij
langer m
mee, wat natuurlijk belaangrijk is vo
oor behoud van het beh
handelresultaat.
De vaste
e retentiesp
palk of plakkspalk
Deze spalk is een aaan de binneenzijde van d
de tanden ggeplakte draaad, meestaal van hoekttand tot
hoektan
nd. Hoewel men van spalkjes spreeekt, gaat hett om vrij soeepele, roesttvrijstalen d
draden.
Spalkjess worden vo
ooral geplaatst om de taanden te fixxeren. De sp
palkjes word
den met kleeine
druppeltjes kunsthaarslijm (verggelijkbaar m
met de lijm w
waarmee brrackets worden vastgellijmd) aan
wordt afgew
werkt, is het in het begin
n wel
de tandeen geplakt. Hoewel hett oppervlak zeer glad w
wennen
n, omdat de tong voelt dat er iets op
o de binnenkant van d
de tanden ziit. Het spalkkje is
permanent.
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