EEnkele vraagen over de activattor
1. Watt is een activvator?
De activvator bestaaat uit een bo
oven- en onderbeugel d
die aan elkaaar vastzitteen. Deze wordt
speciaal voor je op maat gemaaakt op basiss van je geb
bitsafdrukkeen. De activaator zet de kaken
k
oven elkaar zodat de taanden en kieezen later go
oed op elkaaar passen. Je
J krijgt hierdoor,
recht bo
zoals ze dat noemen, een goed
de beet of occlusie.
o
Ook wordt hett profiel van
n je gezicht b
beter, je
onderkaaak komt naamelijk meer naar voren.
2. Watt doet een aactivator?
De activvator stimuleeert de groeei van de on
nderkaak en
n remt de grroei van de bovenkaak af. Het
succes vvan de activator hangt grotendeels
g
s van jezelf aaf. Als je heet einddoel, een mooi ggebit, voor
ogen ho
oudt is het m
misschien geemakkelijker om je best te doen dee activator te
t dragen.
De voordelen van eeen activato
or:
- goedee positie van
n de lippen
- soms een snellerre behandeling met and
dere apparaatuur
met andere apparatuur
a
- het geebit is gemaakkelijker scchoon te houden dan m
3. Wan
nneer moett je de activaator dragen
n?
In princiipe dag en nacht
n
tenzij anders is affgesproken.. Het beste resultaat krrijg je namelijk als je
de activator 24 uur per dag draaagt. Je magg hem uitneemen om te eten, om d
de tanden tee poetsen
en bij heet sporten. In het begin
n heb je een
n aanpassinggstijd nodig.
de activatorr los zit, wat dan?
4. Als d
Deze beeugel moet llos in de mo
ond zitten. Doordat
D
je dan
d de spierren moet geebruiken om
m de
beugel o
op zijn plaatts te houden
n, krijg je eeen gunstig eeffect op de groei van d
de kaken. In het begin
zal het moeite
m
kosten om hem
m op z'n plaaats te houdeen, maar later gaat dat vanzelf.
d
5. Watt als de activvator pijn doet?
Soms kaan de activator drukplaatsen geven
n op het slijmvlies in dee mond. Dru
ukplaatsen o
onder de
tong kun
nnen er op duiden dat je tijdens h
het dragen d
de onderkaaak niet ver ggenoeg naarr voren
houdt. Soms
S
geeft de
d activatorr ook spierp
pijn. Dit is ju
uist een tekeen dat de acctivator werrkt. Deze
spierpijn
n verdwijnt op den duu
ur. Als de pijjn of de drukplaatsen n
niet verdwijn
nen, moet je bellen
voor een
n extra afsp
praak.
demen met de activato
or?
6. Hoe moet je ad
Omdat jje de onderkkaak naar voren moet houden, kun je gemakkkelijk de lipp
pen op elkaar krijgen
om de m
mond te sluiiten. Daarbiij is het ook verstandig dat je door de neus pro
obeert te ad
demen.
Dit is voor de breed
dtegroei van
n de bovenkkaak belangrijk. Bovend
dien is door je neus adeemen ook
gezondeer voor de slijmvliezen in de neus, keel en longgen.

Tandarrtsenpraktijk M. N
Nelemans & mw. S.P.A.M. Jeucke
en | Raadhuisstraat 76 | 5161 B
BJ SPRANG-CAP
PELLE | tel: 041
16-276591

7. Hoe kun je pratten met de activator in
n?
Na enigee oefening m
moet het sp
preken redeelijk goed te doen zijn. JJe kunt dit o
oefenen op de
volgende manier: leees in het begin 5 à 10 minuten haardop voor een laat iemaand, bijvoorrbeeld je
d
dan zal je merrken dat hett steeds
ouders, goed naar jje luisteren.. Spreek langzaam en duidelijk,
beter gaaat. Bij spreeekbeurten o
of voorlezen
n op school kun je de activator wel even uitdo
oen.
handeling?
8. Hoe lang duurt de hele beh
De duurr van de beh
handeling haangt van eeen paar dinggen af. Allereeerst van dee afwijking tussen
t
onder- een bovenkaaak, hoe grotter deze is, des te langger duurt heet. Vervolgens speelt je eigen
medeweerking een ggrote rol. Ho
oe meer ureen je per dag de activattor draagt, d
des te snelleer gaat
het. En in
i de laatstee plaats han
ngt het ook af van de licchaamsgroeei. Groei je ssnel, dan gaaat de
behandeeling ook sn
neller. Je mo
oet rekenen
n op een beehandeling vvan 1 à 1,5 jaar, waarnaa ook nog
andere beugels
b
nod
dig kunnen zijn. Hebben we het geewenste resultaat bereikt, dan moeten we
de tandeen ook nog een tijd in d
deze nieuwee positie vasthouden, d
dat beteken
nt dat je gem
middeld 1
à 2 jaar, afhankelijkk van de gro
oei, de beugel 's nachts moet drageen.
9. Andere beugelss?
Soms krrijg je bij de activator eeen buitenbeeugel te dragen. De buitenbeugel zzit of aan de
activato
or vast of je moet hem zzelf in de tw
wee buisjes sschuiven. Het aantal urren dat je de
buitenbeugel moett dragen wordt apart veermeld.
10. Hoe onderhoud
d je de activvator?
Als je dee activator niet
n draagt, is de veiligsste plaats om
m hem op te bergen heet bijgeleverde
doosje. Doe hem no
ooit los in jee zak of in jee tas want d
de metalen onderdelen
n kunnen gemakkelijk
verbuigeen. Het scho
oonmaken kkan met een
n gewone taandenborsteel en tandpasta gebeurren, liefst
tweemaaal per dag. Als er veel aanslag
a
van
n tandsteen op de activator komt, moet je hem
m een
paar uurr in een oplo
ossing van sschoonmaakazijn leggeen. Als de metalen drad
den glimmen
n, is dit
een tekeen dat de acctivator schoon is.
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