Vasste Apparaatuur
A
ALLES OVER
R VASTE BEUGELS...!
W
Wat is een vaste
v
beugeel? Wat is eeen bracket?? Hoe plaatsst de tandarrts die vastee beugel?
Met welk vo
oedsel moeet je extra vo
oorzichtig ziijn? Hoe zorrgvuldig mo
oet je je tand
den en kiezeen poetsen??
W
Wat moet jee wel en nieet doen na eeen beschad
diging? In deze folder wordt
w
er anttwoord gegeven op diee
vvragen.
W
Waarom moet er een vvaste beuge
el in je mon
nd?
A
Als je tandeen en kiezen
n op de één of andere manier
m
gedrraaid/scheef staan, moet er een vaaste beugel in
jje mond. In vaktaal heeet deze beugel ‘vaste apparatuur’. Met zo'n vaste beugell kan iederee tand en kiees
aafzonderlijkk worden veerplaatst. Daaardoor gaaat je gebit err mooier uitt zien en kun je beter kauwen.
W
Wat is een vaste beugeel?
plaatste slottjes, bracketts genoemd
d, waar een roestvrij
Een vaste beugel bestaaat uit op je tanden gep
vveerkrachtig draadje doorheen wo
ordt geregen.
W
Wat is een bracket?
ware een kleein handvat op je tand. Voor elke ttand is er eeen eigen maaat bracket.
Een brackett is als het w
Hoe plaatstt de tandartts die vaste apparatuur?
V
Voordat de tandarts eeen vaste beu
ugel gaat plaatsen, kijkt hij of je m
mond goed schoon is. Zo
o niet, dan
w
geplakt, wordeen je tanden
n en kiezen h
heel preciess
krijg je poettsinstructie.. Voordat dee brackets worden
sschoon en gglad gemaakkt. Met watttenrolletjess en een speeekselzuigerr wordt vervvolgens je m
mond droogg
ggemaakt, waarna
w
je tan
nden en kiezen met een beetje zurre vloeistof stroef word
den gemaakkt. Hierdoorr
plakken de brackets beeter op je taanden. De behandeling duurt ongeeveer drie kw
wartier.
De eerste dagen zijn jee tanden en kiezen door die vaste b
beugel tameelijk gevoeliig. Ook kunn
nen je tong
een wangen een beetje geïrriteerd zijn. Binnen
n enkele daggen is je mo
ond aan de vvaste beugeel gewend.
Met welk voedsel
v
moeet je extra vvoorzichtig zijn?
z
JJe begrijpt d
dat die dunn
ne draadjess nogal gemakkelijk kun
nnen verbuigen of de brackets kun
nnen
aafbreken. D
Dat is te voorkomen doo
or geen harrde, taaie off kleverige d
dingen te eten. Dus hett is beslist
vverstandig o
om, zolang jje een beuggel hebt, af te
t blijven vaan voedsel zzoals pinda's, nootjes, d
dropjes,
ttoffees, kau
uwgom en kknapperig sttokbrood. Verstandig sn
noepen is altijd beter, en
e dus zekeer belangrijkk
aals je een beeugel draaggt. Daarbij moet
m
je bij het
h eten op nog wat din
ngen letten. Snij een ap
ppel of andeer
ggeschild harrd fruit in sttukjes. Beteer nog is kiezzen voor zaccht fruit zoaals aardbeieen, bananen
n, druiven,
mandarijnen, meloen een sinaasappels.
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ZZorgvuldig poetsen!
w
err een grotere kans op gaatjes bestaaat. Daarom
m
Door de braackets blijft het voedsel plakken, waardoor
is het verstaandig om je tanden en kiezen nu m
meer dan tw
wee keer per dag te poeetsen. Om ggoed te
poetsen meet een vastee beugel mo
oet je heel voorzichtig een grondig tte werk gaan
n. Dat lukt n
niet altijd m
met
eeen gewonee tandenborstel, dus is het aan te raden om vvoor het poeetsen rond d
de brackets een speciaal
borsteltje tee gebruiken
n. Bijvoorbeeeld een borrsteltje met slechts één of enkele haarplukjes.
h
. De spleetjees
ttussen je tanden en kieezen zijn hett beste scho
oon te makeen met een ragertje of een tanden
nstoker.
W
Wat moet jje wel en niet doen na een beschaadiging?
Hoe zorgvuldiger je je vvoedsel kiesst, hoe beteer je je tandeen en kiezen poetst, je mond scho
oonhoudt en
n
d
de draaginsstructies opvvolgt, hoe m
minder kanss je loopt je vaste beugeel te beschaadigen. Je ho
oeft dan nieet
tte verzuimeen, of een deel van een
n vrije middaag op te offeeren voor een
e tussentijjds reparatiebezoekje
aaan de tand
darts. Ondan
nks alles kan het toch gebeuren
g
daat er iets kapot gaat. Beel na zo'n beeschadigingg
d
de tandartss. De tandarrts bepaalt dan
d of je voo
or die reparratie direct moet komeen, of het eeen paar
d
dagen, of zeelfs tot je vo
olgende afsp
praak kan w
wachten.
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