De Uitneembaree Beugel
De uitneeembare beeugel wordt ook wel ‘lo
osse’ beugel genoemd. JJe kunt deze beugel zelf in je
mond plaatsen en h
hem er ook weer uithalen. Dat laattste is natuu
urlijk wel veerleidelijk, o
omdat het
dragen van
v zo’n beugel soms lastig
l
is. Je m
moet dus wel
w even ‘doorbijten’.
Wat is eeen uitneem
mbare beugel?
Er zijn veerschillendee soorten uiitneembaree beugels. De meest bekkende is de plaat. Die bestaat
b
uit
een stukk plastiek -eeigenlijk kun
nsthars - datt tegen je veerhemelte zit.
z Uit dat stuk plastiekk lopen
metalen
n draden waaarmee de b
beugel aan d
de kiezen vaastgeklemd wordt. And
dere draden
n - veertjes
- kunnen
n dan kiezen
n of tanden verplaatsen. Een enkeele keer worrdt zo'n beu
ugel ook in d
de
onderkaaak gebruiktt.
Wanneeer wordt dee uitneembaare beugel ggebruikt?
De ortho
odontische behandelin
ng begint vaak met zo'n
n plaat. Daarrna komt meestal de vaaste
beugel een als die zijjn werk heeeft gedaan, m
moet je weeer een lossee beugel draagen. Wanneer je
zo'n beu
ugel nodig h
hebt, wordeen er eerst aafdrukken vaan je gebit ggenomen. Bij
B de volgen
nde
afspraakk wordt de b
beugel dan geplaatst.
h
dragen
n?
Wanneeer moet je hem
De meesste uitneem
mbare beugeels moeten dag en nach
ht worden gedragen.
g
Jee moet er w
wel aan
wennen
n, want het sslikken en p
praten gaat moeilijk. Oo
ok tijdens h
het eten mo
oet je hem dragen.
d
oud van de beugel
Onderho
Het is beelangrijk dat je elke keeer na het eten de beugel uit de mo
ond haalt, jee tanden po
oetst, de
beugel sschoonmaakkt en hem w
weer in doett. Het tandvvlees kan an
nders snel geïrriteerd raaken,
omdat h
het voedsel tussen beuggel en tandvvlees blijft zzitten. Bij heet schoonmaken van dee beugel
kun je gewoon een tandenborsstel met tan
ndpasta geb
bruiken. Weel voorzichtigg poetsen o
omdat
de veertjes verbuigen! Als je de beeugel niet alltijd hoeft tee dragen, m
moet je hem wel in
anders d
het bijgeeleverde do
oosje doen een niet los in
n je zak. Alss er toch een
n draad breekt, moet jee de
beugel aals het kan b
blijven dragen en de tandarts belleen voor een
n afspraak.
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