Centrale wachtdienst orthodontie

Tijdens het weekend en op feestdagen
Van 10 tot 12 uur
Bel: 070 22 20 88

Proficiat!!
De blokjes zijn geplaatst. Nu kunnen we aan de slag om van jouw
mond de mooiste te maken!!
Overal op je tanden staan er blokjes. Door deze blokjes loopt een

draadje. En het draadje wordt door gekleurde elastiekjes vastgehouden op de blokjes. Op het draadje zitten krachten die ervoor gaan
zorgen dat je tanden in een mooie perfecte boog komen te staan.
De eerste dagen na de plaatsing is het normaal dat je wat last, pijn,
overgevoeligheid, druk voelt. Dit duurt ongeveer een drietal dagen.

Daarna gaat de pijn, gevoeligheid stilletjes weg. Je mond heeft die
tijd nodig om te wennen aan die apparatuur.
Sommige patiënten hebben ook het gevoel dat hun tanden los komen
te staan; dit is ook een normaal verschijnsel, en betekent dat de tanden zich al aan het verplaatsen zijn. De behandeling is dus succesvol
gestart!
Pas de eerste 3 dagen van de behandeling de voeding een beetje aan.
Zachtere voeding zal het eten vergemakkelijken en de pijn
draaglijker maken.

Vanaf nu ga je ELKE MAAND op controle komen.
De assistente zal eerst controleren of je goed gepoetst hebt!! Zorg er
dus voor dat je zeker je tanden gepoetst hebt voor je in de stoel
komt. In de toiletruimte van de wachtzaal is er een lavabo voorzien
waar jij ten alle tijden je tanden kan poetsen. Kom je van school en
ben je je tandenborstel vergeten, mag je aan de balie één vragen!!
Tanden NIET gepoetst, GEEN behandeling!!
Na de poetscontrole worden de draadjes losgemaakt van de blokjes
en zullen er nieuwe draden geplaatst worden. Ook het kleurtje kan
nu aangepast/ veranderd worden.

Zelf moet je dus niets doen aan je beugel. BEHALVE je beugel goed

verzorgen!!
Dit doen we door :
1.

Op te passen met wat we ETEN

2.

NIET nagelbijten, NIET balpenbijten, NIET bijten op vreemde en
harde voorwerpen

3.

Onze tanden en blokjes zorgvuldig POETSEN

Je mag alles eten dat zacht is!!
Bijvoorbeeld: yoghurt, soep, aardappelpuree, boterham, sandwich, …..

OPGEPAST met hardere voeding!!
Bijvoorbeeld: appel, wortel, krokante broodjes, chips, krokante frietjes, korsten van pizza, harde koeken, hard snoepgoed (lolly), ….
Dit mag je allemaal nog eten, maar we gaan het in kleine fijne
stukjes snijden

Verboden te eten!!
SNOEP dat heel erg plakt.
Bijvoorbeeld: chocotoff, bubblegum, fruitella, ….

Snoep en kauwgom is zeer gevaarlijk!! Zelfs als je voorzichtig bent,
kan 1 van de blokjes loskomen of kunnen de draden verbuigen. Hierdoor gaan de blokjes verkeerd op je tanden inwerken. De behandeling
duurt hierdoor langer en brengt extra werk en kosten met zich mee.
Denk er ook aan FRISDRANKEN te beperken om glazuurbeschadiging

Een goede orthodontische tandborstel.
De tandenborstel is zo aangepast dat
de haartjes aan de buitenkant iets
langer zijn dan de haartjes aan de
binnenkant zodat we tegelijk onze
tanden en de blokjes kunnen poetsen

Van deze interdentale borsteltjes

gaan we vooral de blauwe gebruiken.
We gaan met het borsteltje onder
het draadje van de beugel poetsen
De groene kunnen we als extra gebruiken om ook tussen de tanden te
reinigen.
De interprox gel gebruiken we enkel
bij tandvleesontsteking.

Mondwater met een verhoogd fluor
gehalte.
Deze extra fluor biedt bescherming aan
het glazuur van de tanden en zorgt
voor mindersnelle cariësvorming.

Dus toch wel aan te raden!!
Gebruik: ‘s Avonds voor het slapengaan; eerst goed de tanden poetsen, daarna met de
mondspoeling spoelen. Niet met water naspoelen, niets meer eten of drinken, zodat de
fluor ‘s nachts goed kan inwerken op de tanden

Tandpasta naar keuze.

Deze is van Vitis en is speciaal voor orthodontie gemaakt. Heeft een appelmunt smaakje en heeft een verhoogd
fluor gehalte.

Poetsen tegen het tandvlees! Zet de tandenborstel schuin tegen het randje van je tandvlees.
Poets nu met een cirkelvormige beweging tegen
het tandvlees. Maak je beweging zo dat je tandborstel van het tandvlees naar de tand toe beweegt zodat je het vuil wegpoetst van het tandvlees.

Bovenkant blokjes!! Plaats de tandenborstel
schuin tegen de bovenkant van de blokjes en
poets met een draaiende beweging. Beweeg de
tandenborstel zachtjes van links naar rechts
zodat we alle tanden en elk blokje langs de bovenkant poetsen

Onderkant blokjes!! Plaats de tandenborstel
schuin tegen de onderkant van de blokjes en
poets met een draaiende beweging. Beweeg de
tandenborstel zachtjes van links naar rechts
zodat we alle tanden en elk blokje langs de onderkant poetsen
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Geheel de blokjes!! Plaats de tandenborstel op de
blokjes. Poets nu met een grote cirkelvormige beweging rond de blokjes en over de volledige tand.
Beweeg zachtjes van links naar rechts zodat we
elke blokje, elke tand poetsen

Achterkant tanden!! Plaats tandenborstel verticaal achter de tanden. Poets nu met een cirkelvormige beweging en tand per tand langs die
achterkant.

Kauwvlakken kiezen!! Plaats tandenborstel op de
kauwvlakken van de kiezen en poets met een
stevige beweging langs die vlakken

Onder het draadje!! Neem nu het kleine blauwe
ragerborsteltje. Steek het borsteltje onder het
draadje van de beugel. Poets eerst goed langs de
zijkant van het ene blokje, schuif langzaam op
naar het midden en dan verder naar de zijkant
van het andere blokje. Wanneer blauwe borstel-

tje niet onder het draad past, neem je het
groene.

Doe de controle voor de spiegel!! NIET goed gepoetst, begin opnieuw!!
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Vitis orthodontische was kan je gebruiken wanneer je beugel scherp aanvoelt,

ergens in je wang prikt, of wanneer je
langs de binnenkant van je mond een
wondje hebt
Je neemt een stukje van de was, maak
het warm tussen je vingers, dep je
blokje met een doekje droog en duw
de was over je blokje. Nu scherm je je
wang of lippen af en neem je de pijn
voorlopig weg.
Deze tandplakverklikker gebruik je om te
testen of je grondig genoeg gepoetst hebt.
Gebruik: poets eerst je tanden, zuig dan
het tabletje op en ga met je tong overal
langs je tanden en blokjes. Spoel daarna
de mond met water en kijk waar je tanden roos gekleurd zijn. Plaatsen waar je
tanden roos zien, zijn de plaatsen waar
plak is achter gebleven. Deze plaatsen
moet je dus grondiger poetsen. Poets nu
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opnieuw je tanden.

