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Mocht je achteraf nog vragen hebben:
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RETENTIEDRADEN
DE ORTHODONTISCHE
BEHANDELING IS VOORBIJ………………
Graag willen we je nog wat vertellen over de zogenaamde retentieperiode, die zoals je weet nodig is om
je tanden en kiezen te laten wennen aan hun “nieuwe”
plaats en te laten “vastgroeien”.
Door de behandeling zijn niet alleen je tanden maar
vooral ook je kiezen en kaken in een optimale positie
gebracht. Hiermee is de functie van je gebit verbeterd
en blijft zo ook behouden.

Het doel van de retentiedraden
Het kan voorkomen dat je tanden en kiezen spontaan
verplaatsen. Soms heeft dit te maken met de stand van
je tanden vóór de behandeling, maar het kan ook zo
zijn dat het te maken heeft met de normale veranderingen in het gebit tijdens het ouder worden. Om deze
veranderingen zo goed mogelijk te voorkomen hebben
we achter je boven- en/of ondertanden een retentiedraad geplakt. Het is de bedoeling dat die draad zo
lang mogelijk blijft zitten. Mocht er dus iets losgaan,
laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. Binnen één
week!! We kunnen dan het draadje weer vastzetten.
Het vastzetten van het draadje wordt in rekening gebracht. Mocht je last hebben van het losse stukje, knip
het dan niet af maar doe er wat was op. Als het draadje helemaal los is, bewaar het dan wel, misschien kunnen we hetzelfde draadje terugplakken. Zo niet, dan
moeten we een nieuwe afdruk maken en een nieuwe
draad achter je tanden plakken. Dat brengt extra kosten met zich mee!

Let erop dat je voorzichtig bent met het afbijten van harde
dingen. De draadjes kunnen dan gemakkelijk loskomen. Bijt
harde dingen zoveel mogelijk met de zijkant van je gebit af.

Schoonhouden
Het schoonhouden van je tanden waarop de draadjes zitten is
je uitgelegd toen de beugel eruit ging. Gebruik microsticks
(extra dunne tandenstokers) na het poetsen. Maak de tandenstoker nat vóór het gebruik. Duw het stokertje een keer of
vijf van voor naar achter tussen twee tanden en daarna tussen
de volgende twee tanden. Goed spoelen en het stokertje weggooien. Let bij het gebruik van stokertjes goed op dat je de
draad niet lostrekt! Ga nog zeker één week door met de
spoelvloeistof die je van ons hebt.

Controle
We verzoeken je om over 5 weken weer op controle. te
komen. We kijken dan of het draadje nog goed vastzit en of
er geen lijmresten meer op je tanden en kiezen zitten. Daarna
adviseren we je om drie maanden daarna voor een laatste
keer langs te komen voor de retentiecontrole.
Meestal is dit de laatste keer dat je in onze praktijk komt,
daarna controleert de tandarts de draden als je voor de halfjaarlijkse controles gaat.

