CARRIERE STANGEN

Dit is deels een uitneembare beugel en
Deels een vaste beugel.
Het bestaat uit een stang die vast
gemaakt is op de tanden en een
uitneembaar doorzichtig bitje.
Je krijgt ook elastieken mee, die je zelf
moet in en uit doen.
Gebruik altijd de maat elastieken die
wij aan jou meegeven en draag ook
ook altijd het bitje als je elastieken
in zijn.
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Bedoeling van de beugel?
Deze beugel verplaatst de kiezen van de
bovenboog naar achter. Meestal om plaats te
maken of voor beter contact met de
onderboog.

Hoe dragen?
De stangetjes zitten vast op je
tanden en kun je niet zelf eruit halen.
Het hoesje moet je altijd in doen
wanneer de elastieken gaat dragen.
Zonder het hoesje mag je dus NIET
de elastieken dragen.

Wanneer dragen?
Volg altijd de instructie die wij geven.
In de meeste gevallen draag je het
uitneembare deel van deze
beugel 22 uur. Met eten en drinken
draag je de beugel niet, ook met
tandenpoetsen doe je deze uit.
Een beugel werkt alleen in de mond, niet in je
broekzak. Het behandelresultaat is dus
afhankelijk van jouw medewerking.

Het schoonhouden
Poetst de beugel zowel het uitneembare als
het vaste deel met een tandenborstel
en met tandpasta. Het uitneembare deel
buiten de mond poetsen.
Je hebt schoonmaak tabletjes mee
gekregen voor de ‘’grote’’ schoonmaak voor
het bitje. Leg 1 tabletje in een beker met koud
water en stop de beugel erbij voor circa 30
min.

Instructies eten
Eet geen harde dingen, de beugel is kwetsbaar
en kan daardoor los komen. Eet geen taai
en/of kleverig voedsel eten zoals bijv.
kauwgom, drop en toffee want dit blijft tussen
de beugel vastzitten en is niet makkelijk te
verwijderen.

PROBLEMEN?
Is de beugel kapot, is er iets afgebroken?
neem dan contact op met de praktijk, dan
zullen we er even naar kijken. Bel naar de
praktijk op het nummer 0317-419910. Bel in
ook als je binnenkort een afspraak hebt, want
losse brackets /stangetjes kunnen niet bij de
controle worden vastgezet!

Neem altijd je beugel
mee naar de controle
afspraak.

