A C T I VA T O R

ACTIVATOR

Deze beugel wordt ook
vaak blokbeugel, functionele
apparatuur, dubbele beugel of
dubbeldekker genoemd. Eigenlijk
bestaat de activator uit een
uitneembare onder- en
bovenbeugel die aan elkaar zijn
vastgemaakt. Er zijn een heleboel
verschillende activatoren.
De activator wordt
gebruikt om de kaakwallen (en
kaken) mee te beïnvloeden. Hij is
niet bedoeld voor tandcorrecties.
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ACTIVATOR
Dit is een uitneembaar apparaat
dat bestaat uit een boven- en
onderbeugel aan elkaar vast. Er
bestaan heel veel verschillende
uitvoeringen. Soms wordt de
activator gecombineerd met een
buitenboordbeugel die vastzit of
afneembaar is.
Soms moet de beugel
uitgeschroefd worden (breder
gemaakt) met een pennetje dat je
hebt meegekregen. Daarvoor heb
je dan instructie gekregen.
BEDOELING
De bedoeling is om je onder- en
bovenkaak(wal) zo te laten
groeien dat ze uiteindelijk goed
op elkaar passen.
WANNEER DRAGEN
Het apparaat wordt 14-16 uur per
etmaal gedragen; niet tijdens het
eten en natuurlijk ook niet bij het
tandenpoetsen. Ook bij het
sporten is het beter de beugel uit
te laten. Verder bepaal je zelf
welke 14-16 uur van de dag je de
beugel in hebt.
Een beugel werkt alleen in de
mond, niet in je broekzak. Het

behandelresultaat is dus
afhankelijk van jouw
medewerking !

maaltijd.
Zorg dat de metalen draden
glimmen.

VERDERE INSTRUCTIES
Het apparaat moet voorzichtig
behandeld worden, omdat de
metalen veertjes anders
verbuigen. Bewaar de beugel
altijd in het
doosje dat je van ons gekregen
hebt.

Mocht de beugel er onfris uit
gaan zien, leg deze dan in azijn,
verdund met een gelijke
hoeveelheid warm water
gedurende enige uren. Daarna
goed afborstelen.

PROBLEMEN?
De eerste twee of drie weken kan
het apparaat wel eens lastig zijn,
met praten, door spierpijn in je
kaken, etc..
Soms valt de activator bij het
slapen wel eens uit; probeer het
elke avond weer.
Pijnplekjes (drukplekjes) op je
tandvlees? Kom dan even langs
om de beugel aan te laten passen.
Na een paar weken wennen gaat
het allemaal al veel beter.
SCHOONMAKEN
De beugel wordt schoongemaakt
met de tandenborstel, net zo vaak
als jij je tanden poetst; na elke

Neem altijd de beugel
mee, als je een afspraak
hebt in de praktijk.

