Afspraken voor een HEADGEAR of BUITENBEUGEL

EERSTE AFSPRAAK: Voor de eerste stap van het plaatsen van een
headgear, kom je langs om separatie-elastiekjes te plaatsen. (zie foto)
Dit maakt het passen van de bandjes een paar dagen later gemakkelijker.
Als de elastiekjes vanzelf loskomen, moet u niet langskomen. Komen ze
los doordat er bijvoorbeeld kleverige snoep werd gegeten, dan moet u
wel langskomen. De elastiekjes kunnen in het begin hinderen (“een
drukkend gevoel”).
TWEEDE AFSPRAAK: De tweede afspraak is enkele dagen later. De elastiekjes worden dan weggehaald
en de bandjes kunnen gepast worden. Tijdens het passen moeten de bandjes met een bijtstokje goed
op de plaats worden gebeten. Als ze goed passen worden ze weer van de kiezen gehaald en kunnen ze
worden vastgezet. Dit gebeurt met een speciaal soort ‘cement’. Het cement wordt in de bandjes
gesmeerd, en daarna worden de bandjes weer op de kiezen geschoven. Het cement wordt hard gemaakt
met een blauwe lamp. Daarna worden de overtollige lijmrestjes weggehaald. Direct aansluitend wordt
de buitenbeugel door de tandarts aangepast.
Aan de wangzijde van deze bandjes (die op de tanden zitten) zit een buisje. De headgear zelf bestaat uit
een boog in de mond en een gedeelte buiten de mond. De boog in de mond moet met de uiteinden in
de buisjes van de bandjes worden geschoven. Het deel buiten de mond wordt met een elastische band
bevestigd.

Verder legt de tandarts uit hoe de beugel gedragen moet worden en waar op gelet moet worden. De
behandeling duurt ongeveer 30 minuten en doen wij altijd tijdens de schooluren. Je krijgt ook een
speciaal mapje om jouw beugel goed te kunnen bewaren.
CONTROLE HEADGEAR: Wij vragen jou om elke 6 à 8 weken op controle te komen om zo de evolutie de
zien en de headgear aan te passen.

Wij wensen jou veel succes!
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