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Retentie periode
Gefeliciteerd! De tandverplaatsing is klaar; nu moeten de tanden vastgroeien en op de nieuwe plaats blijven staan. Om de tanden te stabiliseren wordt retentie-apparatuur gebruikt. Dat
kan vaste of uitneembare apparatuur zijn.
Vaste retentie-apparatuur, een spalk:
een metalen draadje dat achter de tanden wordt vastgelijmd met composiet. De spalk blijft
zo lang mogelijk zitten.
Uitneembare retentie-apparatuur:
een kunststof plaat met metalen boog langs de voortanden. Of een 'onzichtbare retainer',
een dun doorzichtig hoesje dat strak over de tanden past en ’s nachts gedragen wordt.
Het is van belang om gedurende 1 jaar bij ons onder nacontrole te blijven zodat wij kunnen
controleren of de spalk nog goed vast zit of dat het uitneembare plaatje nog goed past. Na
het verwijderen van de vaste apparatuur plannen we afspraken hiervoor na 2, 4 en 6 maanden. Een enkele keer kan het nodig zijn een extra afspraak te plannen na 12 maanden. Dit is
tevens een onderdeel van de garantie: als je niet komt voor de retentie controle en de spalk
is stuk, vergoedt de verzekering een herbehandeling of nieuwe spalk niet. Dan moet je helaas
alle kosten zelf betalen. Als deze periode is afgerond nemen we contact op met de tandarts, die de controle van de spalkjes verder overneemt. Bij problemen kan de tandarts, of jijzelf, natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Spalk EHBO
Het is normaal dat een spalk wel eens los kan komen van een tand, bijvoorbeeld doordat de
lijm dunner wordt of bij het per ongeluk afhappen van iets hards. Neem direct zodra je dit
merkt contact met ons op. Hoe eerder wij het weer vast kunnen zetten hoe beter; de tanden
kunnen dan niet aan de wandel gaan. Als de spalk helemaal losgekomen is, is hij vaak verbogen en kan hij daardoor onbruikbaar zijn geworden. In dat geval plannen we twee afspraken: één afspraak van een kwartier voor het verwijderen van oude lijmresten en het maken
van een nieuwe afdruk en, een paar dagen later, één van een half uur voor het plakken van
de nieuwe spalk.

