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The T-appliance

Beste patiënt, 

De T-appliance, de beugel, die net bij je geplaatst is, dient om de onderkaak en de bovenkaak op de juiste 
manier aan elkaar aan te passen.
Ook bevindt zich in het midden van de bovenkant van de beugel een schroef, deze schroef dient om de 
bovenkaak breder te maken. Meestal moet deze schroef 1 of 2 x per week gedraaid worden, dit verteld de 
assistente als de beugel geplaatst wordt.

Als je je goed aan de regels houdt, gaat je behandeling voorspoedig en wordt de kans op succes zeer groot. 
Bovendien kan je eerder met de volgende fase van je behandeling beginnen.

 Het is belangrijk dat je je T-appliance altijd draagt, behalve tijdens het eten en sporten.
 

 Vergeet niet om met je tanden en kiezen goed in de beugel in te bijten, met mond dicht en de   
 lippen goed op elkaar, alleen dan is de juiste werking van de beugel mogelijk.
 

 Tijdens het tandenpoetsen moet je hem uitdoen en voordat je hem weer indoet moet je hem   
 schoonpoetsen met een harde tandenborstel en tandpasta of zeep. De tanden poets je natuurli  
 jk met een zach te tandenborstel.
 

 Het spreken kan in het begin lastig zijn maar het went het snelste als je de beugel goed in   
 houdt.
 

 Soms heb je een gevoel dat je plotseling heel veel speeksel in je mond hebt; maak je geen   
 zorgen, dit gaat weg na een paar dagen, zodra je gewend bent geraakt aan je beugel
 

 Het is mogelijk dat je spierpijn in de regio van je oren krijgt. Daar kunnen wij niets aan doen,   
 het gaat na een paar dagen vanzelf over.
 

 Mocht er in je mond of bij je wang een pijnlijk plekje ontstaan dat niet na twee of drie dagen   
 over is, bel dan voor een afspraak om het probleem op te lossen. 

Let op: Bij reparaties van de beugel altijd de modellen meebrengen!

Mocht je nog vragen over je beugel hebben, bel ons.
Veel succes!


