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C-C  RETAINER

Als de slotjesbeugel verwijderd is, wordt er in de boven- en onderkaak, achter je voortanden, 
een soort “ijzerdraadje” geplaatst, deze noemen we de c-c retainer.
De c-c retainer wordt met kleine bolletjes lijm vastgezet, meestal van hoektand naar hoektand 
(dit zijn de voorste 6 tanden)

De reden waarom de c-c retainer geplaatst wordt is om het zgn.“ wandelen” van de tanden tegen te gaan. 
De c-c retainer zorgt er dus voor dat de tanden mooi op hun plaats blijven staan. 
Als je wilt dat je tanden altijd mooi recht blijven staan, dan adviseren wij de c-c retainer zo lang mogelijk te 
laten zitten.

Bij het plaatsen van de c-c retainer krijg je van de assistente een blauwe brugnaald mee,  
(ook verkrijgbaar bij de drogisterij!) deze gebruik je om te flossen en dus de tanden bij de c-c retainer goed 
schoon te houden en vrij van tandsteen. Je kan je tanden ook schoonhouden door hele dunne tandenstokers 
te gebruiken, de assistente zal je uitvoerig vertellen hoe en hoe vaak je dit moet doen.

Over het algemeen wordt er na 4 weken en 6 weken, na 4 maanden en daarna nog eens na 6 maanden na het 
plaatsen van de c-c retainer een controle afspraak gepland. Controleer zelf ook altijd of er niets loszit!!
Als dit wel het geval is en je doet er niets aan zullen je tanden alsnog gaan “wandelen”. Bel ons dus meteen 
voor een afspraak als je merkt dat er iets los zit.

In sommige gevallen wordt er nog een extra plastic hoesje (invisible) gemaakt, deze behoor je bij elke 
controle of klacht mee te nemen, zodat de invisible eventueel aangepast kan worden!

Het komt wel eens voor dat de c-c retainer helemaal los komt en kwijtraakt of weggegooid wordt!!
In dit geval zij n de kosten geheel voor de patiënt.

Veel succes! 


