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Elastieken

Elastieken dienen om je tanden en kaken naar de juiste plaats en stand te bewegen, en zijn een belangrijk 
onderdeel van de behandeling. Bij het dragen moet je je strikt aan de voorschriften houden anders gaat de 
behandeling (veel) langer duren.

Deze voorschriften zijn:

 Elastieken moeten dag en nacht gedragen worden, ook bij het eten!

 Alleen bij het tandenpoetsen gaan ze even uit. Doe ze om je vinger, zodat je niet vergeet ze terug te  
 doen.

 Vervang ze elke avond na het tandenpoetsen.

 Zorg dat je altijd voldoende nieuwe elastieken bij je hebt; mocht er één knappen moet je beide elas 
 tieken vernieuwen.
 Indien de elastieken op zijn, kom dan nieuwe halen of als dat niet lukt bel ons zodat wij ze op kun 
 nen sturen.

 Plaats nooit meer elastieken dan voorgeschreven, want dat werkt averechts.

 Zorg dat je de elastieken draagt bij elke controle.

Soms doen de elastieken in het begin wat pijn omdat de tanden gaan bewegen, 
dit is heel normaal en gaat meestal na een paar dagen over. 
Bij het onjuist of niet dragen van de elastieken zal de pijn ook langer aanhouden!
Het plaatsen van de elastieken lijkt soms in het begin wat moeilijk, 
maar na een paar dagen oefenen is het heel eenvoudig.
DUS ONTHOUD!! Als je trouw je elastieken draagt, alle instructies van ons opvolgt en je 
afspraken nakomt, dan verloopt de behandeling voorspoedig en heb je sneller een nog mooiere glimlach.
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KLASSE II ELASTIEKEN 
Deze elastieken draag je van het haakje op de hoektand in de bovenkaak naar de band in de onderkaak!         
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KLASSE III ELASTIEKEN
Deze elastieken draag je van het haakje op de hoektand in de onderkaak naar de band in de bovenkaak!   
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Als je om wat voor reden dan ook je elastieken niet kan dragen, laat het ons dan even weten!!


