Informatie van uw tandarts

Onderhoud klikgebit

Reiniging en verzorging

De reiniging van de
mond en de prothese
Een goede mondhygiëne is erg belangrijk na het
plaatsen van de implantaten.
Een goede mondhygiëne draagt bij aan een
gezonde mond.
Reinigen steg
Bij een volledige prothese wordt op de implantaten
een metalen staafje geplaatst, dat een ‘steg’ wordt
genoemd. De prothese steunt op deze steg.
Wanneer u de prothese heeft uitgenomen, kunt
u voor de reiniging van de steg het beste gebruik
maken van een zachte tandenborstel met een
kleine borstelkop. Denk hierbij aan een implantaat-,
-elektrische of gewone tandenborstel. Trek met uw
hand de lip weg om het beter te kunnen zien en oefen
weinig tot geen druk uit. Om de zijkant en onderkant
van de steg te reinigen, gebruikt u bij voorkeur een
spiraalvormig borsteltje. Houd het borsteltje vast
tussen duim en wijsvinger en ga langs de buitenkant
van de steg en onder de steg door. Dit gaat eenvoudig
door de rager heen en weer te bewegen.
De steg moet net zo vaak en goed gepoetst worden
als eigen tanden en kiezen, anders kan dit leiden tot
onstekingen.

Reiniging en verzorging

Verzorging
Het wordt aangeraden te poetsen
met een speciale tandpasta, zoals
BlueM. BlueM tandpasta is een
verzorgingsproduct voor gezonde
tanden en implantaten, dat speciaal
ontwikkeld is door een team van
implantologen, kaakchirurgen en
tandartsen. Onze baliemedewerker
Reinigen drukknoppen

geeft u graag meer informatie.

Als uw prothese niet op een
steg maar aan drukknoppen is
verankerd, is het eveneens van
belang dat bij de overgang van het
tandvlees naar de drukknoppen
goed gepoetst wordt.
Reinigen prothese
Tenslotte adviseren wij de prothese
dagelijks te reinigen met een
protheseborstel, water en zachte
zeep of een daarvoor geschikt
reinigingsmiddel. Wij raden u aan
de prothese ‘s nachts uit te laten.

Protheseborstel

Controle
Uw klikgebit dient ieder jaar gecontroleerd te
worden door uw behandelaar. Dit is belangrijk
voor het behoud en voor de garantie van uw
implantaten. Door verandering van de kaak zal
uw klikgebit regelmatig van een nieuwe voering
moeten worden voorzien. Dit wordt ‘rebasen’
genoemd. Daarnaast worden uw implantaten
gecontroleerd, gereinigd en uw mondhygiëne
zonodig geoptimaliseerd. Dit voorkomt
problemen in de toekomst en laat uw gebit
optimaal functioneren.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

