HET PLAATSEN VAN EEN MICROSCHROEF
Binnenkort heb je een afspraak voor het plaatsen van een microschroef. Deze microschroef zorgt ervoor dat selectief, bepaalde tanden en kiezen verplaatsen, terwijl andere
tanden en kiezen juist op hun plaats blijven staan. Hierdoor worden ongewenste
verplaatsingen van tanden en kiezen voorkomen.
De microschroef is ongeveer 9 mm lang en wordt in je kaak geplaatst tussen de wortels
van tanden en/of kiezen. Meestal aan de kant van je wang of lip. Na ongeveer twee
weken wordt het in de mond uitstekende deel, de schroefkop van de microschroef,
vastgemaakt aan de tand/kies ernaast. Deze tand/kies is nu verankerd aan het bot van
je kaak, waardoor deze tand/kies niet kan verplaatsen. Vervolgens worden andere
tanden en kiezen ten opzichte van dit verankerde element naar een andere plek geduwd.
Aan het einde van de behandeling wordt de microschroef weer verwijderd en geneest je
kaak en tandvlees, zodat er niets meer van te zien is.
•

In 40 % van de gevallen komt een microschroef voortijdig los te zitten. Deze
wordt dan verwijderd en er wordt bekeken of er een nieuwe microschroef moet
worden geplaatst.

•

Bij het plaatsen van een microschroef krijg je een lokale verdoving, waardoor je
van de behandeling niets voelt. Deze verdoving moet een aantal minuten
inwerken. Vervolgens zal de orthodontist de schroef op de juiste plaats in de kaak
plaatsen. De totale behandeling zal ongeveer 20 minuten duren.

•

De schroefkop van de schroef blijft zichtbaar in je mond en moet goed worden
schoongehouden.

•

De schroefkop kan scherp aanvoelen aan je wang of lip. Van witte was (die je
meekrijgt) kun je dan een bolletje draaien en dat op de schroefkop drukken. Op
deze manier kan je wang of lip weer genezen. Eventueel kun je hiervoor ook
suikervrije kauwgom gebruiken. Tijdens het tandenpoetsen moet je de was
verwijderen en de schroefkop goed schoonmaken.

IS ER IETS LOS OF IETS KAPOT? ALTIJD EVEN BELLEN!!! OOK AL HEB JE DIEZELFDE
DAG OF BINNEN ENKELE DAGEN EEN CONTROLE-AFSPRAAK!!!
Bezoek ook onze website www.ortho-onderweg.nl voor nadere informatie en
voor advies bij pijnklachten (EHBO).
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