VASTE BEUGEL MET FORSUSVEREN
Vandaag heb je een nieuwe beugel gekregen: een veerconstructie (forsusveren) bij je
vaste beugel. In de vaste beugel wordt een extra stevige draad geplaatst om de krachten
van de veren te kunnen opvangen. Een forsusveer bestaat uit twee delen: een veer die
aan het ringetje om je grote kiezen in de bovenkaak wordt vastgemaakt en een staafje
dat aan de draad in de onderkaak in de buurt van je hoektanden wordt vastgemaakt.
Deze twee delen worden in elkaar geschoven. De forsusveren worden gebruikt om de
vergrote overbeet op te heffen. Ze worden ongeveer negen maanden gedragen.
•

Doordat de veren je onderkaak naar voren duwen, kun je spierpijn in je
kauwspieren krijgen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.

•

Omdat een forsusveer uit twee delen bestaat, zou het kunnen dat het staafje uit
de veer schiet als je je mond heel ver open doet. Als dit gebeurt, mag je je mond
nogmaals wijd opendoen en het staafje terugzetten in de veer. Je mag tijdens
kantooruren natuurlijk ook de praktijk bellen.

•

De forsusveren kunnen door hard voedsel verbuigen. Het is dus erg belangrijk dat
je goed oplet wat je eet.

•

Je zult merken dat je kiezen minder goed op elkaar gaan passen en soms bijt je
dan voornamelijk op je tanden: wees dan extra voorzichtig.

Let op:
Koolzuurhoudende dranken (frisdranken) zijn zoet en zuur tegelijk. Dit zorgt voor extra
plakvorming met als gevolg een verhoogde kans op gaatjes. Drink daarom zo weinig
mogelijk frisdrank. Dit is extra belangrijk als je slotjes hebt.
Mocht er iets kapot gaan aan de beugel, bel dan zo spoedig mogelijk binnen kantooruren
naar de praktijk. Vaak is het nodig om de apparatuur op korte termijn te repareren.
IS ER 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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