Instructies voor het onderhouden
van volledige protheses

Een mooi gebit –
een goed gevoel!

Cornelia Küspert

Het juiste onderhoud
Ook gebitsprotheses moeten regelmatig worden gereinigd.
Hieronder staan daarvoor een aantal eenvoudige tips. Candulor
biedt een reeks hygiëneproducten aan, die speciaal bedoeld zijn
voor gedeeltelijke en volledige protheses. Deze reeks hygiëneproducten is speciaal bestemd voor de producten van Candulor.

☞ Onze tips:

• Vul uw wastafel met water

• Borstel uw gebitsprothese

2x daags met behulp van een
speciale prothesetandenborstel- en een prothesereinigingsmiddel. Zorg dat u de
ruimten tussen de tanden en
ook de dragende elementen
goed reinigt. Spoel de prothese vervolgens schoon met
stromend water en borstel
hem daarbij af.

• Voor een lekkere frisse smaak

kunt u de prothese in een
speciale frisse spoeling onderdompelen (verkrijgbaar bij
de apotheek of drogist).

• Reinig uw gehemelte en uw

tong met een zachte borstel.

• Spoel uw prothese en uw

mond na iedere maaltijd
kort schoon met water. U
zult merken dat de prothese
daarna weer beter hecht.

• Gebruik in geen geval normale tandpasta, agressieve reinigingsoplossingen, kokend
water of reinigingsalcohol
(aceton). Die producten kunnen uw prothese beschadigen. Reinig uw prothese niet
met puntige of ruwe voorwerpen, etc.

Reparaties en nacontrole
Er moet regelmatig worden gecontroleerd in welke toestand uw
prothese is en of hij voldoende stabiliteit heeft. Na verloop van
tijd verandert de kaakkam en kan het gebeuren dat uw prothese
minder goed past. De optimale toestand kan worden hersteld
door het aanbrengen van een rebasing.
Maak om de zes à twaalf maanden een afspraak voor nacontrole.
Als er schade optreedt aan de prothese of afzonderlijke gebitselementen moet u altijd direct een afspraak met ons maken.

Probeer nooit om uw gebitsprothese zelf te
repareren.

Uw tandarts kan u meer informatie geven
en adviseert u graag.
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voor u begint met schoonmaken. Zo beschermt u
uw prothese als hij bij het
schoonmaken uit uw handen
mocht glippen.

Met dank aan

www.candulor.com

De gewenning

Correcties aan de prothese

Zo kunt u uw uitneembare
prothese goed onderhouden

Als zich problemen met uw prothese voordoen of u er pijn door
heeft, maakt u dan direct een afspraak met ons. Wij kunnen
een knellende prothese binnen de kortste keren herstellen.
Uw mond en het mondslijmvlies moeten eerst nog wennen
aan de stevige prothesekunststof. Blijf de prothese alstublieft
wel dragen. Wij kunnen de problemen dan beter corrigeren,
omdat de plekken waar de prothese knelt beter te zien zijn.

Geachte patiënt,
U heeft enige tijd geleden een gedeel
telijke of volledige prothese, resp. een
uitneembare prothese aangemeten
gekregen.
Het is nu belangrijk dat u zo snel moge
lijk went aan uw nieuwe gebitselemen
ten. Daar kunt u zelf veel aan doen!
Lees onze tips voor gewenning en onder
houd in deze brochure en pas ze altijd
toe. Binnenkort merkt u niets meer van
uw nieuwe gebitsprothese.
Uw praktijkteam

Bernd Gönner

U kijkt in de spiegel en bent blij over uw glimlach. Neem de
tijd om te wennen aan uw gebitsprothese. De situatie is nieuw
voor uw verhemelte en uw tong. Ook de kauwspieren moeten
er eerst nog aan wennen. Tijdens het eten merkt u waarschijnlijk de grootste verschillen met voorheen. Het goed fijnmalen
van dat wat u eet, vergt een beetje oefening.

Dagelijks gebruik

☞ Onze tip:

Kies in het begin voor maaltijden die goed te kauwen zijn, zoals
vis, rijst of pastagerechten. Snij uw eten in kleine stukjes. Beloon uzelf met gerechten die u het lekkerst vindt.
Al snel kauwt u met genoegen op grotere stukken en zult u
zelfs enthousiast uw tanden in een stuk brood, fruit of chocolade zetten.

Aan praten resp. de nieuwe gewaargewording van de klank
van uw stem went u verrassend snel. Oefeningen zoals hardop
voorlezen maken dat u sneller went aan uw stemgeluid.

Er zijn verschillende manieren om een
prothese ’s nachts te bewaren.
Wij raden aan om uw prothese
’s nachts te bewaren in vers water.
Dan neemt de kwaliteit van de pro
thesekunststof niet af. De prothese
kan echter ook in de mond blijven
en soms wordt ook aangeraden hem
droog te bewaren.
Vraag uw behandelaar, welke methode
voor u het meest geschikt is.

