
DE HYRAX 

Vandaag is er een hyrax bij je geplaatst. Deze beugel is aan de kiezen vastgemaakt 
en is bedoeld om de bovenkaak breder te maken. Hierdoor gaan de kiezen van de 
bovenkaak beter op de kiezen van de onderkaak passen.  

De assistente heeft laten zien hoe de beugel moet worden aangedraaid met de 
daarbij behorende sleutel. Dit dient iedere dag twee keer te worden gedaan. Dit kan 
het beste ‘s ochtends en ‘s avonds gebeuren. Gemiddeld moet er 20 maal 
geschroefd worden. Dit kan worden bijgehouden in onderstaande tabel. 

De eerste paar dagen zal praten, eten en slikken wat lastig gaan. Ook kan na het 
schroeven een vervelende druk ontstaan in de buurt van de neus, oren, wangen en 
tussen de voortanden. Dit is normaal en zal vanzelf minder worden. Verder kan er 
tussen de grote bovensnijtanden een spleet ontstaan. Ook dit is normaal en geen 
reden om ongerust te worden. De spleet tussen de tanden zal 1-2 maanden nadat je 
gestopt bent met het schroeven vanzelf weer sluiten. 

De assistente heeft je vandaag laten zien hoe je je tanden en de beugel schoon moet 
houden. Het is belangrijk om deze instructies goed op te volgen om te voorkomen 
dat er gebitsproblemen ontstaan. 

Hard en plakkerig voedsel moet worden vermeden. De ringen om je kiezen kunnen 
hierdoor losraken of breken. Wanneer er toch iets losraakt stop dan met draaien en 
neem contact met ons op. 

Het is belangrijk dat je een week na het plaatsen van de beugel voor controle komt. 
Dan kan worden bepaald of het draaien goed is gelukt. Als het aantal keren draaien 
van de schroef is voltooid moet de beugel nog minimaal drie maanden blijven zitten 
om de bovenkaak de kans te geven voldoende vast te groeien. 
Het is zeer belangrijk dat er nooit vaker wordt geschroefd dan er is voorgeschreven. 
Mocht u verhinderd zijn op de controle-afspraak terwijl het aantal keren schroeven is 
bereikt, dan mag in geen geval verder worden geschroefd. 

Voor vragen of pijnklachten neem dan contact met ons op. 

Veel succes met je beugel! 

1.       2.           3.           4.           5.           6.        7.        8.         9.    10.        

11.        12.   13.     14.      15.       16.       17.       18.       19. 20. 

21.  22.   23.     24.      25.       26.       27.       28.       29. 30.


