KLACHTENFORM ULIER VOOR VASTE APPARATUUR

DRAADUITEINDE (1)
Klacht
: Het draaduiteinde is te lang en steekt in de wang.
Therapie
: Het uiteinde terugbuigen of laten afknippen (dit kan je ook zelf proberen).
Klacht
Therapie

: Het draaduiteinde is uit het buisje (2) geschoten.
: a) Indien je nergens last van hebt, dan laten zitten.
Zo spoedig mogelijk een afspraak maken.
b) Indien de draad in de wang steekt, probeer de draad weer in het buisje
terug te duwen. (Dat de draad wat verbogen wordt is niet zo erg).
Indien dit niet lukt, dan moet je de draad afknippen achter het slotje, ter plaatse
van (5). Zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

BUISJE MET HAAKJE (2)
Klacht
: Het buisje is losgeschoten van het metalen ringetje of van de kies (indien
het buisje rechtstreeks op de kies is geplakt).
Therapie
: De draad afknippen achter het dichtsbijzijnde slotje (t.p.v. 5). Indien de
draad in de wang steekt, zo spoedig mogelijk een afspraak maken.
Klacht
Therapie

: Het haakje is afgebroken.
: Eventuele elastiekjes moeten nu achter het uiteinde van de draad gehaakt
worden. Neem contact op met de praktijk voordat je voor controle komt.

BANDJE OM DE KIES (3)
Klacht
: Het bandje (metalen ringetje) zit los.
Therapie
: Het bandje moet opnieuw vastgezet worden. Nieuwe afspraak maken.
Indien het bandje helemaal van de kies af is en de draad steekt in de wang,
dan moet je de draad doorknippen achter het dichtsbijzijnde slotje (t.p.v. 5).
Reparatie kan niet zomaar tijdens een controle gebeuren, dus eerst even
bellen. Bewaar het bandje goed en neem het dan mee.

DRAAD (4 en 5)
Klacht
: Draad kan breken.
Therapie
: Indien het draadeinde in de wang steekt, dan afknippen achter de
dichtsbijzijnde bracket (t.p.v. 5).
BRACKET OP DE TAND OF KIES (6)
Klacht
: Bracket is los
Therapie
: Als je er geen last van hebt kan de losse bracket voorlopig blijven zitten.
Heb je er wel last van, probeer dan het rubber ringetje (7) of eventueel het
ligatuurtje (8) wat om de bracket zit los te maken om de bracket van de beugel
los te maken. Afspraak maken om een nieuw bracket te laten vastplakken.
Wacht niet tot de volgende afspraak, maar bel altijd naar de praktijk. Tijdens
de controle ontbreekt hiervoor meestal voldoende tijd.
ELASTIEKJE (7)
Klacht
: Elastiekje (gekleurd rubber ringetje) is kapot, of losgeschoten en kwijt.
Therapie
: Bij het volgende controlebezoek wordt het elastiekje weer vastgezet. Het is
beter tevoren naar de praktijk te bellen, want soms kunnen de tanden
hierdoor terugdraaien.
IJZEREN DRAADJE (8) (staal ligatuurtje)
Klacht
: Het draadje is kapot.
Therapie
: Zelf proberen los te maken. Neem contact op met de praktijk ,want de tand
kan terugdraaien.
Klacht
Therapie

: Het uiteinde van het draadje steekt in de lip of wang.
: Zelf het uiteinde naar de tand toe buigen.

ALGEMENE TIP
Als er iets uitsteekt, probeer het dan terug te buigen met de botte achterkant
van een mes of vork.
Lukt dit niet, probeer het dan af te knippen met een nagelschaartje of kniptangetje.
Lukt dit niet, plak dan een stukje was (of suikervrije zachte)kauwgum op de beugel.
Zo voorkom je dat je blaren krijgt. Neem contact op als er iets niet in orde is.

