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Prothese handleiding
Geachte heer/mevrouw,
INFORMATIE M.B.T. UW NIEUWE GEBITSPROTHESE!
De prothese is met de meeste zorg vervaardigd, conform de Europese Richtlijn
Medische Hulpmiddelen, uit eerste klasse CE-gemarkeerde materialen.
Vergeet echter niet dat uw kunstgebit niet uw eigen tanden zijn, het blijft een vervanging/hulpmiddel.
Daarom geven we u graag nuttige informatie mee.
PIJNLIJKE DRUKPLAATSEN
Drukplaatsen aan de kaak na het plaatsen van uw nieuwe gebitsprothese zijn normaal.
U belt dan voor een afspraak. Als u ’s morgens belt wordt u diezelfde dag ingepland, als u
’s middags belt de volgende dag.
SPRAAKMOELIJKHEDEN
Spraakmoeilijkheden zijn tijdelijk.
Advies: extra oefenen op woorden/klanken waar u moeite mee heeft.
ETEN
Aanvankelijk kan het eten moeizaam gaan. Advies: begin met kleine hapjes te kauwen.
Zo leert u met uw nieuwe prothese om te gaan. Verder moet u er rekening mee houden dat u met een
prothese de mond niet wijd open kunt doen, uw tong niet ver uit kunt steken of in een appel kunt
bijten. Ook uw smaak en/of de speekselvorming kan veranderd zijn: na enige tijd zal dit herstellen.
Het is beter uw prothese ’s nachts uit te doen, de druk is van de kaak en de doorbloeding beter, dit
komt ten goede aan het behoud van uw kaken.
HET REINIGEN
Reinig uw gebitsprothese dagelijks met een protheseborstel en een speciaal daarvoor bestemd
prothesereinigingsmiddel zoals Ecosym (in de praktijk verkrijgbaar).
Let op: gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen of gewone tandpasta.
Gebruik geen heet water en leg uw prothese niet droog weg, dit kan beide de pasvorm negatief
beïnvloeden.
Als u de prothese boven de wastafel schoonmaakt let erop dat u een handdoek of een laagje water in
de wastafel doet, zo voorkomt u schade als de prothese valt.
HOE LANG GAAT UW GEBITSPROTHESE MEE ?
Het meest verantwoord is een periode van vijf tot acht jaar volgens uw zorgverlener en
zorgverzekeraar. In de meeste gevallen is de pasvorm na deze periode verminderd en kunnen zich
klachten gaan voordoen.
Advies: om klachten te voorkomen is het verstandig uw gebitsprothese eens in de twee jaar te laten
controleren, als u implantaten heeft is dit jaarlijks verstandig. U krijgt hier automatisch een uitnodiging
voor via de praktijk.
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GARANTIE
Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.
Uw tandprotheticus geeft een jaar garantie op materiaal- en verwerkingsfouten, mits op de juiste wijze
onderhouden. Pasvormproblemen als gevolg van natuurlijke resorptie vallen buiten de garantie en na
drie maanden vervalt de garantie m.b.t. drukplaatsen en het (de)-activeren van de matrices in uw
klikgebit.
KLACHTEN
Met klachten neemt u contact op met de praktijk. Uw situatie is bekend en wij zullen ons uiterste best
doen om uw klachten op te lossen.
TELEFOONNUMMER : 0165-505510
TEAM MONDZORGCENTRUM TOUWEN.

