Ben je zelf ziek of heb je Corona-ach3ge klachten, dan kunnen we je
bij ons in de prak3jk NIET helpen. Neem wel contact met ons op,
want we gaan je dan verwijzen naar een speciale pijn-poli als daar
vanwege de beugel wel aanleiding voor is.

FAQ bij beugelproblemen 1jdens Corona: wanneer
kun je iets thuis zelf oplossen en wanneer kun je/
moet je langskomen?
Bij twijfel kun je ook al3jd een foto maken van het probleem en deze naar ons mailen met je
vraag. De prak3jkmail (info@koningortho.nl) wordt de hele dag door gelezen en
beantwoord.
Je mag zonder afspraak langskomen om extra was op te halen of een zakje elas1ekjes, hou
wel 1,5 m afstand ten opzichte van de andere mensen bij de balie!

-Vragen bij vaste apparatuur (de “slotjes”beugel)1. Er zit een bracket (slotje/blokje) los? Dit is niet zo erg. Je mag proberen deze zelf er
tussen uit te halen of anders laten ziIen. Zit een bracket (of meer) echt vervelend te
wiebelen en zelf los maken lukt niet, maak dan met ons een afspraak. Wel graag
doorgeven, dat er iets stuk is (info@koningortho.nl)! Voor repara3es worden andere
afspraken gemaakt!

BRACKET (“SLOTJE” OF “BLOKJE”)

2. Er zit een bandje/ringetje (meestal om de achterste kies/kiezen) los? Maak een afspraak
met ons.
3. Een bandje/ringetje /bracket (slotje) waar je een elas1ekje aan moet dragen (bijv. B, C of
D elas3ekjes) is er helemaal uit? Soms kun je het elas3ekje ook nog wel vlak daarvoor om
de naastgelegen bracket of uitstekend boogdeel beves3gen. Lukt dat niet, laat dan het
elas3ekje uit, maar als je aan beide kanten elas/ekjes draag (dus links en rechts): dan aan

RINGETJE OF BANDJE

beide kanten elas/ekjes uitlaten!!! Maak zo snel mogelijk een afspraak om het bandje
weer vast te zeIen.
4. Achterin steekt er iets uit? Meestal is dit de boog (metalen draad) die door de slotjes
loopt. Kijk goed of de boog nog door het laatste buisje zit (kan een bracket zijn (slotje op je
kies) of een ringetje). Vergelijk eventueel met de andere kant (links <->rechts). Met een
pincet kun je soms de boog wat verschuiven van links naar rechts of andersom. Lukt dit
niet of blijY de boog te lang, maak dan een afspraak, dan knippen wij een stukje er van af.
5. De boog is uit het laatste buisje? Soms lukt het je zelf om deze weer terug te plaatsen
(vergelijk eventueel met de andere kant (links<->rechts). Lukt dit niet, dan kun je proberen
de boog door te knippen vlak voor het buisje waar de boog niet meer in zit. Je kunt
hiervoor het beste een nagelknippertje of sieraden tangetje gebruiken. Lukt dit niet of
vind je het eng, maak dan een afspraak met ons.
6. De boog is uit een slotje? Kijk of je deze zelf weer in het slotje kunt duwen en duw het
slotje dicht (alle klepjes gaan dicht in de rich3ng van het tandvlees!). Is het slotje dicht en/
of lukt het niet, bel ons dan op.
7. De boog is gebroken? Prikt of steekt het gebroken deel uit, dan kun je dit proberen zelf af
te knippen. Gebruik hiervoor een nagelknippertje of sieradentangetje. Tijdelijk kun je ook
wat was of suikervrije kauwgom erop plakken en maak een afspraak om deze zo snel
mogelijk te laten repareren.

KETTINGELASTIEK

KETTINGELASTIEK

8. KeLng elas1ek is gescheurd? Geen last = gewoon laten ziIen. Soms irriteert het uiteinde
bij de scheur een beetje, dan kun je dit met een klein schaartje aanippen. Lukt dit niet,
maak dan een afspraak.
9. KeLng elas1ek is verkleurd (geel): dit kan geen kwaad, kan zo blijven ziIen.
10. Ligatuurtje (ijzerdraadje om het slotje) prikt? Je kunt het uiteinde iets ombuigen naar je
tand toe; gebruik hiervoor bijvoorbeeld het uiteinde van een luciferstokje. Is het draadje
gebroken, dan kun je het voorzich3g ertussen uit halen en maak een afspraak om een
nieuwe te plaatsen. Dat geld ook voor een inbindelas3ekje (klein grijs elas3ekje om een
bracket).

LIGATUURTJE EN KLEIN ELASTIEKJE

-Vragen bij losse apparatuur (plaat of blokbeugel)-

LOSSE BEUGEL/PLAATAPPARATUUR

ACTIVATOR (“BLOKBEUGEL”)

11. De losse beugel zit erg los? Probeer de beugel als het lukt alleen ’s nachts te dragen en
maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.
12. De losse beugel is kapot? Als de beugel geen zeer doet, maak er een foto van en mail
deze naar ons (info@koningortho.nl), dan kunnen we op afstand beoordelen of het nodig
is om deze te repareren. Doet de beugel pijn, omdat deze kapot is, maak dan met ons een
afspraak.
13. De Ac1vator (“blokbeugel”) geeP een blaar/drukplek? Probeer de beugel alleen ’s
nachts te dragen en maak met ons een afspraak.

-Vragen bij Scharnier-apparatuur (Herbst)14. Herbst stang zit los? Probeer deze met behulp van het meegegeven inbussleuteltje vast
te draaien. Lukt dat niet? Dan kun je wellicht de andere zijde los draaien en de stang eruit
halen. Bewaar deze goed, maak een afspraak en neem deze mee bij je afspraak (Tip: ben
je het inbussleuteltje kwijt? Het sleuteltje van een iPhone om een simkaart te plaatsen
past ook!).
15. Er is een stukje van de Herbst beugel afgebroken? Als dit geen zeer doet, dan kun je het
waarschijnlijk zo laten. Bij twijfel, maak er een foto van en stuur deze naar ons op
(info@koningortho.nl), dan bepalen we op die manier of je toch langs moet komen.

-Vragen bij palatinale boog (stang langs het gehemelte)-

PALATINALE BOOG (HIER AFGEBEELD MET
LUSJE IN HET MIDDEN)

16. De boog langs het gehemelte is los. Deze schuiY in een slotje aan de binnenzijde van je
kies. Probeer deze zelf weer terug te schuiven. Lukt dit niet, maak dan met ons een
afspraak. Tijdelijk kun je deze even vastplakken met wat suikervrije kauwgom.
17. De pala1nale boog is er helemaal uit? Bel ons op, dan zullen we op individuele basis
beoordelen of er een afspraak voor herplaatsen nodig is. Zo ja? Neem de boog dan wel
mee op je afspraak!

-Vragen bij retentiedraad/spalkje-

RETENTIEDRAAD OF SPALKJE

18. De draad (spalk) zit los en/of een lijmbolletje is weg? Heb je nog een losse beugel?
Draag die dan in ieder geval ’s nachts en neem contact op voor het maken van een
repara3e afspraak.
19. De draad (spalk) is er helemaal uit? Bewaar de draad goed, maak een afspraak met ons
en neem de draad (spalk) mee naar je afspraak. Heb je ook nog een losse beugel? Draag
deze dan in ieder geval ’s nachts.

Tip:
Maak in alle gevallen bij klachten met draadspalkjes regelma3g goede selﬁes van je tanden
(bijvoorbeeld eens in de 2 weken), dan zie je waarschijnlijk dat eventuele verplaatsingen
minder snel plaatsvinden, dan waar je bang voor bent. En: noteer goed de datum waarop het
probleem ontstond. In het algemeen geldt: hoe langer het geleden is, dat een reten3edraad
geplaatst is, hoe langzamer je tanden verplaatsen als deze draad beschadigd is (stuk of
helemaal weg).

