Kindt & Reukers
orthodontisten

Poetsinstructie
Een goede mondhygiëne, dat wil zeggen een schoon gebit en gezond tandvlees, is een
absolute voorwaarde voor het starten van een orthodontische behandeling.
Als tijdens de behandeling de mondhygiëne verslechtert kan de orthodontist besluiten
de beugelbehandeling voortijdig af te breken, om schade aan de tanden en het tandvlees
te voorkomen.
Met een slotjesbeugel is poetsen best lastig,
maar met wat extra tijd en aandacht is het goed
te doen. Gebruik een tandenborstel met een
rechte steel en met een kleine borstelkop. De
haren van de tandenborstel moeten vooral niet
te hard zijn: gebruik een soft of medium borstel.
Het gebruik van een elektrische tandenborstel
is ook mogelijk.
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1) Begin met de tanden en kiezen in de boven-

2) Plaats de borstel weer boven de draad en

kaak. Plaats de borstel aan de bovenkant van
de draad en slotjes, op de rand van tandvlees
en tand. Houd de borstel onder een hoek
van 45º richting het tandvlees (foto 1). Maak
ongeveer tien korte bewegingen heen en
weer, zodat de haren van de borstel vrijwel
op dezelfde plaats blijven. Schuif de borstel
een stukje op en maak dezelfde korte bewegingen. Poets van rechts naar links en zorg
dat het tandvlees goed wordt mee gepoetst.

slotjes, maar nu in een hoek van 45º richting
de beugel (foto 2). Zo poets je tussen de
slotjes.
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3) Plaats de borstel nu onder de draad om van-
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af de snijrand van de tanden de onderkant
van de slotjes te poetsen (foto 3). Maak weer
dezelfde korte bewegingen met de borstel.
Poets nu de tanden en kiezen in de onderkaak op dezelfde manier als in de bovenkaak
werd gedaan (stap 1 t/m 3).
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6) Gebruik een ragertje om de randen van de
slotjes in detail schoon te maken en om het
tandvlees tussen de tanden goed te poetsen.
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4) Poets de binnenkant van de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak door ook
hier de borstel onder een hoek te plaatsen
en korte poetsbewegingen te maken. Poets
ook het tandvlees om te voorkomen dat het
ontstoken raakt. Ontstoken tandvlees wordt
dik en rood en bloedt bij het poetsen. Is je
tandvlees toch ontstoken, blijf het dan goed
poetsen om erger te voorkomen.
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Schoon?
Kijk in de spiegel om te controleren of alle
plaque en voedselresten goed zijn verwijderd
en of de slotjes glimmen. Gebruik af en toe
plaqueverklikkers (tabletjes) om te controleren
of je tanden en kiezen echt schoon zijn.
Om het ontstaan van witte vlekken op het
glazuur te voorkomen is naast zorgvuldig
poetsen het gebruik van een fluoridespoelmiddel essentieel. Bij het plaatsen van een
beugel krijg je hiervoor een recept dat moet
worden ingeleverd bij de apotheek.

5) Poets de kauwvlakken van de kiezen in de
boven- en onderkaak door de borstel er
recht op te zetten en wat grotere schrobbewegingen te maken.
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