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Informatie

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses
(kunstgebitten). De gebitsprothese wordt door de tandprotheticus aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een
verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is. De tandprotheticus vervaardigd geheel zelfstandig ook partiële
protheses (gedeeltelijke protheses), frame protheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.
Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw gebitsprothese. Uw persoonlijke
wensen worden met de tandprotheticus besproken. Door het persoonlijke contact kan de tandprotheticus alle aandacht
schenken aan het vervaardigen van uw gebitsprothese in zijn eigen laboratorium. De tandprotheticus is in staat de
functies van het natuurlijke gebit te herstellen. Te denken valt daarbij aan het vermalen van het voedsel maar ook aan
het spraakvermogen en aan het uiterlijk.
Na enkele bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte pasprothese. De stand van
de tanden, de esthetiek en de functie worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw
kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht.
Waarvoor kunt u terecht bij de tandprotheticus:
- Advies/ informatie
- Beoordeling van uw huidige gebitsprothese
- Vervanging van uw volledige gebitsprothese
- Een gebitsprothese op implantaten (klikgebit)
- Een partiële (gedeeltelijke) gebitsprothese
- Reparatie of aanpassing van uw bestaande gebitsprothese
- Rebasen van de huidige prothese (opvullen)Controle
Als uw gebitsprothese los gaat zitten, raadpleeg dan uw tandprotheticus. Gebruik geen kleefpasta of kleefpoeder, het
probleem wordt hiermee niet opgelost. Ga voor reparaties altijd naar de tandprotheticus, ook als u klachten heeft. Zo
voorkomt u ontstekingen. Ook voor een prothesedrager is een regelmatige controle nuttig, vaak zal er niets te doen zijn,
soms zal aanpassen of vervanging nodig blijken. Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen kort geleden zijn
getrokken of wanneer uw gebitsprothese ouder is dan 5 jaar. Ga in geen geval zelf aan de gang met watten, kleefpasta,
voering-laagjes, sigaretten vloeipapier of iets dergelijks. Dit werkt sneller slinken van de kaak in de hand. Ga terug naar
uw tandprotheticus. Zelf lijmen kan een professionele reparatie onmogelijk maken.
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