Informovaný souhlas
s léčbou Retenční aparáty
Pro stabilizaci výsledku ortodontické léčby
po sejmutí fixního aparátu používáme
retenční desku a případně foliovou dlahu.
Nasazování: Uchopíme desku za
pryskyřičnou část a nejdříve vpředu umístíme
drát před přední zuby. Teprve poté nasadíme
její zadní část, opět jen tlakem na
pryskyřičnou část těsně vedle postranních
zubů z vnitřní strany a necháme drátěné
spony zacvaknout na zadní zuby. Poté celou
desku usadíme do konečné polohy tlakem na
pryskyřičné tělo (u horní desky tlačíme
bříšky palců směrem nahoru, u dolní bříšky
pravého i levého ukazováku a prostředníku
směrem dolů)
Snímání: U horní desky nehty ukazováků
zaklesneme za vodorovná ramena zadních
spon a stáhneme celou desku směrem dolů,
u dolní obdobným způsobem nehty palců
a směrem nahoru.

Péče: Aparát, pokud není v ústech, je třeba
uchovávat vždy v krabičce (chránit před
poškozením). Čistíme kartáčkem a pastou
po vyjmutí z úst v době pravidelného čištění
zubů. Jako doplněk můžeme použít
dezinfekční šumivé tablety typu Corega apod.
(1x týdně ve skleničce vody rozpustíme jednu
tabletu a do ní naložíme aparát na dobu, kdy
je vyjmut z úst) nebo roztok BDC105
Curaprox.

Opravy: Každé poškození aparátu nebo jiný
problém může způsobit nesprávný vývoj léčby
a je nutno včas konzultovat ošetřujícího
ortodontistu. Proto je třeba telefonicky
kontaktovat sestru v recepci praxe a případně
dohodnout mimořádnou návštěvu.
Hned
po příchodu do praxe prosím nahlaste,
jaký máte problém. Poškození aparátu
vlivem běžného používání (např.prasklé
drátěné prvky) je v trvalé záruce, u jiných
poškození (např. prasklé tělo aparátu, tělo
foliové dlahy, zdeformování drátěných prvků
při nevhodném zacházení nebo neopatrnosti)
je nutno opravu uhradit.

Foliový retainer se snímá opatrně za horní
okraj symetricky na obou stranách zezadu
dopředu.
Ke každé kontrole, i mimořádné, prosím
noste aparát s sebou.
Nošení: Obvykle první 2 měsíce po sejmutí
fixního aparátu na 24 hodin. Sejmeme jen na
jídlo, pití, sport a čištění zubů. Od 3 měsíce
(zpravidla po první kontrole 2-3 měsíce
po sejmutí fixního aparátu) jen na odpoledne
a noc.
Při současném používání foliové dlahy se
dlaha nosí přes den a retenční deska na
noc. Aparáty po celou dobu nošení musí
dobře sedět. Celkovou dobu nošení upřesní
lékař.
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