Informatie van uw tandarts

Immediaatprothese

Immediaatprothese

Van eigen gebit naar
kunstgebit
Op weg naar weer een stralende lach.

Een immediaatprothese wordt ook wel een noodprothese genoemd en wordt geplaatst direct na het
trekken van de tanden en kiezen.
Het trekken van tanden en kiezen
Het trekken van tanden en kiezen wordt meestal
niet in één keer gedaan. De behandelaar trekt eerst
uw kiezen en daarna pas uw tanden. De tijd die hier
tussen zit, is doorgaans enkele weken. Eten zal in die
periode misschien wat lastig gaan. Het beste kunt
u zacht voedsel eten. Daarna kunt u weer gewoon
eten wat u gewend bent. Wel zal uw kauwvermogen
afnemen. Soms wordt ervoor gekozen de tanden en
kiezen in één keer te trekken. De behandelaar geeft
u altijd uitleg over de mogelijkheden en de bijkomende voor- en nadelen.

U gaat nooit tandeloos de praktijk uit.
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Nabloeden
De eerste uren na het trekken van
uw tanden kan het tandvlees nog
wat nabloeden. Dit merkt u door
de smaak en uw speeksel zal rood
van kleur zijn. Dit stopt meestal vrij
snel. Uw speeksel krijgt dan ook
weer de normale kleur. De eerste
24 uur kunt u beter niet uw mond
spoelen.

Directe plaatsing
Vroeger liepen mensen voordat ze een kunstgebit kregen, een tijdje zonder tanden. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. De immediaatprothese (noodprothese) wordt onmiddellijk
in uw mond geplaatst nadat de laatste tanden
zijn getrokken. Dit betekent dat het direct over
de verse wonden heen geplaatst wordt. Dat is
misschien een vreemd idee, maar dit heeft een
groot voordeel. Uw kunstgebit zit namelijk als
een soort verband op de wonden. In het begin
zal u moeten wennen. Geef dit een paar dagen
de tijd om te beoordelen hoe uw nieuwe gebit
aanvoelt.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

