Om de tanden en kiezen van onder- en bovenkaak in een juiste positie ten opzichte van elkaar te brengen en de overbeet te
corrigeren, worden intermaxillaire correctie veren (forsus) aangebracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat vaste apparatuur in
de onder- en boventandboog is aangebracht. Deze veren zitten permanent met de onder- en bovenbeugel verbonden. Het
duurt enkele dagen voordat je aan deze veren gewend bent geraakt. De veren blijven gedurende meerdere maanden
aanwezig. Meestal zit er links én rechts een veer, maar soms wordt ervoor gekozen er alleen één veer links of rechts te plaatsen.
De veren duwen langzaam de ondertandboog naar voren en de boventandboog naar achteren, waardoor de overbeet
verdwijnt.
Plaatsen
De Forsus veren worden geplaatst
wanneer er voldoende dikke draden in de
slotjesbeugel zitten. Ze kunnen dus nooit
aan het begin van een beugelbehandeling
geplaatst worden, dit zou namelijk teveel
ongewenste bijwerkingen geven.
Eten
Wees voorzichtig met wat je eet, met
name met hard en kleverig voedsel. De
Forsus hebben bewegende onderdelen en
gaan daardoor best snel stuk. Neem ook
altijd contact op wanneer er wat stuk is,
ook al heb je dezelfde dag een afspraak .
We kunnen dan wat extra tijd plannen voor reparatie.
Staafje uit veer gekomen
Er zijn twee onderdelen nodig om één Forsus veer te maken. Dit is een staafje in de onderkaak en een veertje in de bovenkaak,
welke precies in elkaar passen. Wanneer je je mond heel ver open doet, bijvoorbeeld bij een grote hap eten of bij gapen, kan
het gebeuren dat het staafje uit de veer schiet. Dit is geen enkel probleem, je kunt deze gemakkelijk weer in elkaar zetten door
de veer iets in te duwen en het staafje terug te plaatsen.
Gevoeligheid
De eerste paar dagen na het plaatsen van de Forsus veren kun je een aantal dagen last hebben van je tanden, dit is vervelend
maar niet erg. Als na een ongeveer een week blijkt dat het niet beter gaat, mag je uiteraard contact met de praktijk
opnemen om te overleggen.

> Is er iets stuk? Bel altijd om dit door te geven

