Een immediaat
prothese?

Het aanmeten van een
immediaatprothese
Voor veel patiënten is het vaak een schok als de tandarts
aangeeft dat het beter is om, naar aanleiding van tandheelkundige
problemen, alle nog bestaande tanden en kiezen te trekken en een
zogenaamde immediaat prothese te nemen. Hoewel er vaak veel
problemen zijn en pijn is, is het voor veel patiënten een emotionele
barrière om een prothese aan te laten meten. Wees gerust, al
meer dan drie miljoen Nederlanders zijn drager van een volledige
gebitsprothese.
Een immediaatprothese is een prothese die na het trekken van alle
tanden en kiezen meteen in de mond wordt geplaatst. Voordeel
hiervan is dat u nooit zonder tanden loopt. Nadeel is, dat vooral
door het slinken van de kaak, de eerste tijd de pasvorm van deze
prothese niet optimaal is.
Hoe is de procedure?
Aangezien elke mond en dus ook elke kaak anders is, moet een
prothese altijd individueel worden gemaakt. Door de vorm en
de stand van het eigen gebit zoveel mogelijk na te bootsen, zal
een mooi cosmetisch resultaat behaald worden. Omdat dit zeer
nauwkeurig werk is wordt de behandeling in verschillende fases
uitgevoerd. Wel is het altijd zo dat de immediaatprothese helemaal
klaar is voordat de tandarts over zal gaan tot het trekken van de
tanden en kiezen. Nadat hij dit heeft gedaan, kan hij de prothese
meteen in de mond plaatsen.
Gewenning
Wanneer de tanden en kiezen zijn getrokken en de prothese is
geplaatst, gaat de kaak langzaam slinken. Het is normaal dat
u in de eerste dagen na plaatsing last heeft van zogenaamde
drukplaatsen. Dit zijn plaatsen in de prothese die tegen uw kaak
drukken, waardoor u een pijnplekje voelt. Deze drukplaats kan
bij de tandarts meteen worden verwijderd. Het slinken van de
kaak wordt veroorzaakt doordat de ruimtes waar voorheen uw

tandwortels zaten, langzaam dichtgroeien. Vooral de eerste tijd na
het trekken zult u dat merken doordat uw prothese losser komt te
zitten. Na enkele weken is er de mogelijkheid om uw prothese te
voorzien van een tijdelijk nieuw laagje, zodat de pasvorm weer veel
beter is. Probeer wel altijd, ondanks bovengenoemde klachten,
uw prothese zoveel mogelijk te dragen, zodat uw kaak mooi in de
goede vorm geneest. Ook zult u hierdoor het snelst wennen aan
het dragen van een gebitsprothese.
Verander of slijp zelf nooit aan de prothese, maar ga hiervoor
altijd naar uw tandarts als u het idee hebt dat de prothese
knelt of niet prettig zit.
Verzorging
Het is belangrijk dat de prothese op de juiste manier wordt
onderhouden. Het is van groot belang om de eerste 24 uur
na het trekken van de tanden en kiezen, de prothese niet uit de
mond te halen. Dit omdat de wonden (ontstaan door het trekken
van de tanden en kiezen) nog open zijn. Door het uitnemen van
de prothese kunnen de wonden opnieuw gaan bloeden. Daarna
is het belangrijk de prothese dagelijks goed te reinigen met een
zogenaamde protheseborstel en warm water. Gebruik geen
tandpasta, omdat dit schuurt in de prothese.
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