Informatie van uw tandarts

Geheel of gedeeltelijke
gebitsprotheses

Het kunstgebit

Uitneembare
gebitsprotheses

Wij geven u graag informatie over gebitsprotheses.

Het kunstgebit
Heeft u een ongezond gebit en mist u een flink deel
van uw eigen tanden of kiezen? Overweeg dan een
kunstgebit. Ons land telt meer dan twee miljoen
dragers van een kunstgebit, dus u bent niet de
enige! Met moderne technieken en een uitgebreid
scala aan soorten en kleuren van tanden en kiezen
is het voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar
dat u een kunstgebit draagt. Een kunstgebit, ook
wel gebitsprothese genoemd, vervangt ontbrekende
tanden en kiezen en is door uzelf uitneembaar.
Er bestaan gedeeltelijke en volledige protheses,
maar ook een implantaatgedragen prothese
oftewel klikgebit.

Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw
kunstgebit te kunnen constateren, is het advies om
jaarlijks op controle te komen bij uw behandelaar.

Na de behandeling

Immediaatprothese

Mooie nieuwe ontwikkelingen zijn

De immediaatprothese wordt ook

metalen haakjes rond de eigen

wel noodprothese genoemd.

tanden of kiezen. Deze haakjes

De immediaatprothese krijgt u direct

kunnen ook in bepaalde gevallen

nadat uw tanden en/of kiezen

uit tandkleurig materiaal worden

getrokken zijn. Door de verandering

vervaardigd.

in uw mond kan het de eerste periode
vreemd aanvoelen of gevoelig zijn.
Wij begeleiden u door deze eerste,
minder prettige periode. Als gevolg
van snelle verandering (slinking) van
de kaak, zal het gebit regelmatig aan
gepast moeten worden.

Gedeeltelijke prothese

Gedeeltelijke prothese
(partiële prothese)
We worden steeds ouder en eigen

Klikgebit

tanden en kiezen worden door betere

Eén derde van de groep die een

zorg steeds langer behouden.

kunstgebit draagt, heeft of krijgt op

Wel zien we op latere leeftijd een

den duur klachten. Dit is vaak het

situatie onstaan waarbij soms tanden

gevolg van het slinken van de kaak

of kiezen ontbreken. Wij kunnen dit,

en slijtage van de prothese.

vaak lelijke, gat op verschillende

Implantaten in de onderkaak en

manieren opvullen. Bijvoorbeeld met

soms ook in de bovenkaak zijn een

een partiële prothese.

mogelijke oplossing voor extra

De partiële prothese kan gemaakt

houvast van de prothese.

worden van kunsthars of van metaal

Het comfort en hierdoor de

met kunsthars.

kwaliteit van leven wordt hiermee
aanzienlijk verbeterd.

Volledige prothese
Het bovenste deel van de prothese heeft een
gehemelteplaat. Het onderste deel heeft de
vorm van een hoefijzer, die de kaak omsluit.
Als u een volledige prothese heeft, betekent dit
niet dat u niet meer naar de praktijk hoeft te
gaan. Als gevolg van het voortdurend slinken
van de kaken is het noodzakelijk de prothese
regelmatig te laten controleren en de prothese
(gemiddeld genomen) iedere vijf tot acht jaar te
laten vervangen. Met moderne technieken en
nieuwe materialen is het mogelijk een normale
vervangende prothese te vervaardigen, maar
ook een luxe prothese met individuele
inkleuring van de kunsthars en tanden.
Indien noodzakelijk dienen wij de aanvraag bij
uw zorgverzekeraar in.

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

