Algemene informatie over het retentiedraadje/spalkje
Tanden staan in levend weefsel. Spontane verplaatsing van tanden komt vaak voor. Soms heeft
dit te maken met de stand van de tanden voor de orthodontische behandeling maar het kan ook
zijn dat het te maken heeft met de normale verandering in tandstand tijdens je leven.
Om te voorkomen dat je tanden gaan verschuiven, is er een metalen draadje achter je onderen/of boventanden geplaatst. Dit draadje noemen wij een spalkje of een retentiedraadje.
Wennen
Het spalkje is per tand vastgezet met speciale lijm. En bij normaal gebruik en onderhoud blijft
het spalkje gewoon vast zitten. Na het plaatsen van het spalkje moet je wennen dat je tanden
anders aanvoelen aan de tongkant. Je voelt de lijm zitten waarmee het draadje vast zit.
Na een paar dagen (meestal maximaal na 1 week) ben je volledig aan de draadjes gewend.
Let op: Geen harde dingen met de voortanden afbijten, appels etc. in stukjes! Een te grote
kracht op de tanden kan ervoor zorgen dat de spalk op één of meerdere plaatsen los komt van je
tand/tanden. Als dit gebeurt, laat dan zo snel mogelijk de spalk weer vastzetten bij ons in de
praktijk of bij je eigen tandarts (of tijdens onze vakantie bij onze waarnemers in het MCA).
Komt je spalk in zijn geheel los, bewaar deze dan goed en maak zo snel mogelijk een afspraak om
de spalk weer terug te laten plaatsen (niet weggooien!). Niet tijdig bellen zorgt voor
tandverplaatsing! TIP: bewaar een zakje rode elastieken. Mocht een spalkje los komen dan kun je
tijdelijk een elastiek van hoektand tot hoektand (zie foto) tussen de tanden en kiezen door
flossen. Dit elastiek 24 uur dragen (alleen met eten en tandenpoetsen
eruit laten). Dit voorkomt dat de tandstand verandert en dat er
eventueel spleetjes tussen de tanden komen. Maak zo spoedig mogelijk
een afspraak in de praktijk om het spalkje weer vast te laten zetten.
Bij verlies van de spalk is het mogelijk om een nieuwe spalk te laten
maken en te plaatsen. De kosten zijn voor eigen rekening.
Controle:
Na het plaatsen van de spalkjes (vaak gevolgd na het verwijderen van je vaste beugel) willen wij
de stand van je tanden, kiezen en de spalkjes nog een paar keer controleren. Meestal zijn
spalkjes alleen voldoende om alles mooi te houden. Als de tandstand of de stand van de kiezen
verandert, of de spalkjes komen los door knarsgewoonten kan in overleg worden besloten om over
de spalkjes heen doorzichtige hoesjes te laten maken (de kosten hiervan worden apart in rekening
gebracht).

Deze controles vinden na ongeveer 4 tot 6 weken, na 4 maanden en tot slot nog een keer na 6
maanden plaats. Na je laatste bezoek krijgt je tandarts van ons bericht met informatie over je
verstandskiezen en het verzoek extra aandacht aan de spalken te besteden.
Onderhoud
Een retentie draadje is de meest makkelijke ‘’eindbeugel’’ die er is, maar dat een goede
mondhygiëne belangrijk is, spreekt voor zich. Zorg ervoor dat je goed aan achterkant rondom de
spalk poetst (door poetsen kan de spalk niet los gaan). Ook is het van belang dat je elke dag de
ruimte tussen de tanden schoonmaakt met een tandenstoker. Laat je gebit regelmatig door je
tandarts controleren en laat eventueel tandsteen verwijderen.
Een spalk draag je voor het leven en ons advies is het spalkje nooit te laten verwijderen.
Laat je het spalkje om wat voor reden dan ook toch verwijderen dan moet je altijd zorgen voor
een uitneembare voorziening om verplaatsing van je tanden te voorkomen.
Wij hopen dat je heel lang van het mooie eindresultaat zult genieten!
Iets los of een vraag? Altijd bellen! Tel: 0251- 67 44 40
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