
Doorzichtige eindbeugel met correctie/ 
hoesje of OIR met set up  (Orthodontic Invisable Retainer) 
 
Om de stand van enkele tanden en of kiezen (elementen) weer goed in de rij te laten passen ga je 
OIR (’s) dragen. 
 
OIR: 
Nadat er gipsmodellen gemaakt zijn, worden de tanden en of kiezen die niet goed in de rij staan 
in het gips los gezaagd en door middel van was in de ideale stand weer vastgezet in het gipsmodel 
(de OIR (‘s) worden in deze stand gemaakt). Door middel van het persen van een plaatje warm 
kunststof over het gipsmodel van de kaak wordt een OIR vervaardigd. De OIR heeft nu precies 
de vorm van het gebit van gips. Dit is de stand welke uiteindelijk ook in de mond bereikt gaat 
worden. 
In de mond is de stand van de tanden en kiezen nog niet ideaal, je merkt als je de OIR gaat 
dragen dat deze heel strak om je tanden en kiezen heen geklemd zit. Dit klopt! De tanden en 
kiezen gaan verplaatsen in de richting die is vastgelegd in de OIR. Uiteindelijk komen je tanden 
en kiezen weer keurig in de rij te staan! 
 
Wanneer en hoe vaak moet de OIR gedragen worden? 
Het is belangrijk dat je deze beugel 24 uur draagt, alleen dan werkt deze beugel. In het begin 
voel je veel druk op de tanden en kiezen. Dit gaat gepaard met gevoeligheid/pijn. Het is 
belangrijk dat je in het begin doorzet desnoods met een pijnstiller (paracetamol). Zo wen je snel 
aan de OIR en na verloop van tijd merk je duidelijk dat je tanden zich gaan aanpassen aan de 
OIR. Tijdens het eten, drinken, en poetsen heb je de OIR (‘s) niet in. Bewaar hem dan in het 
bijgeleverde doosje. Zo kan je beugel niet kwijtraken of stukgaan. 
 
Schoonmaken van je beugel: 
Ondanks dat je goed je tandenpoetst ontstaat er plak en viezigheid op de OIR. Het is belangrijk 
dat je de OIR minimaal 1x per dag direct na het uitdoen ’s morgens met water en zeep of 
afwasmiddel poetst met een protheseborstel (te koop bij de drogist) onder de kraan. Ondersteun de 
hoesjes goed door deze plat op je hand te leggen. Op deze manier blijven de OIR’s er helder en 
fris uitzien. (De OIR’s niet in de vaatwasser en niet met tandpasta reinigen. Maak ook het bakje af en toe 
schoon.) 

 
De controle: je komt regelmatig voor controle van dit hoesje. Wanneer het eindresultaat bereikt 
is, zullen de controles afnemen. Soms wordt er indien mogelijk gekozen om een spalkje (draadje) 
achter je tanden te plaatsen om de stand zo vast te zetten. Geen spalkje? Dan blijf je na de 
controle periode gewoon de OIR(‘s) dragen. Dit is zeer belangrijk om de stand van je gebit 
optimaal te behouden (ook is het mogelijk om een spalkje in combinatie met een OIR te dragen)! 
Merk je dat de OIR(‘s) steviger om je tanden gaan klemmen dan is het een teken dat je ze vaker 
in moet doen. 
 
OIR stuk? 
Het kan dat na verloop van tijd de OIR (‘s) stuk gaan; door het gebruik treedt er slijtage op, of  
het hoesje breekt per ongeluk (probeer in het laatste geval de afzonderlijke delen gewoon te dragen). 
Neem telefonisch contact op voor het maken van een nieuwe afdruk, er wordt dan een nieuwe 
OIR gemaakt. 
Tot slot   
Wij wensen je heel veel succes en tot ziens op je volgende afspraak. Als er iets is, mag je 
natuurlijk altijd bellen!  0251- 67 44 40 
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