Nazorg composiet facings
Beste patiënt,
U heeft recent facings van composiet laten maken en we hopen dat ze aan uw verwachtingen voldoen. Ze
werden bij Esthedentalplus alleszins uitgevoerd door gespecialiseerde tandartsen die door hun opleiding
en ervaring voor uitstekende eindresultaten kunnen zorgen.
Mocht er toch een probleem zijn, laat het ons weten want (en dat is het bijzondere aan composiet), de
facings kunnen worden aangepast. Er kan wat afgeslepen worden en meestal ook nog wat aangeplakt,
onzichtbaar. Het kan dus ook gemakkelijk worden gerepareerd, mocht er onverhoopt iets misgaan. Om
lang van uw facings te kunnen genieten, volgen hier enkele tips:
▪

Gun uzelf wat tijd om aan de facings te wennen. De vorm van de tanden is anders en het kan enige tijd
duren tot het weer “uw” tanden zijn.

▪

Bij de controleafspraak zal nog eens extra aandacht worden besteed aan eventuele scherpe randen of
ruwheden. Halfjaarlijkse controles zijn aan te bevelen.

▪

De behandelde tanden en het omringende tandvlees kunnen in het begin gevoelig zijn, meestal verdwijnt
dat vanzelf.

▪

In het begin moet u wat voorzichtig zijn. Bij het afwerken van de facings hebben we geprobeerd alle
bewegingen van de tanden over elkaar te controleren, maar het kan zijn dat de tanden op een andere
manier tegen elkaar aan botsen, vooral ’s nachts. Meestal wordt die beweging dan na verloop van tijd
vanzelf vermeden.

▪

De facings behoeven iets meer onderhoud dan natuurlijk glazuur: we adviseren om een elektrische
tandenborstel dagelijks 5-10 seconden tegen iedere facing aan te houden. Als tandpasta zijn de whitening
tandpasta’s het beste geschikt. Tussen de tanden moet worden gereinigd met floss, tandenstokers, ragers
of softpicks.

▪

U kunt met de facings alle voedsel afbijten en eten. Maar niet: nagelbijten, op een pen bijten, plakband
afscheuren, draad doorbijten of een verpakking openen. Wees ook voorzichtig bij het eten van steenfruit
(perzik etc. …) omdat bij het schuren van de facing tegen de pit, dit soms tot een breuk van de facing kan
leiden.

▪

We bevelen aan om composiet facings iedere 10 à 15 jaar te laten vernieuwen, of eerder indien uw
tandvlees wat teruggetrokken is.
Wij bewaren je glimlach!
Team Esthedentalplus

