
Рекомендації на період ретенції після зняття брекет-системи

Шановний пацієнт!
Сьогодні один із найщасливіших днів за останні два роки Вашого життя. Вам зняли
брекети і Вашій посмішці позаздрила б сама Джоконда. Згадайте, як виглядали зуби до
лікування і скільки зусиль ми разом доклали для досягнення нинішнього результату.
Нам не хотілося б втратити те, що ми маємо, чи не так?

На жаль, із законами природи не посперечаєшся. Зуби мають "поганий характер":
погане вони пам'ятають довго, а хороше забувають швидко. Якщо ми не втримаємо їх в
новому положенні, то ніщо не відверне рух назад до попереднього стану.

Ретенція, або період утримання, завжди слідує за ортодонтичним лікуванням.
Буде вона успішною чи ні багато в чому залежить від Вас. Слід чітко дотримуватися
деяких правил.

Якщо у Вас в арсеналі знімний ретейнер, то носити його слід за наступною схемою:
● 1-й рік - тільки вночі;
● 2-й рік - через ніч;
● 3-й рік - через дві-три ночі, довівши режим до однієї ночі в тиждень;
● далі продовжувати носити ретейнер 1 ніч в тиждень.

Правила догляду за знімним ретейнером:
● поза порожниною рота зберігайте ретейнер в спеціально відведеному

контейнері;
● чистіть ретейнер окремою зубною щіткою з пастою. Час від часу використовуйте

спеціальні таблетки для знімних протезів, які мають антисептичну і дезодоруючу
дію. Пігулка розчиняється в склянці з водою, після чого в нього поміщається
ретейнер на 10-15 хвилин і ретельно промивається після очищення;

● не кип'ятіть ретейнер!

Якщо ж Ви володар незнімного ретейнера, то Вам достатньо підтримувати належний
рівень гігієни порожнини рота і стежити за цілісністю конструкції.

У разі поломки ретейнера, Вам необхідно якомога швидше зателефонувати в клініку,
представитися, описати проблему і записатися до ортодонта для усунення поломки.



Протягом всього періоду ретенції ортодонт буде радий Вас бачити 1 раз в півроку
для проведення контрольного огляду. У цей візит він оцінить стан зубів і ретейнера,
що дасть можливість вчасно запобігти будь-якої проблеми.
Також 1 раз в півроку необхідно відвідувати лікаря-стоматолога для огляду
порожнини рота, проведення індивідуальних профілактичних заходів (комплексної
гігієни) і санації порожнини рота в необхідному обсязі.

Порушення режиму і термінів носіння ретейнера, а також пропуск контрольних
візитів до ортодонта, можуть призвести до часткового або повного рецидиву
патології, усунення якої розглядається як нове лікування і накладає на пацієнта нові
фінансові зобов'язання.

У разі виникнення питань, звертайтеся за консультацією до свого лікаря, який завжди
радий Вам допомогти.

SKYCLINIC вітає Вас із усмішкою. Ми сподіваємося, що сьогоднішній день - початок
нового етапу у Вашому житті і слідом за рішенням цієї проблеми продовжуватиметься
серія перемог над іншими.

Стоматологія SKYCLINIC
Увага! У разі необхідності консультації Ви можете звернутися до нас за адресою і
телефоном: стоматологія SKYCLINIC, вул. Нивська 4-Г, (068) 270 20 20
Бажаємо Вам міцного здоров'я!


