
Правила користування знімним ортодонтичним апаратом

Шановні батьки!
З сьогоднішнього дня Ваша дитина починає ортодонтичне лікування знімним апаратом.

З цього дня починається період адаптації. Процес звикання до пластинки
індивідуальний і залежить від конструкції апарата та особливостей організму, але, як
правило, триває від декількох днів до 2-3 тижнів. У цей період можуть виникати
тимчасові відчуття: дискомфорт, відсутність чіткості мови, підвищене слиновиділення.

Як прискорити період адаптації до знімної пластинки?
● Перший тиждень варто носити апарат вдень, починаючи від 1-2 годин в день,

поступово збільшуючи час денного носіння. З другого тижня варто одягати
апарат і на ніч.

● Для вироблення гарної дикції у дитини під час носіння апарата рекомендується
читати вголос, співати пісні і розповідати вірші.

З перших днів дитині необхідно навчитися правильно доглядати за пластинкою.
Правила догляду за знімним ортодонтичним апаратом

● Пластинка знімається під час чищення зубів, на час прийому їжі і занять спортом.
● Під час чищення зубів двічі на день пластинку слід чистити окремою щіткою з

пастою. 1 раз на тиждень рекомендується використання спеціальних таблеток
для знімних протезів, які мають антисептичну і дезодоруючу дію. Пігулка
розчиняється в склянці з водою, після чого в неї поміщається пластинка на 10-15
хвилин і ретельно промивається після очищення.

● Після їжі необхідно почистити зуби чи прополоскати ротову порожнину. Слід
дотримуватися правила: чиста пластинка одягається чистими руками на чисті
зуби.

● Поза порожниною рота пластинка зберігається виключно в спеціально
відведеному контейнері в чистому і сухому вигляді. Це правило допоможе
уникнути поломки і втрати апарата. Поширеною помилкою є зберігання
пластинки в серветці або кишені.

● Не кидайте пластинку і не залишайте її в громадських місцях!
● Не рекомендується приміряти пластинку іншим дітям.



Режим носіння знімного ортодонтичного апарата
● Після звикання апарат слід носити вночі і максимально можливий час протягом

дня (не менше 5-6 годин). При недотриманні даного режиму лікування буде
неефективним!

● Не пропускайте заплановані візити до ортодонта, оскільки безконтрольне носіння
пластинки також зведе Ваші зусилля нанівець.

● Активацію пластинки необхідно проводити суворо за рекомендацією лікаря за
допомогою спеціального ключа.

Невелика рухливість і болючість зубів - нормальне явище під час ортодонтичного
лікування і не є приводом для занепокоєння.

Слід негайно записатися до Вашого ортодонта на позапланове відвідування в
наступних випадках:

● якщо апарат натирає ясна, піднебіння або губи. Зателефонуйте в клініку і
поясніть адміністратору Вашу проблему для якнайшвидшого візиту до Вашого
ортодонта;

● в разі поломки або втрати апарата.

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 та Вашій дитині міцного здоров'я!


