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De lipbumper
De lipbumper is een losse beugel, die je zelf in en uit kunt doen. Je kan de lipbumper vastschuiven in
de bandjes rond de kiezen van de ondertanden. De lipbumper zorgt ervoor dat de kiezen waar hij
aan vast zit naar achteren worden verschoven. Daardoor komt er meer ruimte om de andere tanden
netjes naast elkaar te zetten. Als je de lipbumper goed draagt, hoeven er waarschijnlijk geen tanden
of kiezen getrokken te worden.

Wanneer moet ik mijn lipbumper dragen?
In principe moet de lipbumper dag en nacht gedragen worden, alleen tijdens het eten, sporten en
tandenpoetsen mag je de lipbumper uitdoen. Sla geen enkele dag over, ook niet in de vakantie.

Hoe maak ik mijn beugel schoon?
Je tanden moet je 3 keer per dag goed poetsen. Let daarbij op dat je de banden rond de kiezen goed
schoonmaakt. Poets hierbij goed langs de randen van het tandvlees en in de groeven van de kies.

Last of pijn?
In het begin zijn de kiezen vaak gevoelig en kunnen de kiezen iets losser gaan staan. Gelukkig gaat de
gevoeligheid na een tijdje vanzelf over.

Beugel los of kapot?
Als een bandje los rond de kies zit, is het belangrijk om deze terug vast te laten zetten. Neem contact
op voor het maken van een afspraak.
Reparaties die uitgevoerd moeten worden door oneigenlijk gebruik van de beugel worden in rekening
gebracht. Oneigenlijk gebruik is een beugel die kapot gaat door eigen “schuld”. Hierbij valt te denken
aan kapotte apparatuur t.g.v. ‘verboden’ etenswaren en gewoonten.
Samenvatting lipbumper:
o Draag je beugel altijd, behalve tijdens eten, sporten en tandenpoetsen
o Poets je tanden 3x per dag
o De beugel is even wennen en dat heeft wat tijd nodig
o Wees voorzichtig met de beugel
o Beugel los of kapot? Bel ons

