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De overkappingsprothese en het klikgebit

´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf
de start van onze praktijk in 2000 onze leus.
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking
hebben we ons in verschillende tandheelkundige
behandelingen kunnen specialiseren.
Zo hebben we ons ook gespecialiseerd in de
prothetiek en kunt u voor kronen, bruggen, een
kunstgebit of elementen op uw implantaten
terecht op uw ´vertrouwde adres´. Samenwerken
doen we ook graag met ú! Daarom informeren
we u niet alleen persoonlijk maar ook via onze
folders. In deze folder geven we informatie over
de overkappingsprothese en het klikgebit.

De overkappingsprothese

Een aantal stappen

Het bijzondere van een overkappingsprothese is
dat voor dit kunstgebit niet al uw tanden en kiezen
worden getrokken. We laten namelijk de wortels van
een aantal van uw eigen tanden of kiezen zitten. Op
deze wortels wordt het kunstgebit ´vastgeklikt´.

Voor het aanbrengen van een overkappingsprothese wordt een aantal stappen doorlopen.
Allereerst kijken we welke wortels het meest
geschikt zijn om als pijler te dienen. De tanden
of kiezen waarvan de wortels geschikt zijn
om als pijler te dienen, worden tot net boven
het tand-vlees afgeslepen. Alleen de wortel
blijft dan over, deze wordt afgesloten met een
vulling. Daarna worden de overige tanden en
kiezen getrokken. Na het trekken plaatsen we de
prothese in uw mond.

Heeft u problemen met uw kunstgebit?

Het voordeel van een overkappingsprothese is dat
het slinken van de kaken voor een groot deel wordt
voorkomen. Omdat uw eigen wortels als pijler voor
de prothese dienen, blijft de kaak beter ‘op hoogte’
en houden vooral de kinspieren een betere aanhechting. Ook heeft het gebit meer steun en houvast
door de wortels. Hierdoor bent u verzekerd van een
goed zittend gebit, waarmee u bijna alles kunt eten.
U voelt zich zekerder, het is minder pijnlijk dan een
traditioneel kunstgebit en u hoeft uw prothese niet
vast te plakken.

Misschien heeft u net zoals veel andere mensen
problemen met uw kunstgebit waarbij u in
uw dagelijkse vrijheid wordt belemmerd.
Kunt u niet alles eten? Zit uw kunstgebit los
in uw mond? Mist u een tand, of misschien
meerdere tanden? Misschien hebben wij dan een
passende oplossing voor u. Op het gebied van
kunstgebitten is gelukkig steeds meer mogelijk.
Nieuwe technieken en inzichten zorgen ervoor
dat een overkappingsprothese en een klikgebit
steeds meer terrein winnen ten opzichte van het
traditionele kunstgebit. In onze praktijk worden
deze ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Het klikgebit
Ook bij het klikgebit maken we gebruik van pijlers
in uw kaak. Alleen worden deze pijlers niet gevormd
door een aantal van uw eigen wortels, maar door
implantaten.

De voordelen van een overkappingsprothese

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen
over de overkappingsprothese of het klikgebit?
Aarzelt u dan niet deze te stellen! U kunt
hiervoor gerust een afspraak met ons maken.

