
                   ZALECENIA DLA PACJENTA  PO 
ZDJĘCIU APARATU STAŁEGO 
Informacja dotycząca retencyjnej fazy leczenia.

⦁ Po zdjęciu aparatu zaczyna się retencyjna faza leczenia. Długość tej fazy zależna jest od rodzaju 
skorygowanej wady zgryzu. Średnio wynosi 3 lata u dzieci i młodzieży oraz powyżej 5 lat u 
dorosłych. U pacjentów dorosłych często konieczna jest retencja dożywotnia. Niewielkie 
przesunięcia zębów są akceptowalne i wręcz konieczne w związku z ich naturalnym dążeniem do 
maksymalnego kontaktu.
⦁ W trakcie tej fazy leczenia pacjent zobowiązany jest do noszenia aparatów retencyjnych zgodne 
z zaleceniami lekarza ortodonty. Standardowo są to : górna płytka retencyjna lub szyna(aparat 
ruchomy).
⦁ Pierwsza wizyta u ortodonty powinna się odbyć 3 miesiące po zdjęciu aparatu, kolejna po 
upływie 6 miesięcy.
⦁ Wszelkie uszkodzenia aparatów retencyjnych( awaria płytki lub odklejanie drutu objęte są 
półroczną gwarancją. Po upływie tego czasu naprawy dokonywane są na koszt pacjenta.
⦁ W drugim etapie leczenia retencyjnego na wizyty należy zgłaszać się raz w roku, chyba że 
ortodonta zaleci inaczej.
⦁ Noszenie aparatów jest konieczne by utrzymać uzyskany efekt leczenia. Nie stosowanie się do 
zaleceń ortodonty w zakresie noszenia aparatów retencyjnych może spowodować przesunięcia 
zębów i ich powrót na pierwotne pozycje.
⦁ Zęby ''wędrują'' przez całe życie. Jest to naturalny fizjologiczny proces występujący u 
wszystkich, niezależnie od leczenia ortodontycznego.

Wskazówki do użytkowania aparatu:

⦁ po każdym użyciu, aparatu należy opłukać pod ciepłą wodą, a raz dziennie wyszczotkować pastą 
do zębów pod zimną wodą
⦁ kiedy aparat nie jest używany, powinien być przechowywany w otwartym pudełku
⦁ zalecane jest także stosowanie tabletek dezynfekujące Ortho & Junior i myjki sonicznej
⦁ jedynie regularne noszenie aparatu pozwala na uzyskanie właściwych rezultatów
⦁ ze względu na materiał, z którego aparat jest wykonany, nie należy się nim bawić-wkładając, 
wyjmując z jamy ustnej, oraz nie należy go gryźć
⦁ w niektórych przypadkach może dojść do przegryzienia aparatu. Nie jest to związane z jego 
jakością, lecz niewłaściwym dopasowaniem lub noszeniem.
⦁ Na początku użytkowania – przez około 2-3 tygodnie – należy nosić aparat przez 1-2 godziny 
dziennie. Po upływie tego okresu, pacjent powinien się przyzwyczaić do użytkowania aparatu. Od 
tej pory, należy zacząć stosować aparat również w nocy.
⦁ Retencja jest dozgonna i jej noszenie zależy od wady i wieku pacjenta

ZAKŁDANIE APARATU :

⦁ należy trzymać aparat zakładką językową do góry
⦁ następnie należy włożyć aparat do ust
⦁ język powinien się znaleźć na zakładce językowej
⦁ należy zacisnąć zęby na aparacie
⦁ należy trzymać usta zamknięte i oddychać przez nos
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WAŻNE :
Lekarz może zmienić powyżej wymienioną instrukcję zakładania aparatu w zależności od planu 
leczenia.

Aparat może w nocy wypadać z ust, w związku z wypychaniem języka lub oddychaniem przez 
usta. Ponieważ są to nawyki, które aparat ma za zadanie korygować, należy spróbować spać w 
aparacie mimo niedogodności.
Jeśli jednak spanie w aparacie nie jest możliwe, należy zwiększyć czas noszenia aparatu w ciągu 
dnia.              

⦁ Pęknięcia czy odbarwienia aparatu są efektem jego pracy i normalnym następstwem jego 
użytkowania. Dlatego tak istotne jest stosowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem.
⦁ Należy pamiętać, że w celu osiągnięcia zamierzonego celu- w zależności od rodzaju i stopnia 
zaawansowania wady- może zaistnieć potrzeba zastosowania kilku aparatów.
⦁ Aparat należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem zwierząt domowych.
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