Informatiebrief Frame
U komt in aanmerking voor een frame. Een frame is een gedeeltelijk kunstgebit waarmee u één of
meerdere tanden en kiezen kunt vervangen. Een frame bestaat uit een metalen basis, met daarop
een tandvleeskleurige kunsthars. In de kunsthars worden kunststof tanden en kiezen geplaatst.
Het frame steunt op een aantal tanden en kiezen in uw mond. Met metalen haakjes wordt gezorgd
dat het frame stevig op de plek blijft zitten.
Een frame wordt door uw tandarts vervaardigd, in samenwerking met een tandtechnicus. De
behandeling wordt over vijf afspraken verdeeld. Na elke afspraak wordt het werkstuk opgestuurd
naar de technicus, die het bewerkt en op zijn beurt op tijd weer naar ons terugstuurt.
-

De tandarts zal beginnen met het nemen van een alginaatafdruk van uw kaak. De technicus
zal m.b.v. deze afdruk een gipsmodel vervaardigen en een op maat gemaakte lepel, speciaal
voor uw mond.

-

Op de tweede afspraak zal opnieuw een afdruk worden genomen: De definitieve afdruk.
Deze afdruk is een stuk preciezer dan de alginaatafdruk, en zal dienen als basis voor het
frame.

-

Op de derde afspraak is de metaalbasis van het frame af. Deze zal nu worden gepast. Ook
wordt nu de 'beet bepaald'. Op het metaal van het frame zitten waswallen waarmee
geregistreerd kan worden hoe u dichtbijt. De tandarts zal zo bepalen hoe de kiezen van de
boven en onderkaak op elkaar moeten komen. Ook wordt nu samen met u gekeken welke
kleur de tanden en kiezen moeten krijgen.

-

Op de vierde afspraak zal de technicus al een volledig frame in metaal en was hebben
opgesteld. We noemen dit dan wel 'passen in was'. U kunt nu nog opmerkingen maken en
dingen laten veranderen indien nodig (denk aan de vorm en de kleur bijvoorbeeld). Dat
betekent wel dat er een extra afspraak nodig is om te passen met de nieuwe opstelling.
Wanneer u en de tandarts tevreden zijn over de opstelling kan het frame worden afgemaakt.

-

Op de laatste afspraak ligt het frame voor u klaar. De tandarts zal deze bij u in de mond
passen en eventuele drukplekjes direct verwijderen. Ook zal de tandarts u advies geven over
het reinigen van het frame.

Het is mogelijk dat u de eerste weken na het plaatsen van het frame last hebt van drukplekjes. U kunt
vrijwel altijd dezelfde dag nog bij ons terecht om deze te laten verwijderen. Na een paar weken zult u
hier over het algemeen geen last meer van hebben.
Het is belangrijk om een frame goed schoon te houden. Vooral onder uw frame kunnen veel
etensresten blijven zitten. Reinig uw frame na iedere maaltijd dan ook goed met een speciale
protheseborstel. Poets ook uw eigen gebit zorgvuldig. Gebruik hiervoor een gewone zachte
tandenborstel met fluoridetandpasta. Besteed extra aandacht aan het verwijderen van tandplak op
die tanden en kiezen waarop uw frame steunt. Bedenk goed dat wanneer deze tanden of kiezen
verloren gaan, het frame ook niet altijd meer te behouden is.

