DE SPIN (HYRAX)
De spin is een apparaatje om je bovenkaak te verbreden. Het bestaat (meestal) uit 4
bandjes (ringetjes) die met elkaar verbonden zijn door metalen stangetjes en een
schroef. Vanwege deze vorm van dit apparaatje wordt het dan ook een spin
genoemd.
Er zijn een aantal dingen belangrijk tijdens het dragen van de spin.
Instructies
-

Voordat de spin in de mond wordt geplaatst wordt er een instructie
gegeven hoe de schroef “opengedraaid” moet worden. Dit dient 2 x per
dag te gebeuren. 1 x ’s ochtends en 1 x ’s avonds. Als de spin in de mond
geplaatst is gaat een ouder/begeleider zelf oefenen met draaien.
- Na een week kom je weer op controle om te laten zien hoe het gegaan is
en of de bovenkaak al breder is geworden. Dit kun je vaak zien doordat er
een flinke spleet tussen je boventanden is ontstaan.
- Belangrijk: sla nooit een dag over! Minimaal 1x per dag schroeven!
.
Ongemakken:
-

Je hebt wat minder ruimte voor je tong en het slikken zal hierdoor in het
begin wat lastig zijn
Er zal in het begin ook wat meer slijm in je mond komen door de
aanwezigheid van de spin.
Het ‘opendraaien’ van de schroef kan een drukkend gevoel op je kaak en
je tanden geven. Soms voel je dit zelfs tot in je neus.
De bandjes om je kiezen kunnen scherp aanvoelen aan je wang. Om dit
te verhelpen kun je de was gebruiken, die je van de assistente mee hebt
gekregen.

Aandachtspunten:
-

De spin is vastgezet met een soort lijm (cement). Omdat dit cement kan
oplossen door het drinken van koolzuurhoudende dranken (dus
priklimonade) mag je dit niet meer drinken gedurende de behandeling.
De spin blijft in het algemeen ongeveer 3 maanden in je mond zitten.

Wanneer neem je contact op? (0164-210592)
-

Mocht je na het schroeven flinke hoofdpijn krijgen, dan moet je even
contact met de orthodontist opnemen. Dan zal worden bepaald of i.p.v. 2 x
slechts 1 x per dag de schroef moet worden opengedraaid.
Als de spin los zit of er iets (af)gebroken is.

Veel succes met de spin!

