Instructies voor de eigenaar van een
3D Oraal Apparaat®
1. De overkappingen worden van voor naar achter
over de tandbogen geduwd bij het aanbrengen.
Bij het uitnemen gebeurt dit net andersom.
’s Morgens de mond spoelen met water voor het
uitnemen maakt het uitnemen gemakkelijker.
2. Het wennen aan een 3D Oraal Apparaat®
verloopt vrij vlot aan de hand van volgende tips;
het is aan te raden de eerste dagen alleen met
het deel voor de onderkaak te slapen. Na enkele
nachten kan het deel voor de bovenkaak
toegevoegd worden, en uiteindelijk kunnen beide
delen aan elkaar worden bevestigd, eventueel
met behulp van de behandelende tandarts.
het apparaat reeds aanbrengen een halfuur voor
het slapengaan, bijvoorbeeld tijdens het lezen
van een boek, bevordert de gewenning.
Let wel dat de tanden grondig gepoetst zijn voor
het aanbrengen, het speeksel kan immers
’s nachts zijn reinigende werking niet meer
uitoefenen.
3. Speekselvloed of droge mond, kaakgewricht – en
kauwspierpijnen zijn eigen aan de beginperiode.
Contacteer de tandarts indien de problemen
blijven aanhouden. Na 2 weken zouden de
problemen geminimaliseerd moeten zijn en kan
met het afstellen gestart worden.
Dit verloopt het beste stapsgewijs, met de
schroevendraaiers en in kleine hoeveelheden,
zodat de spieren en het gewricht telkens enkele
nachten kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
Bij snurkproblematiek zal de ideale voorwaartse
stand uiteindelijk die stand worden waarbij het
snurken stopt en de onderkaak niet onnodig
teveel naar voren gefixeerd blijft.
Het volstaat meestal om de horizontale schroef
alleen in te stellen.
Bij ernstige apneuproblematiek gebeurt dit
optimaliseren het beste onder begeleiding van de
slaaptechnicus in een slaaplabo. Het is ten
zeerste aan te raden dit minstens elke 2 jaar te
laten herzien.

4. Het onderhoud van het 3D Oraal Apparaat®
gebeurt bij voorkeur ’s morgens met een
tandenborstel (dewelke niet voor het
tandenpoetsen zelf mag gebruikt worden).
Afwasmiddel gebruiken in plaats van tandpasta zal,
vanwege de afwezigheid van schurende
bestanddelen, het 3D Oraal Apparaat® langer
transparant houden.
Ook 1-maal per week 8uur in een verdunde,
citroenzuuroplossing, Ecosym® Forte voorkomt
verkleuring en kalkaanslag.
Overdag wordt het apparaat het beste droog
bewaard, in een droog milieu en in een opbergdoosje dat niet luchtdicht is.
Vermijd vooral teveel of te warm water, dat zal
het 3D Oraal Apparaat® vervormen.
5. Dikwijls treden ’s ochtends beetveranderingen
of contactverlies van de achterste kiezen op.
Dat kan verholpen worden door ochtendlijke
bijtoefeningen uit te voeren.
Dit gebeurt aan de hand van een bijtgeleider.
De zogenaamde ‘Bite Trainer’, een dikke, plastiek
strip. Het gebruik verloopt als volgt:
1. Plaats de strip aan de binnenzijde tegen de
bovenvoortanden en sluit de mond met de
onderkaak maximaal naar achteren.
2. Bijt gedurende 20 seconden op de strip.
3. Verwijder dan de strip, beweeg de onderkaak
eens van links naar rechts en probeer nu de
achterste kiezen op elkaar dicht te bijten.
4. Deze oefening meermaals herhalen en
eventueel langduriger op de strip bijten, is
aangewezen bij patiënten die langdurig drager
zijn van een 3D Oraal Apparaat®.
Beetveranderingen die langer dan 90 minuten
aanhouden, na het uitnemen van een 3D Oraal
Apparaat®, zijn een aanduiding dat het apparaat
dringend en onder begeleiding van de tandarts
moet bijgesteld worden.

6. Breuk en beschadigingen aan een 3D Oraal
Apparaat® worden het best verholpen door de
tandarts aan de hand van de originele
gipsmodellen.
7. In het belang van de behandeling van je snurken/of slaapapneuprobleem op lange termijn is
het noodzakelijk dat je regelmatig (1x per
3maand) verslag optekent van je ervaringen
met het 3D Oraal Apparaat®. Dit bevat best;
een tijdschema dat beschrijft hoeveel het 3D
Oraal Apparaat® effectief gedragen werd.
een beschrijving van de eventuele aanhoudende
ongemakken.
duurtijd van je ochtendlijke beetveranderingen.
eventuele ingrijpende veranderingen in je
gezondheid, je gewicht of je levenskwaliteit.
Bezorg het verslag, samen met een opnieuw
ingevulde slaperigheidscore, Epworth
Sleepiness Scale en een Berlijnse Vragenlijst
aan de behandelende tandarts telkens als je
hem bezoekt voor een (half)jaarlijkse controle.
Aan de hand van deze informatie kan hij
juister reageren op evoluties in je behandeling.
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