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De nachtbeugel. 

Deze nachtbeugel moet je iedere nacht dragen om ervoor te zorgen dat je tanden 

mooi recht blijven staan. Vergeet je hem een of meerdere nachten te dragen, dan 

zul je merken dat je beugel heel strak gaat zitten of, in het ergste geval, helemaal 

niet meer past. 

 

Overdag dragen van de beugel is niet nodig. Mocht je beugel niet meer passen, 

dan bel je ons zo snel mogelijk op, ook als hij gebroken is of als er scheurtjes in 

zitten. Als de tandarts een vulling maakt dan kan het zijn dat de beugel niet goed 

meer past, dus altijd meenemen naar de tandarts bij behandelingen. 

 

Hoe houd ik mijn beugel schoon? 

Je kunt je beugel gewoon poetsen met een tandenborstel en tandpasta met koud 

water. Dit doe je in ieder geval nadat je hem de hele nacht gedragen hebt en 

eventueel voor je hem ’s-avonds indoet. (voor de frisse smaak). 

 

Als je beugel erg dof wordt door de aanslag van je speeksel, kun je hem 

schoonmaken door hem in een glas koud water te leggen waaraan schoonmaak- 

azijn of een ander ontkalkingsmiddel is toegevoegd (bijv. Antikal). Daarna wel 

goed afspoelen!!! 

 

Leg de beugel NOOIT in warm water. Hij is gemaakt van kunststof, dus dan zal 

hij verbuigen en niet meer passen. 

 

Overdag bewaar je de beugel in het speciale beugeldoosje.  

De beugel is uiteraard niet bedoeld om mee te eten. 

 

Controle van de beugel. 

Je komt nog een paar keer terug voor controle van de nachtbeugel, deze moet je 

dan ook altijd meenemen. 

 

LET OP: De eerste nachtbeugel die je krijgt hoort bij de behandeling. Hier zit 

een garantie op van 6 maanden.  Elke volgende nachtbeugel die voor jou 

gemaakt moet worden, wordt in rekening gebracht. De kosten daarvoor zijn  

€ 64,59.  


