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                               WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA  RETEINERA 

 

Gratuluję , właśnie zakończyłeś leczenie ortodontyczne i możesz się cieszyć pięknym uśmiechem ale , żeby 

efekt leczenia się utrzymał musisz nosić reteiner czyli utrwalacz . 

Reteiner stały stanie się dla Ciebie nieodczuwalny po około dwóch tygodniach i nie musisz o nim pamiętać , 

tylko gdyby się odkleił należy niezwłocznie umówić się na wizytę aby go ponownie przykleić. Reteiner jest 

przez rok na gwarancji , potem naprawa lub wykonanie nowego jest płatne wg cennika.  

 Reteiner zdejmowany wymaga większej uwagi należy go nosić codziennie na noc przez co najmniej rok od 

zdjęcia aparatu a im dłużej tym lepiej. 

Nie możesz go zgubić ani spróbować co się stanie jak nie będziesz go nosić , bo na pewno zęby się minimalnie 

przesuną , nie będziesz wtedy mógł już go prawidłowo  założyć i dalsze skutki są nie do przewidzenia. 

Prawidłowo założony i idealnie pasujący reteiner jest oznaką , że osiągnięty efekt leczenia ortodontycznego 

jest utrzymany w stu procentach. 

Zęby mają tendencję do stłaczania się w ciągu całego życia , dlatego im dłuższe noszenie reteinerów , tym 

lepsze zabezpieczenie prostych zębów. 

Reteiner zdejmowany należy myć szczoteczką do zębów i przechowywać w suchym i czystym pudełeczku . 

Reteiner klejony myty jest wraz z zębami , należy tylko okresowo usuwać kamień nazębny w gabinecie 

stomatologicznym.  

W okresie retencji należy zgłaszać się na wyznaczone wizyty kontrolne z książeczką ortodontyczną i 

reteinerem.            

                                                                              Powodzenia ! 

 

 

 

Pamiętaj że ryzyko , że zęby niekorzystnie się przesuną po leczeniu ortodontycznym 

zwiększa się gdy pacjent  : 

 

 nie nosi reteinerów 

 nie zgłosi się w przypadku awarii reteinera 

 nie wstawi zębów po leczeniu ortodontycznym , chociaż było to pierwotnie zapisane 

w planie leczenia 

usunie ząb lub zęby po leczeniu ortodontycznym 

dalej rośnie i ma niekorzystny wzorzec wzrostu 

oddycha przewlekle ustami  

ma dysfunkcję jezyka 

ma niewyrznięte zęby po zakończeniu leczenia – najczęściej ósemki 
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