
BENDROS REKOMENDACIJOS NEŠIOJANTIEMS PLOKŠTELES, 
BREKETUS IR KAPAS  

 1. Plokštelė  

Plokštelę nešioti paskirtu režimu iki numatyto vizito. Jeigu vizitas buvo perkeltas dėl 
COVID-19, nustokite sukti plokštelės sraigtus (jeigu buvo rekomenduota sukti), 
bet būtinai ortodontinį aparatą nešiokite nuolat. Jo nenešiojant, dantys grįš į pradinę 
padėtį. Jeigu plokštelė krenta, nešiokite bent jau naktimis. Jeigu braižo, duria, galima 
vaistinėje įsigyti ortodontinio vaško ir užklijuoti tą vietą, kuri dirgina. Jeigu vis tiek 
nemalonu nešioti, nenešiokite iki kol baigsis karantinas.  
  

2. Greito plėtimo sraigtas/plėtikas (fiksuota plokštelė) 
  
Sukite sraigtą paskirtu rėžimu iki numatyto vizito. Jeigu vizitas buvo perkeltas dėl 
COVID-19, nustokite sukti sraigtus. Atvykti po karantino. 
  

3. Breketai  

Lankas įvestas į breketus, ypač gydymo pradžioje, turi ilgą veikimo laiką, tad gydymas 
nesustoja, nors ir lankas nėra pakeistas.  
- Jeigu nukrito galinis breketas ir turite pradinį lanką, galite jį nusikirpti su manikiūrinėmis 
žirklutėmis. Jeigu po nukirpimo lanko galas duria, užsidėkite ortodontinio vaško. Jeigu jis 
baigėsi, galite įsigyti vaistinėje. Jeigu nukrito ne galinis breketas, jis nenukris, tiesiog suksis 
ant lanko. Jeigu erzins, uždėkite vaško. Jeigu gleivinėje atsiras žaizdelė, 
paskalaukite chlorheksidino turinčiu skalavimo skysčiu (max 2 sav.) ar patepkite žaizdą 
Elugel geliu, žaizda per kelias dienas sugis.  
- Jeigu baigėsi elastikai/gumelės, galite kreiptis į ProDentum ir susitarti laiką, kuomet 
galite ateiti juos paimti. Tik būtinai atsineškite jų maišelį, kad administratorė žinotų, kokio 
dydžio ir stiprumo elastikus/gumeles paduoti! 
  

4. Kapos 
 Jeigu baigėsi kapos, susisiekite su ProDentum ir atvykite sutartu laiku paimti sekančias 
kapas. Jeigu kapos baigėsi ir reikalingas perskenavimas papildomoms kapoms, kapas 
nešiokite ilgiau, pvz.: 12-14 dienų ir laukite karantino pabaigos. Jeigu reikia atiduoti kapas, 
laukite karantino pabaigos. 
  
Jei turite papildomų klausimų, galite registruotis telefoninei konsultacijai ir mūsų 
gydytojas Jums paskambins. 
Registracija čia: 
https://prodentum.lt/kontaktai/
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