
 

 

  

   

 

 

 

 

 
 
 
Wat is een Hyrax?  
De Hyrax is een beugel die vast zit in de bovenkaak en is 

ontworpen om de bovenkaak snel te verbreden. De Hyrax 

wordt eenmaal daags geactiveerd (tenzij anders 

aangegeven). Deze beugel moet ongeveer vier tot zes 

maanden in de mond blijven om een optimale bot-ingroei 

te verkrijgen, zodat de bovenkaak na verwijdering van de 

beugel niet weer smaller zal worden. Soms zal na 

verwijdering van de Hyrax een losse beugel geplaatst 

worden om de bovenkaak te stabiliseren. De Hyrax kan in 

combinatie met vaste- en/of andere apparatuur gebruikt 

worden. 

Hieronder enkele richtlijnen over hoe deze beugel geactiveerd (‘gedraaid’) moet worden: 
- Gebruik het sleuteltje dat bij plaatsing meegegeven wordt en activeer de beugel zolang als voorgeschreven. 

- Stop met draaien na het voorgeschreven aantal keren, ook al is je volgende controleafspraak pas op een later 

moment. Ook indien, om wat voor reden dan ook, je een afspraak gemist hebt. 

- De beugel wordt geactiveerd door het sleuteltje in het gaatje naar beneden en naar achteren te duwen,  totdat 

er een nieuw gaatje verschijnt. Verwijder het sleuteltje door deze in de richting van de tong/keel te duwen. 

- Gedurende het activeren kan druk gevoeld worden op de brug van de neus of bij de boventanden. Na enkele 

dagen/weken ontstaat er mogelijk een ruimte tussen de voortanden. Deze spleet kan heel breed worden en 

plotseling ontstaan, maar deze verdwijnt meestal vanzelf weer binnen een aantal weken. 

- Als het lijkt of de beugel los zit of wanneer er constante pijn is, bel dan zo spoedig mogelijk naar de praktijk 

voor het maken van een tussentijdse afspraak. 

- De Hyrax is een extra belasting voor je mond. Goed poetsen van tanden en beugel is dan ook belangrijker dan 

ooit. Controleer na het poetsen of de beugel glimt; een doffe beugel wijst erop dat het niet goed schoon is. 

Daarnaast adviseren wij om dagelijks een mondspoelmiddel met fluoride (0,05%) te gebruiken. Dit is zonder 

recept te koop bij de drogist of apotheek. Spoel éénmaal per dag, maar niet in combinatie met het 

tandenpoetsen.  

 -   Bij vragen, aarzel dan niet om ons te bellen! 


