Informatie van uw tandarts

Sealen

Betekenis

Wat is sealen?
Sealen betekent afdichten

Een tandarts, mondhygiënist of preventieassistent
brengt in de groeven van de kiezen een laagje lak of
cement aan. Deze sealant kan doorzichtig, wit of gekleurd zijn. Het voordeel is dat daarna geen vuil en
tandplak diep in de groeven kan komen. Daardoor is
er een kleinere kans op het krijgen van gaatjes. Het
beste moment om te sealen, is als de kiezen net zijn
doorgebroken.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Allereerst worden de groefjes en kauwvlakken
schoongemaakt met een borsteltje en
‘schuurmiddel’ of met een zandstraaltje.
Soms moet het een beetje worden uitgeboord.
Daarna wordt er een zuur aangebracht.
Vervolgens wordt alles afgespoeld met water en
wordt het droog geblazen.

In de gesealde vlakken van de kiezen is er minder
kans op gaatjes.

De behandeling

Vervolg

De stappen in het kort

Om het droog te krijgen, worden

1. Reinigen

er wattenrollen aangebracht en

2. Etsen

vaak ook een rubberlap, ook wel

3. Spoelen

Rubberdam genoemd, om alle

4. Drogen

speeksel weg te houden. Met een

5. Het aanbrengen van een

kwastje wordt de lak aangebracht

rubber plaatje om het

en vervolgens met een blauwe

werkterrein droog te houden

lamp uitgehard. Als de lak iets te

(niet altijd)

hoog is, wordt dit afgeslepen.

6. Aanbrengen kunststoflak
7. Verharden van de lak met
een blauwe lamp
8. Iets afnemen als de sealant
te hoog is

Gesealde kies

Goed om te weten
•

De sealant vermindert de kans op gaatjes,
maar goed poetsen blijft belangrijk.

•

De sealant voorkomt niet dat er op andere
plekken gaatjes kunnen ontstaan.

•

De kiezen worden alleen geseald wanneer
de tandarts verwacht dat er gaatjes kunnen
ontstaan in de groefjes.

•

De sealant gaat een aantal jaren mee.
Soms slijt er wat van het materiaal.
Dit kan worden aangevuld.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

