
OIKOMISKOJEIDEN ENSIAPU 

 

 

1. Kiinteät kojeet, joissa kaarilanka kulkee kiinnikkeiden välillä. 

a. Jos kojeesta jonkin osa pistää, voit laittaa pistokohtaan vastaanotolta annettua 

vahaa tai pienen palan purukumia. 

b. Kaarilanka pistää poskeen.  

i. Kaarilangan voi lyhentää pistävästä päästä kotona varovasti kynsisaksilla. 

ii. Jos kaarilanka on liukunut oikealle tai vasemmalle, voi varovasti koittaa 

sormin liu’uttaa kaarilanka takaisin paikoilleen, jolloin pistäminen loppuu. 

Jos liu'uttaminen ei onnistu, voi kaarilankaa koittaa lyhentää kynsisaksilla. 

c. Jousi pistää poskeen 

i. Jousen voi ottaa varovasti etusormen ja peukalon väliin ja pyöräyttää 

nipistävät kohdat piiloon. 

ii. Jousen nipistävän pään voi varovasti koittaa lyhentää kynsisaksilla. 

d. Yksi tai useampi kiinnike irti 

i. Kiinnikkeet saavat olla irti tulevaan käyntiin saakka, jos niistä ei aiheudu 

kipua. 

ii. Jos kiinnike on takahampaasta irti ja kaarilanka pistää, voi kaarilangan 

varovasti lyhentää kotona kynsisaksilla seuraavan kiinni olevan kiinnikkeen 

takaa. 

 

 

  



2. QH-, TP- ja linguaalikaari 

a. Jos kojeen toinen rengas nousee hampaan ympäriltä pois, voi ensiapuna painaa 

renkaan takaisin paikoilleen sormin. Koje kiinnitetään uudelleen seuraavalla 

käynnillä. 

b. Jos rikkoutunut koje aiheuttaa kipua, on soitettava keskitettyyn ajanvaraukseen, 

josta annetaan uusi ohjeistus. Puh. 03 621 9100. 

 

 

Linguaalikaari alaleuassa   QH yläleuassa 

3. Niskavedon rengas irtoaa. 

a. Vedon käyttö keskeytetään ja tilanne arvioidaan uudelleen tulevalla käynnillä. 

b. Jos kiinnitysaineesta jää hampaaseen terävä kohta, voi ensiavuksi laittaa terävän 

kohdan päälle pienen palan purukumia, joka pyöristää terävyydet. 

4. Saksi- tai ristikumivedon nuppi irtoaa tai kumilenkit loppuvat 

a. Jos nuppi irtoaa, vedon käyttö keskeytetään ja tilanne arvioidaan uudelleen tulevalla 

käynnillä. 

b. Jos kumilenkit loppuvat, soitetaan keskitettyyn ajanvaraukseen. Uusi pussi lenkkejä 

voidaan postittaa kotiin. Puh. 03 621 9100. 

5. Retentiolanka irtoaa tai repsottaa 

a. Paina varovasti sormella irronnut osa kohti hampaita, jottei osa nipistä. Osan voi 

kiinnittää tarpeen mukaan purukumilla hampaaseen. 

b. Soita keskitettyyn ajanvaraukseen lisäohjeistuksen saamiseksi. Puh. 03 621 9100. 

 

 

  



 

 

6. Irroitettava, tehdasvalmisteinen purennanohjain rikkoutuu tai hukkuu. Hukkunut koje on 

aina omakustanteinen. 

a. Soitto keskitettyyn ajanvaraukseen. Uusi koje voidaan postittaa kotiin. Puh. 03 621 

9100. 

 

 

 

 

7. Irroitettava, yksilöllisesti valmistettava koje (aktivaattori, retentiolevy) rikkoutuu tai hukkuu. 

Hukkunut koje on aina omakustanteinen. 

a. Soitto keskitettyyn ajanvaraukseen, josta annetaan ohjeistus. Puh. 03 621 9100. 

 

 

 

 

Soitathan keskitettyyn ajanvaraukseen, mikäli et pärjää rikkoutuneen kojeen kanssa tai jos 

ensiapuohjeistuksessa niin pyydetään. Puh. 03 621 9100. 


