Fast protetik

- Information fra tandklinikken

INFORMATION FRA LÆBE–GANESPALTE CENTRET
RYGÅRDS ALLÉ 45,

VORE FOLDERE KAN OGSÅ HENTES PÅ WWW.LGCENTER.DK

ST

● 2900 HELLERUP ● TLF. 45 11 44 75 ●

FASTPROT Version 1.2 – juni 2007 ©

WWW. LGCENTER. DK

Fast protetik
For at erstatte manglende tænder eller for at ændre form og farve på misdannede tænder kan man vælge at lave forskellige former for kroner,
broer eller implantater.
Implantater
Implantater er metalskruer, der sættes op i knoglen, hvor der mangler
tænder. Disse forsynes med kroner eller broer.
Kroner og broer
Kroner og broer limes fast på de naturlige tænder eller på implantater, og
vil derfor fungere nogenlunde som de naturlige tænder.

Tandbørstning
For at sikre holdbarheden af den faste protetik er det meget vigtigt at opretholde en god mundhygiejne, da der ellers er risiko for huller eller
tandkødsproblemer, som vil komplicere behandlingen væsentligt.
Kontrol
Broer kan i nogle tilfælde løsne sig. Vi indkalder derfor til kontrol på
Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik. Derudover skal man som altid gå
til regelmæssig kontrol hos egen tandlæge, da Læbe-Ganespalte Centrets
tandklinik ikke foretager almindelig tandpleje.
Udeblivelser
Det er vigtigt, at man overholder kontrolundersøgelserne efter behandling med bro/implantater.
Udeblivelser fra kontrolundersøgelser medfører, at vi ikke kan påtage os
ansvaret for bro-/implantatbehandling eller eventuelle omlavninger.
Økonomisk støtte
Læbe Ganespalte-Centret kan ikke yde økonomisk støtte til tandbehandling andetsteds.

Billede 1. Her mangler tænder
svarende til spalten i begge
sider.

Billede 2. Nu er der indsat to
”broer”, hvor der manglede
tænder.

Følsomme tænder
Når man fremstiller kroner eller broer, er det nødvendigt at slibe på nogle af de naturlige tænder. Derfor kan tænderne i en periode blive følsomme. Normalt er dette et forbigående fænomen - enkelte gange kan det
dog blive nødvendigt at rodbehandle tænder.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Læbe-Ganespalte Centrets personale på telefon 4511 4480

Med venlig hilsen
Tandklinikken i Læbe-Ganespalte Centret

