Regelmæssig tandpleje
Når man er født med læbe-ganespalte mangler man ofte nogle tænder og
nogle tænder kan være misdannede. Derfor er det vigtigt med en god
mundhygiejne og regelmæssig tandpleje, for man skal passe på de tænder, man har. Man skal passe sine tænder og sørge for regelmæssigt eftersyn hos egen kommunale børnetandpleje/tandlæge.
Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik laver ikke almindelig tandpleje, og
tilbyder heller ikke økonomisk støtte til almindelig tandpleje.
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 4511
4480
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Tandklinikken
Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik tager sig af de specielle behandlinger, der vedrører spalteområdet. Det drejer sig kort fortalt om
tand- og kæbereguleringer samt tanderstatninger i spalteområdet. Tilknytning til Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik er livslang.
Behandlingerne er forskellige og tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte patient, for børnenes vedkommende er det et tæt samarbejde med
deres forældre. Behandlingerne er ofte langvarige og dyre, men de er
gratis for patienterne.
Som barn
Den første større undersøgelse på Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik
foretages, når barnet er ca. 5 år. Her vil der blive taget fotos samt røntgenbilleder af kæbe og tænder, og der vil blive taget aftryk af tænderne.
Herefter vil der i samråd med forældrene blive aftalt et behandlingsforløb.

Billede 1. En fast bøjle –
”togskinner”.

Billede 2. Dette er et eksempel på en “tand-bro”. Den
manglende tand (pil) er erstattet af en kunstig tand,
det er koblet sammen med
de to nabotænder.

Som ung og voksen
Når man er født med læbe-ganespalte mangler man tit tænder i spalteområdet. Tænderne i spalteområdet kan også være misdannede. LæbeGanespalte Centrets tandklinik tilbyder også her en behandling med erstatning af de manglende og misdannede tænder. Dette foregår i tæt samarbejde med patienten. Nedenfor på billede 2 og 3 er vist nogle eksempler på mulige behandlinger

Har man en kombineret spalte i læbe-gumme og gane vil man i 6-8 års
alderen starte en behandling, der skal udvide gane og gumme, så der opnås symmetrisk sammenbid. Samtidig skal der skabes plads til knogletransplantationen – se brochure om knogletransplantation for nærmere
forklaring. Den bøjle vi anvender, kan være en løs ganebøjle.
Når alle de blivende tænder er brudt frem, er der behov for endnu en
tandreguleringsbehandling. Dette sker med et fastsiddende apparatur “togskinner”, se billede 1. Behandlingstiden varierer meget, men gennemsnittet er på 2-3 år. Derefter kommer en “holdeperiode” med en natbøjle.

Billede 3-A. Her ses en anden kunstig tand. Et tandimplantat består at en titaniumstift, som sættes op i kæben,
hvorefter man sætter en porcelænskrone på.

Billede 3-B. Her ses porcelænskronen, der er sat på
implantatet.

Læbe-Ganespalte Centrets tandklinik laver også mange slags proteser.
Efter en funktionstid på ca. 10 - 15 år kan den være slidt, og en ny protese kan derfor blive fremstillet på tandklinikken.

