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Rätt lösning för dina tänder
– med kvalitet och omsorg
Att sköta sina tänder handlar om så mycket mer än att undvika karies.
Visste du att t ex huvudvärk, dålig sömn och snarkningar kan bero på
olika problem med tänderna?
Här ett litet axplock av vad våra tänder kan ställa till med och lite andra
tandfakta. Och så förstås lösningarna på problemen. Fråga din tandläkare
om du vill veta mer!

Slitna tänder och huvudvärk?
Att gnissla tänder är kanske inget du märker att du
gör. Tecknen är bl a slitna tänder och huvudvärk.
Det kan din tandläkare hjälpa dig att åtgärda med
en bettskena. Självklart individuellt framställd för att
ge maximal effekt och för att skenan ska kännas så
bekväm som möjligt.

Stör dina snarkningar?
De flesta människor snarkar med jämna mellanrum. Vissa
mer jämnt än andra…
I vissa fall kan snarkningen åtgärdas eller begränsas med
en snarkskena eller apnéskena. Skenan gör att underkäken
flyttas fram, vilket öppnar luftvägarna under sömn. Precis
det som behövs för att du – och din omgivning – ska sova
lite lugnare och tystare.
Så din tandläkare kan också hjälpa till med snarkproblem!

Ny tand på befintlig
tandsubstans?
Har oturen varit framme och du har fått en bit av
tanden avslagen?
Om det finns delar av tanden kvar är oftast bästa
lösningen att bygga upp en ny tand på denna. Då
kommer det viktiga arbetet; att välja rätt material,
som du kommer att trivas bäst med. Din tandläkare
har tillgång till ett brett kvalitetssortiment.

Reglera tänderna?
Jämna tänder är så mycket mer än en
estetisk fråga. Det är avgörande att man
reglerar tänderna för att undvika framtida
problem i form av förlust av tänder, värk,
inflammationer etc.
Din tandläkare har olika lösningar.
Fråga gärna!

Vill du ha ett leende
utan amalgam?
Kanske har du amalgamfyllningar som
du vill ta bort? Inga problem.
Ett gott råd är att du ersätter dina
amalgamfyllningar med ett keramiskt
material, anpassat efter dina tänder.
Det keramiska materialet både ser ut
och upplevs som en riktig tand.
Tala med din tandläkare om hur du
ersätter amalgamet i din mun!

Vill du bleka dina tänder?
Vi har alla olika grundfärg på våra tänder. Mer eller mindre
vita och med skiftningar i gult, brunt, blått eller grått.
En korrekt genomförd tandblekning ger vitare tänder –
och förstås ett vackrare leende.
Tala med din tandläkare om lösningar som innebär en
individuellt formad blekskena och med korrekta doser.

Behöver du en
helt ny tand?
Har du blivit av med
en tand, och det finns
inget kvar som man kan
bygga en ny tand på? Då
är lösningen implantat. Det
innebär att din tandläkare sätter fast
en titanskruv där roten fanns. På denna
skruv byggs en helt ny tand, anpassad
efter hur dina övriga tänder ser ut.

Mer än ett implantat.
En ny livskvalitet.

Godkända tandskydd!

www.forshagadental.se
Straumann® Dental Implant System
För mer information: www.straumann.se

Tel. 054-87 53 00
040-51 00 38
08-32 76 10
Bioplast Xtreme och Xtreme Pro
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Endast det bästa är gott
nog för dina tänder
Vi utgår från att du ställer de allra högsta krav på tandtekniska lösningar.
Det gör också vi!
Därför har vi valt att samarbeta med TIC DP, som är Skandinaviens största
dentallaboratorium.
På TIC DP månar man nämligen om rådgivningen och en nära kontakt
med oss tandläkare. Resultatet av tandteknik blir nämligen som allra bäst
när man kombinerar kunskap och kommunikation. Då blir det rätt från början.
TIC DP ligger i framkant inom alla typer av tandteknik och man arbetar i
hela Skandinavien samt i England. Med cirka 150 tandteknikerproffs kan
du som patient vara säker på att alltid få den bästa, tryggaste och mest
hållbara lösningen.

datasystem för tandläkare och tandtekniker
Fråga oss gärna om Hosting – bekymmersfri och kostnadseffektiv IT-tjänst
Swedish Care AB • Box 54 • 245 21 Staffanstorp
Tel: 046-25 98 21 • info@swedish-care.se • www.swedish-care.se
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Dentalföretaget för er som inte nöjer
sig med det gamla vanliga
Ridspögatan 6 . 213 77 Malmö . Tel 040 - 755 45 . www.m-tecdental.se

TIC DP Kunskapsbank.
En trygghet också för dig.

Kunskap är i allra högsta grad en färskvara. Nya tekniker, metoder och material ger
nya möjligheter.
TIC DP, som din tandläkare samarbetar med, har en unik erfarenhet och kunskap.
TIC DP Kunskapsbank är alltid öppen för att din tandläkare ska kunna erbjuda den
bästa lösningen för dig som patient.
TIC DP, Skandinaviens största dentallaboratorium i samarbete med din tandläkare.
En ovanligt stark och trygg kombination!
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goteborg@dpnova.se

TIC DP Stockholm
P.O Box 1010, 164 21 Kista
Besöksadress: Isafjordsgatan 30 A
08-783 05 50
www.ticab.eu
stockholm@dpnova.se

