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Det gør vi!
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Den rette løsning for dine tænder
– med kvalitet og omhu
Pasning af tænderne handler om andet og mere end at undgå caries.
Vidste du, at for eksempel hovedpine, dårlig søvn og snorken kan skyldes
forskellige problemer med tænderne?
Her er et lille udpluk af de problemer, tænder kan skabe, samt nogle andre
fakta om tænder. Og så selvfølgelig løsningerne på disse problemer.
Spørg din tandlæge, hvis du ønsker at vide mere!

Slidte tænder og hovedpine?
Du mærker måske ikke, at du skærer tænder. Tegn på
tænderskæren er blandt andet slid på tænderne og
hovedpine.
Det kan din tandlæge afhjælpe med en bideskinne.
Den bliver naturligvis fremstillet individuelt, så den
føles så behagelig som muligt og har maksimal effekt.

Forstyrrer du nogen
med din snorken?
De fleste mennesker snorker med jævne mellemrum.
Nogle med mere jævne mellemrum end andre…
I nogle tilfælde kan snorken afhjælpes eller begrænses
med en snorke- eller apnøskinne. Skinnen gør, at underkæben skubbes frem, hvilket åbner luftvejene under
søvnen. Præcis det, der skal til, for at du - og dine
omgivelser - kan sove i lidt mere ro og stilhed.
Så din tandlæge kan altså også hjælpe dig af med dit
snorkeproblem!

Ny tand på eksisterende
tandmateriale?
Har du været uheldig at få slået et stykke af en
tand?
Hvis en del af tanden stadig er der, kan den bedste
løsning ofte være at bygge en ny tand op på den.
Så kommer det vigtige arbejde, der består i at
vælge det rette materiale, som du vil trives bedst
med. Din tandlæge har adgang til et bredt udvalg
af kvalitetsmaterialer.

Regulering
af tænderne?
Lige tænder handler om andet og mere
end udseendet. Det er afgørende, at man
får tænderne reguleret for at undgå fremtidige problemer i form af tab af tænder,
smerter, betændelse osv.
Din tandlæge har forskellige løsninger.
Spørg gerne!

Vil du have et smil
uden amalgam?
Måske har du amalgamfyldninger, som
du gerne vil af med? Det er ikke noget
problem.
Et godt råd er, at du kan erstatte dine
amalgamfyldninger med et keramisk
materiale, der er tilpasset efter dine
tænder. Det keramiske materiale gør,
at tanden både ligner og føles som en
rigtig tand.
Tal med din tandlæge om, hvordan du
kan erstatte amalgamen i din mund!

Kunne du tænke dig
at blege dine tænder?
Grundfarverne på vores tænder er meget forskellige. Mere
eller mindre hvide og med nuanceforskelle i gult, brunt,
blåt eller gråt.
En korrekt gennemført tandblegning giver hvidere tænder
- og dermed naturligvis et smukkere smil.
Tal med din tandlæge om en løsning, der indebærer en
individuelt formet blegeskinne og korrekte blegedoser.

Har du brug
for en helt ny
tand?
Har du mistet en tand på
en sådan måde, at der
ikke er noget tandmateriale tilbage, som en ny
tand kan bygges op på? Så er
løsningen et implantat. Det betyder, at din tandlæge indsætter en titaniumskrue på det sted, hvor
tandroden var. På denne skrue opbygges en helt
ny tand, der er tilpasset til dine øvrige tænder.

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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Kun det bedste er godt
nok til dine tænder
Vi går ud fra, at du stiller de allerhøjeste krav til dine tandtekniske løsninger.
Det gør vi også!
Derfor har vi valgt at samarbejde med TIC DP, der er Skandinaviens største
dentallaboratorium.
Hos TIC DP tager man sig nemlig af både rådgivning og en tæt kontakt med
os tandlæger. Resultatet af ethvert tandteknisk arbejde bliver nemlig bedst,
når man kombinerer viden med kommunikation. Så bliver det korrekt fra
begyndelsen.
TIC DP er på forkant med udviklingen inden for alle typer tandteknik, og
man arbejder i hele Skandinavien samt i England. Med ca. 150 professionelle
tandteknikere kan du som patient være sikker på altid at få den bedste,
tryggeste og mest holdbare løsning.
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TIC DP Videnbank.
En tryghed, også for dig.

Viden er i allerhøjeste grad en letfordærvelig vare. Nye teknikker, metoder
og materialer giver nye muligheder.
TIC DP, som din tandlæge samarbejder med, har en unik erfaring og viden.
TIC DP Videnbank er altid åben, så din tandlæge kan tilbyde dig den bedste
løsning.
TIC DP, Skandinaviens største dentallaboratorium i samarbejde med din
tandlæge. En usædvanlig stærk og tryg kombination!

www.ticab.eu
info@ticab.eu
Tlf.: +45 70 20 10 81
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