Bry deg om tennene dine.
Det gjør vi!

Hodepine?
Det kan skyldes tennene!
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Vil du bleke tennene?
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Skandinavias største
dentallaboratorium
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Riktig løsning for tennene dine
– med kvalitet og omsorg
Å ta vare på tennene handler om så mye mer enn å unngå karies. Visste
du at f.eks. hodepine, dårlig søvn og snorking kan skyldes ulike problemer
med tennene?
Her er et lite utvalg av hva våre tenner kan forårsake og noen andre tannfakta. Og løsningene på problemene, naturligvis. Spør tannlegen din hvis
du vil vite mer!

Slitte tenner og hodepine?
Du merker kanskje ikke at du skjærer tenner. Tegnene
er bl.a. slitte tenner og hodepine.
Det kan tannlegen din hjelpe deg å løse med en bittskinne. Individuelt lagd, naturligvis, for å gi maksimal
effekt og for at skinnen skal føles så komfortabel som
mulig.

Forstyrrer
snorkingen din?
De fleste mennesker snorker med jevne mellomrom.
Enkelte med jevnlig enn andre...
I enkelte tilfeller kan snorkingen løses eller begrenses med
en snorkeskinne eller apnéskinne. Skinnen gjør at underkjeven flyttes forover, noe som åpner luftveiene under
søvn. Akkurat det som trengs for at du – og omgivelsene
dine – skal sove litt roligere og stillere.
Så tannlegen din kan også hjelpe til ved snorkeproblemer!

Ny tann på eksisterende
tannsubstans?
Har du vært uheldig og fått slått av en bit av tannen?
Hvis det er igjen deler av tannen, er som oftest den
beste løsningen å bygge opp en ny tann på denne.
Da kommer det viktige arbeidet: Å velge det riktige
materialet som du vil til trives best med. Tannlegen
din har tilgang til et bredt kvalitetssortiment.

Regulere tennene?
Jevne tenner er så mye mer enn et estetisk spørsmål. Det er avgjørende å regulere
tennene for å unngå fremtidige problemer i form av tap av tenner, smerter,
betennelser osv.
Tannlegen din har ulike løsninger. Spør
gjerne!

Vil du ha et smil
uten amalgam?
Kanskje du har amalgamfyllinger du vil
fjerne? Ikke noe problem.
Et godt råd er å erstatte amalgamfyllingene
dine med et keramisk materiale, tilpasset
tennene dine. Det keramiske materialet
både ser ut og oppleves som en ordentlig
tann.
Snakk med tannlegen om hvordan du
erstatter amalgamet i munnen din!

Vil du bleke tennene dine?
Vi har alle ulik grunnfarge på tennene våre. Mer eller
mindre hvite og med nyanser i gult, brunt, blått eller
grått.
En korrekt gjennomført tannbleking gir hvite tenner
– og selvfølgelig et vakrere smil.
Snakk med tannlegen din om løsninger som innebærer
en individuelt formet blekeskinne og med korrekte
doser.

Trenger du en
helt ny tann?
Har du mistet en tann, og
er det ikke noe igjen som
man kan bygge en ny
tann på? Da er løsningen
implantat. Det innebærer
at tannlegen din settes fast en
titanskrue der roten var. På denne skruen bygges
det en helt ny tann, tilpasset etter hvordan de
øvrige tennene dine ser ut.

Mer än ett implantat.
En ny livskvalitet.
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Bare det beste er godt
nok for tennene dine
Vi går ut fra at du stiller de aller høyeste krav til tanntekniske løsninger.
Det gjør vi også!
Derfor har vi valgt å samarbeide med TIC DP, som er Skandinavias største
dentallaboratorium.
I TIC DP er man nemlig opptatt av rådgivningen og en nær kontakt med
oss tannleger. Resultatet av tannteknikk blir nemlig aller best når man
kombinerer kunnskap og kommunikasjon. Da blir det riktig fra starten av.
TIC DP ligger i forkant innenfor alle typer tannteknikk, og man arbeider
i hele Skandinavia samt i England. Med cirka 150 profesjonelle tannteknikere kan du som pasient være sikker på å få den beste, tryggeste og
mest holdbare løsningen.
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TIC DP Kunnskapsbank.
En trygghet også for deg.

Kunnskap er i aller høyeste grad en ferskvare. Nye teknikere, metoder og
materialer gir nye muligheter.
TIC DP, som tannlegen din samarbeider med, har en unik erfaring og kunnskap. TIC DP Kunnskapsbank er alltid åpen for at tannlegen din skal kunne
tilby den beste løsningen.
TIC DP, Skandinavias største dentallaboratorium, i samarbeid med tannlegen
din. En usedvanlig sterk og trygg kombinasjon!

www.ticab.eu
info@ticab.eu
Tlf.: +46 40 642 12 00
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