DIN SPECIALIST FOR
ÆSTETISKE PROTESER:

TANDIMPLANTAT ER DET ALTID DEN BEDSTE LØSNING?
Næsten alle manglende tænder kan erstattes af et implantat.
Tandimplantater kan indsættes næsten uanset, hvilken alder man
har. Der er ingen øvre aldersgrænse.
Kun for børn er der begrænsninger, fordi vækstfasen skal være
afsluttet, før man kan indsætte implantater.
Kæbebenet svinder ind der, hvor der mangler en tand. Men selv hvis
der ikke er meget knogle tilbage, kan der i de fleste tilfælde uden
problemer indsættes et implantat. Med målrettet knogleopbygning,
en såkaldt augmentation, skabes der de optimale forudsætninger
for et implantat. Hvis du ryger eller lider af stofskiftesygdomme
(f.eks. diabetes), skal du tale med din praktiserende læge inden
implantationen. Hvis du er korrekt medicineret, er der dog intet til
hinder for en implantation og korrekt heling.
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TÆNDER - LIGE SÅ PERFEKTE SOM DE ÆGTE

TANDIMPLANTATEREKSTRA LIVSKVALITET
Rimelige priser - seriøs - pålidelig
Hvis du har spørgsmål om tandimplantater,
kan du altid kontakte os.
Vi svarer gerne på dine spørgsmål.

Takket være den moderne tandlægevidenskab kan mange
patienter beholde de naturlige tænder længe. Men også en
tabt tand kan erstattes. Ingen anden form for tandprotese
kommer så tæt på den naturlige tand som et implantat. Den
lille "skrue" af kropsneutralt rent titan erstatter tandroden og
vokser ind i kæbebenet. På dette fundament kan der fæstnes
tandkroner, broer eller proteser.
Når den er anbragt, har du igen komforten ved en fast
forankret tand. Du kan ikke mærke nogen begrænsninger, når
du griner, taler eller tygger.
Vi kan erstatte enkelte tænder og hele tandsæt og kan dermed
tilbyde individuelle implantatløsninger, der giver dig komfort
og æstetik på lang sigt.
For at du kan føle dig sikker, arbejder vi tæt sammen med en
af verdens førende implantatproducenter.

Praksisstempel

Yderligere informationer om tandimplantater finder du på
internettet på: www.implantatefuersleben.de

Proteser efter naturens forbillede:
Implantatet vokser som en kunstig tandrod
fast i kæbebenet. Det er et optimalt fundament
for en æstetisk perfekt tandkrone.

IMPLANTATER FOR ENKELTE MANGLENDE TÆNDER SELVFØLGELIG HELT USYNLIGT!

En mistet tand som følge af en
sportsulykke

Det indsatte implantat med
den nye tandkrone

Alle kan komme ud for at miste en enkelt tand.
Det kan ofte ske på ganske få sekunder.
Du dyrker sport, og så ryger tanden. Det kan
godt være skræmmende, men i dag er det ikke
længere nogen katastrofe.
Implantater løser problemet naturligt
og „usynligt“. Tandimplantater er små,
højtudviklede og utroligt solide titanskruer,
der sættes ind i kæben i stedet for naturlige
tandrødder, og som vokser fast ind i knoglen.
En midlertidig erstatning skjuler hullet, indtil
implantatet er vokset fast.
Derpå fastsættes din nye tandkrone „usynligt“
og stabilt.
Den sidder med sin nye rod fast i kæben og kan
ikke skelnes fra de naturlige nabotænder.

En naturligt lukket tandrække

IMPLANTATER FOR STORE HULLER MELLEM TÆNDERNE TÆTTEST PÅ DET NATURLIGE!

IMPLANTATER TIL DEN TANDLØSE KÆBE ET LIV MED BID I!

HVORDAN SER BEHANDLINGSFORLØBET UD
FOR EN IMPLANTATION?

Når smilet pludselig kommer op i alderen, og
der mangler indtil flere tænder, eller de gamle
tandproteser volder besvær, kan du takket være
implantater igen vise tandsættet sorgløst frem.
Enkelte tandimplantater er en elegant løsning,
når der mangler flere tænder i rækken. Hver
enkelt tand erstattes, og den oprindelige
situation genoprettes helt præcist.
Hvis der mangler tre eller flere tænder ved
siden af hinanden, kan du også vælge en
implantatbåret bro. Her forbindes de nye
tandkroner med hinanden og sættes stabilt fast
på to eller flere implantater.
Et provisorium dækker over hullerne under
helingsprocessen. Når den er afsluttet, sættes
de endelige tandkroner eller broen permanent
fast på implantaterne.

Når du mangler alle eller næsten alle tænder
i undermunden, kan du med implantater
alligevel få noget at grine af. For kun to til fire
implantater er nok til, at en helprotese sidder
godt fast. Den sidder fast med et specielt
fastgørelsessystem, der består af to elementer.
Det ene fastsættes permanent på implantatet,
modstykket indarbejdes i protesten.
Når elementerne sættes fast, forbindes de
ligesom en tryklås. Så sidder din protese fast.
Du kan let tage den ud igen, når den skal
rengøres.
På mindst seks implantater kan der også
fastgøres en bro permanent på kæben.
Tandprotesen sidder dermed så fast, at det
støttende rosa proteseplast kan undværes. I
overkæben er der i hvert fald intet behov for
protesemateriale i gummen. Således oplever du
fuld sikkerhed i enhver situation, for intet kan
løsne sig uventet. Med de implantatbaserede
proteser kan du spise, tale og le, som om det
var dine rigtige tænder.

Planlægning og rådgivning
Efter en grundig undersøgelse og udførlig vejledningssamtale,
hvor alle muligheder og alternativer diskuteres, udarbejdes der en
individuel behandlingsplan.
Du informeres på forhånd om terapiforløbet og omkostningerne ved
en implantatbehandling.

Tre manglende tænder - en bro på
to implantater

Tre enkelttænder på tre implantater

Naturligt udseende, naturlig
funktion

Ved en traditionel løsning uden
implantat skal tandkronen sættes
fast på nabotænderne.

Uden implantater kan kæben
kun bruges som „liggeflade“ for
tandprotesen. Den aftagelige
tandprotese fikseres på en eller
flere tænder.

Underkæbeprotese på fire
implantater

Protesen sidder fast

I overkæben: Bro på seks
implantater

Uden implantater kan protesen næsten
aldrig sidde permanent fast.
Knoglen i den tandløse kæbe trækker sig
tilbage, og så „vakler“ protesen.

Implantaterne isættes
Som regel foregår implantationen som et ambulant indgreb.
Tandkødet åbnes med et lille snit. Implantatet sættes smertefrit ind
i kæben. Indgrebet varer for et implantat som regel ikke over en halv
time og kan gennemføres under lokalbedøvelse.
Helingsprocessen
Tandkødet heler på få dage. Implantatet er helet i kæben efter tre til
seks måneder.
Der vil i dette tidsrum selvfølgelig blive anvendt et effektivt
provisorium. Kun i enkelte tilfælde er det muligt at fiksere den
endelige protese direkte efter implantationen.
Den nye tand
Efter helingsfasen sættes der små forbindelseselementer ind i
implantatet, hvorpå de nye tænder kan fikseres usynligt. Med
professionel tandrengøring og regelmæssig profylakse ca. hver tredje
måned kan dit implantat holde resten af livet.

Tandpleje ved implantatbårne tænder
Implantatbårne tænder ser ikke kun ud som naturlige tænder, de er
også lige så lette at pleje.
Ud over tandbørste og tandpasta anbefales det at anvende tandtråd
og små interdentalbørster til at rengøre mellem tænderne.
Vores profylaksehold står altid til rådighed og kan svare på alle
spørgsmål om den bedste pleje af dine nye tænder.

