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HVAD SKER DER FØRSTE GANG:
Din undersøgelse i den kommunale tandpleje viste, at der er noget ved din
tandstilling som kræver en nærmere analyse, og måske tandregulering.
For at lave en korrekt vurdering af dine tænder og kæber, har vi brug for
noget materiale.
Et materiale kan bestå af:
1. Aftryk af tænderne.
2. Foto af tænder og ansigt.
3. Røntgenoptagelser af hoved, kæber og tænder
samt hånd (vækstanalyse).
4. Udfyldelse af helbredsskema.

AFTRYK AF TÆNDERNE.
Aftryk af tænderne foregår ved at vi rører en slags
modellervoks ud, lægger det ned i en form og trykker det
forsigtigt op på tænderne. Det skal kun sidde på tænderne i
ca. 1 minut. Det smager lidt af tandpasta, og det fylder en
del i munden.

FOTO AF TÆNDER OG ANSIGT.
Vi skal bruge nogle helt almindelige fotos af dit ansigt og af dine
tænder. Der er tale om ca. 5 billeder af ansigtet. Derudover skal
vi bruge ca. 5 fotos af tænderne. For at få tilstrækkeligt lys på
tænderne, bruger vi små holdere til læben og nogle spejle inde i
munden. Det er vigtigt man sidder helt stille når der
fotograferes.

RØNTGEN. For at finde ud af hvordan dine kæber og

tænder sidder i forhold til resten af ansigtet, skal vi bruge
nogle røntgenbilleder.

Øreringe, piercinger, hårspænder og lignende ting,
ødelægger optagelserne og skal derfor tages af.

Ved at sammenligne aftryk af tænderne og foto af dit
ansigt med røntgenbillederne, kan vi vurdere hvordan
kæberne vil vokse og udvikle sig. Netop for at finde ud af,
hvor meget du vokser, tager vi også et røntgenbillede af
din hånd og måler din højde.
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HELBREDSSKEMA.
Det er vigtigt, at vi får udfyldt et
helbredsskema. Det er ikke ret tit man fejler
noget, som kan påvirke en tandregulering,
men for at være sikker, er det nødvendigt at
helbredsskemaet udfyldes helt rigtigt.
Derfor er det nødvendigt at far eller mor er
med til at udfylde dit helbredsskema.

HVOR LANG TID TAGER DET?
Det kan godt vare helt op til en time at få lavet alle billeder og aftryk.
Grunden til at det tager så lang tid, er at billeder og andet skal
fremkaldes, og det skal kontrolleres at de er gode nok. Der er altså
ventetid ved materialeoptagelsen.

HVILKEN BØJLE SKAL JEG HAVE?
Det materiale vi optager ved dit første besøg på Center for
Tandregulering, skal bruges til at finde ud af, om du har brug for
bøjle. Derfor skal specialtandlægen gennemse dine billeder og dine
modeller før man ved noget om hvilken bøjle der er nødvendig. Af og
til har man slet ikke brug for bøjle.

HVAD SKER DER SÅ NÅR MAN ER FÆRDIG?
Når alt materialet er klar og gipsafstøbningerne af dine tænder er
færdige (det tager noget tid), skal specialtandlægen se det hele
igennem. Du får en tid til samtale med specialtandlægen om
billederne og afstøbningerne af tænderne. Har dine tænder brug for
bøjle får du også besked om dette ved samtalen.
Har du spørgsmål inden du skal komme, kan du kontakte Center for
Tandregulering.

VENTEVÆRELSE OG SYGESIKRINGSBEVIS

Vores venteværelse ligger i underetagen ned af trappen. Brug
stregkoden på dit sygesikringsbevis til at fortælle du er ankommet.
Eventuelt indeholder dit brev eller mødekort også en stregkode du
kan bruge. OBS kommer du efter den aftalte tid kan du ikke bruge
stregkoden.
Venlig hilsen
Center for Tandregulering.

F1_VELKOMMEN_150115

F1

F1

VELKOMMEN
TIL
CENTER FOR TANDREGULERING

Center for Tandregulering
Baltorpvej 20B
2750 Ballerup
Telefon: 44 77 64 00
Hjemmeside: www.cftand.dk
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