Vejledning til forældre
om tandskade
på blivende tænder

Ved undersøgelse på klinikken
er konstateret følgende skader:
☐ Tanden er øm
Barnet/den unge må ikke bide af med tanden, der skal skånes mest muligt til næste kontrol på klinikken.

☐ Tanden er lidt løs
Tanden vil vokse fast igen i løbet af nogle uger. I denne periode skal tanden skånes mest muligt og må ikke bruges til
afbidning eller tygning.

☐ Tanden er slået meget løs og følgende behandling er
foretaget på klinikken:
Tanden er blevet sat fast i sin rigtige stilling og holdes der
i_______ af en plastskinne, der sidder fast på tænderne.
Mens skinnen sidder på tænderne, er det vigtigt at sørge for
en omhyggelig tandbørstning.

☐ Der er slået noget af tandkronen
☐ ingen slibning
☐ let slibning
☐ pensling med fluor
☐ opbygning med plast
☐ Der er slået så meget af tandkronen, at nerven er
☐
☐

blottet
da åbningen er ganske lille og tanden er ung, foretages overfladebehandling af nerven. Kontrol om ½ år.
Der foretages rodbehandling.

☐ Tandens rod er knækket
For at fastholde tandens dele rigtigt i forhold til hinanden, er
der lagt en plastskinne på tand og nabotænderne.
Den skal sidde i ca.________________
Sørg for god mundhygiejne, mens skinnen sidder på.

☐ Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Skånekost

Ved skånekost forstås blød kost uden hårde fødeemner, men ikke nødvendigvis flydende kost.

Mundhygiejne

Omhyggelig renholdelse af tænder og tandkød er en forudsætning for hurtig heling. Hvis tandbørstning er vanskelig eller
umulig, kan den suppleres med mundskylning med 0,12%
klorhexidin.
(Klorhexidinopløsning fås på apoteket) Se vejl. på flasken.
Er mundskylning vanskelig, kan de berørte tænder og tandkød
afvaskes med 0,12% klorhexidinopløsning på en vatpind.

Sene skader

Efter en skade, er det ikke altid, at det kan konstateres om tandens nerve er beskadiget. Der kan gå op til flere år, før skaden
viser sig.
Beskadigelse af nerven viser sig ved stigende ømhed af tanden
og misfarvning, d.v.s tanden ændrer farve.
Observeres dette, skal tandklinikken kontaktes straks. På baggrund af dette undersøges tanden jævnligt og røntgenfotograferes med mellemrum.
Dette sker, for at kunne gribe ind i rette tid.

Forsikring

Hvis forældrene har en familieforsikring, der dækker tandskader, vil det være denne, der skal betale den endelige behandling
i 20-22 års alderen.
Rekvirer derfor en blanket til skadeanmeldelse hos forsikringsselskabet.

☐ Forældrene bør anmelde skaden til deres forsikringsselskab.
Venlig hilsen Tandlæge Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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