Vejledning til forældre
om tandskade på
mælketænder

Ved undersøgelse på klinikken er
konstateret følgende skader:
☐ Tanden er løs
Tanden vil i de fleste tilfælde vokse fast igen i løbet af nogle
uger. I denne periode er det vigtigt at sørge for en god
mundhygiejne, at give barnet skånekost og at begrænse
brugen af sut mest muligt.

☐ Tanden er slået skæv eller skubbet ind i kæben
Mælketænder, som er skubbet ind i kæben, vil ofte af sig
selv vokse frem igen i løbet af 3-8 uger.
Forholdsregler som ovenfor.
I enkelte tilfælde kan der udvikle sig en akut betændelse i
knoglen omkring sådanne tænder.
Betændelsen viser sig ved kraftig hævelse og rødme samt
smerter og ofte feber.
Det er vigtigt, at sådan en betændelse behandles hurtigt, så
den ikke påvirker de blivende tænders tandkim.

☐ Tanden er slået helt ud
Sørg for god mundhygiejne, mens såret heler.

☐ Brud på tandkronen
Sørg for god mundhygiejne. Søg tandlæge, hvis der kommer
smerter eller hævelse på tandkødet (tandbyld) inden næste
kontrolundersøgelse.

☐ Sår på tandkød eller læber
Sår på tandkød og læber heler normalt hurtigt, hvis man
sørger for en god mundhygiejne. Er skaden sket udendørs,
kan såret være forurenet.
Undersøg om barnets stivkrampevaccination dækker.

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 eller erstattes med afvaskning af
tænder og tandkød med 0,12% klorhexidin på en vatpind.
(Klorhexidinopløsning fås på apoteket) Se vejl. på flasken.

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.

Kontrol undersøgelse
Efter alle tandskader vil man med passende mellemrum undersøge og eventuelt røntgenfotografere tænderne for at opdage
sene følgeskader som rodbetændelse og knoglebetændelse. De
blivende tænders anlæg, tandkimen, ligger tæt på mælketændernes rødder og dannes allerede omkring fødsel. Skader på
mælketænder og sene følgeskader, som ikke opdages og behandles, kan give skader på de blivende tænder.
Det er derfor vigtigt at følge kontrolundersøgelserne.

Venlig hilsen
Tandlæge

Tandplejens tlf. 7259 7840
Tandklinikker:
Boesagerskolen i Smørum, Flodvej 89
Smoerumtand@egekom.dk
Bækkegårdsklinikken i Ølstykke, Bækkegårds Plads 1
Oelstykketand@egekom.dk
Tandplejens Administration, Bækkegårds Plads 1
Tandadm@egekom.dk
Egedal Kommunes Tandpleje, www.tandplejen-egedal.dk
CFT, Center for Tandregulering, Baltorpvej 20 B, 2750 Ballerup
info@cftand.dk
Tandlægevagten i Hillerød, tlf. 70 25 00 41

Egedal Kommunes
Tandpleje

