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Tandabonnement 
Det er ofte en økonomisk belastning at skulle have
en tandprotese. På klinikken mener vi ikke øko-
nomien skal være en hindring.
Som medlem af Landsforeningen af Kliniske
Tandteknikere tilbyder mange klinikker abonnement
til tandprotesen. Tandproteseabonnementet gør, at
du kan fordele udgiften til protesen over en længere
periode, så det passer til din økonomi. 
Vi kalder det 0,- renter; 0,- udbetaling; 0,- gebyrer.
Du betaler med andre ord ikke mere end behandlin-
gen koster men kan fordele udgiften til tandproteser
over en længere periode. 

Gode råd om tandprotese og
mundhygiejne 
Husk at nøglen til god mundhygiejne og en succes-
fuld fremtid med dine nye tænder er daglig rengøring
af protesen, gummerne og de naturlige tænder.

• Børst protesen grundigt mindst 2 gange dagligt.
• Brug ikke tandpasta. Det indeholder slibemiddel,

som ridser protesens overflade. Anvend i stedet 
et rensemiddel, der er beregnet til rensning af 
tandproteser.

• Børst gummerne, de naturlige tænder og implan-
tater med en blød tandbørste, med tandpasta. 
Hvis du har implantater, rengøres protesens under-
side omhyggeligt, især omkring tryklåse og barre.

• Skyl protesen og munden efter hvert måltid.
• Sover du ikke med protesen om natten, rengøres 

den og lægges tørt for at undgå bakteriedannelse.

Kontroleftersyn 
Kontroleftersyn er en vigtig del for protesebehand-
lingens succes. Nye tænder har behov for samme
vedligeholdelse som naturlige tænder – minimum en
gang om året. Her vil klinikken undersøge protesens
pasform og kontrollere slimhinden for evt. sygdom i
munden. Forandringer af gummerne sker ganske
langsomt og symptomfrit og protesen kan opnå så
dårlig pasform, at det giver en uheldig belastning af
gummerne. En ustabil protese kan få gummen til at
svinde hurtigere, nedsætte din tyggeevne og ændre
dit udseende. 

Ved det årlige proteseeftersyn tilbyder vi en rensning
og oppolering af protesen for tandsten og mis-
farvninger, så den igen fremstår frisk og ren.

Rene tænder 
tygger bedst!

Vi vægter godt samarbejde 
og dialog med vores patienter

Du kan finde den nærmeste specialklinik for tandproteser på vores 
hjemmeside www.lkt.dk eller kontakte LKT på 3311 2800 eller info@lkt.dk
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Alt om tandproteser
Et langt aktivt liv slider på tænderne. Oplever du, at din livskvalitet er forringet fordi du man-
gler tænder, at du har svært ved at tygge eller dit udseende er ændret? 

Så har du måske brug for en tandprotese. En tandprotese erstatter enkelte eller alle naturlige
tænder. 

Denne pjece beskriver dine muligheder og vejleder dig til den bedste behandling.  

Velkommen på klinikken
Denne klinik er en specialklinik for tandproteser. 
Som medlem af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere bliver vi løbende efteruddannet,
så vi kan tilbyde dig den nyeste teknik og de bedste materialer og metoder, så du får den
behandlingsform der passer bedst til dig.

En protese skal føles som en
naturlig del af munden

Hvor lang tid tager 
behandlingen? 
Antallet af besøg på klinikken er afhængig af hvilken
behandling du skal have foretaget. Ved fremstilling af
nye tandproteser vil der ofte være tale om 5 besøg på
klinikken. Efter indsættelse af tandprotesen, kan der
være behov for yderligere besøg for at få protesen
tilpasset.

Tilskud til protesebehandling 
Klinikkens personale er gerne behjælpelig med
information om forskellige tilskudsmuligheder og
evt. udfyldelse af ansøgningsskema til kommunen.

• Er du pensionist og berettiget til udvidet helbreds-
tillæg, er der mulighed for at få op til 85 % i til-
skud til udgifterne til tandprotesebehandlingen.
Yderligere kan du søge om personligt tillæg til
egenbetalingen. Klinikken hjælper med et over-
slag på behandlingen til kommunen. 
Behandlingen må først påbegyndes, når bevilling-
en er godkendt.

• Er du medlem af sygeforsikringen "Danmark" i
gruppe 1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud
til protesebehandlingen.

• Er du handicappet, hjemmebundet eller bor du på
plejehjem, kan du søge om at blive tilsluttet  
omsorgstandplejen i kommunen. 
Det giver mulighed for at få finansieret hele
behandlingen.

En god protese kan hverken ses eller høres

Generelt om tandproteser
Hjemmetandteknikeren /
omsorgstandpleje
Hvis du har svært ved at komme til en klinisk
tandtekniker på grund af sygdom, gangbesvær,
handicap eller lignende, kan du ringe til os og få en
tid hjemme hos dig selv. Vi udfører alle tandprotese-
behandlinger i dit eget hjem. 
Vi kommer også på lokalcentre, plejehjem og syge-
huse.  
Hvis du ikke kan benytte almindelige tandplejetil-
bud, kan du søge om omsorgstandpleje.
Omsorgstandpleje skal bevilliges af kommunen,
inden behandlingen sættes i gang. 

Du kan finde den nærmeste hjemmetandtekniker på
vores hjemmeside www.lkt.dk eller kontakte LKT på
3311 2800 eller info@lkt.dk
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Forskellige typer tandproteser
Delprotese
Mangler du en eller flere naturlige tænder, kan de
erstattes af en delprotese. Den holdes som regel fast
ved hjælp af bøjler på de sunde naturlige tænder og
sikrer fuld tyggefunktion. Der findes forskellige typer
delproteser:

En unitor delprotese fremstilles på et metalstel, hvor-
på protesetænderne er monteret. En unitor er meget
stærk og fylder ikke meget i munden. Denne type er
en god løsning til patienter, der har flere sunde og
stærke tænder.

Akryl delprotesen har samme funktion som unitor
delprotesen, men er ikke så stærk og fylder mere i
munden. Akryl delprotesen bruges ofte som en
midlertidig løsning.

Fleksibel delprotese er en ny og moderne protese-
type, som fremstilles af vinyl. Den fleksible del-
protese fremstilles uden stålbøjler og giver et bedre
kosmetisk resultat. Protesen er fleksibel og meget
brudstærk.

Delproteser kan også fremstilles med implantater, så
man undgår synlige bøjler og derved opnår et bedre
kosmetisk resultat.

Helprotese
Hvis du har mistet alle dine naturlige tænder kan de
erstattes af en helprotese. 
Helprotesen erstatter de mistede tænder, støtter
kinden, kæbeled og læber samt sikrer din tyggeevne
og bevarer dit naturlige udseende. 

Tryklås-/Implantatprotese
Hvis du ønsker en protese der sidder helt fast, kan en
implantatprotese være løsningen. En implantat-

protese giver tryghed i hverdagen fordi, du kan tale
og spise uden at være nervøs for at protesen løsner
sig.
Det er i dag muligt at sætte en tandprotese fast på
implantater med små tryklåse. De indopererede
implantater fungerer som kunstige tandrødder.

Tandudtrækningsprotese/
Immediatprotese
Ved en tandudtrækningsprotese er det vigtigt at
behandlingen starter hos os. Vi udarbejder en be-
handlingsplan og henviser til tandlæge for tand-
udtrækning.
Tandudtrækningsprotesen/Immediatprotesen ind-
sættes umiddelbart efter tandudtrækningen. Det har
flere fordele. Du skal ikke gå uden tænder, du be-
varer dit udseende, protesen beskytter tandudtræk-
ningsområdet og er med til at stoppe evt. blødninger
og skåner knoglen i ophelingsperioden.
I de første 6 måneder ændrer kæbeknoglen sig så
meget, at protesens bund skal efterfyldes med en
midlertidig blød underforing. Denne behandling
gentages efter behov, normalt 2-3 gange samtidig
med, at der skal påregnes en del tilretninger af prote-
sen i denne periode. Efter ca. 6-12 måneder skal
protesen rebaseres, dvs. den skal udfyldes med en ny
fast blivende bund.

Blødt blivende basis protese 
Det er muligt at montere et blødt basis i tandprote-
sen. Denne behandling bruges hvis gummen er
svundet meget og der opstår smerter eller irritation.
Det bløde basis kan være med til at give en bedre
funktion af tandprotesen.

Bevar protesens optimale funktion
Rebasering
Din gumme ændrer sig gennem hele livet og det
kræver tilpasning af din tandprotese. Sygdom og
vægttab kan ændre gummernes form. Ved rebasering
støbes en ny bund i din tandprotese.

Reparationer og udvidelser 
Hvis du har et uheld med tandprotesen og der opstå
revner eller protesen knækker - så kan den næsten
altid repareres. 
Har du delprotese og mister en eller flere naturlige
tænder kan tandprotesen udvides med nye prote-
setænder. 

Altid den mest 
moderne behandling

Gode råd i tilvænningsperioden: 
Uanset om du skal have tandprotese for første gang eller have fornyet tandprotesen, skal du forvente, at der vil
være en tilvænningsperiode på 2-4 måneder – og at der skal foretages tilpasning af tandprotesen løbende i denne
periode. 

• Tag små bidder og fordel maden ud i begge sider af munden, så tandprotesen ikke vipper.

• Læs højt fra avisen eller lignende, så du øver dig i at tale med protesen i munden.

• Hvis der opstår ømheder på gummen, skal du kontakte os og få protesen tilpasset.

• Undgå at gå med gener i lang tid, da det gør den efterfølgende helings tid længere.

• Vær opmærksom på at visse sygdomme og brug af medicin kan medføre 
mundtørhed, der kan gøre det sværere at bruge tandprotese.
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