
Informationsblad angående din behandling 
 
 
Behandlingstidens längd är ofta svår att beräkna. Bettfelets svårighetsgrad samt den fortsatta 

ansiktstillväxten har stor betydelse för behandlingstiden. Behandlingstidens längd kan dessutom förlängas 
betydligt om du inte kommer på avtalade kontroller eller om du är oförsiktig så att tandställningen går sönder. 

 

Vi ber dig respektera avtalade besökstider. Ett uteblivande debiteras med 2 000 kronor/timme. Vid 

upprepade uteblivanden avbryts behandlingen. 

 

För att undvika att tandställningen går sönder måste man undvika hårda och sega saker, t.ex. morötter, 

äpplen, seg kola. Om någonting på tandställningen ändå går sönder eller lossnar bör du genast kontakta 

kliniken. Om en avtagbar tandställning förloras eller skadas mer än en gång skall den nya tandställningen 

ersättas av patienten. 

 
Efter varje besök är det vanligt att tänderna är ömma vid tuggning. I tandkött, kind och tunga kan man få 

skavsår och blåsor. Besvären lindras med mjuk kost, vax mot skavsår och Alvedon. 

 

Du bör avstå från småätande (godis och läsk). Dålig munhygien/småätande innebär risk för vita/bruna fläckar 

på tänderna och hål i tänderna (karies). Vid upprepade varningar och ingen förbättring avbryts behandlingen 

för att ej riskera skador på tänderna. 

 

I enskilda fall (3%) uppstår rotavkortningar pga. tandställningen som kan påverka tandens fortsatta livslängd. 

I sällsynta fall kan enstaka tand ta sådan skada av behandlingen att den måste rotfyllas. 
 

När tänderna intagit planerad position tas den fastsittande tandställningen av. Efter detta behövs 

stabilisering av tändernas nya läge, ofta med en avtagbar tandställning i överkäken och en klistrad tråd 

bakom framtänderna i underkäken. Klistrade trådar behålls tills avslutad tillväxt, eller permanent. 

Tandregleringsbehandling utan efterföljande permanent stabilisering (retention) garanterar alltså inte att 

tänderna står raka livet ut. 

 

Tveka aldrig att fråga om du undrar över något gällande din tandreglering! 
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