Informationsskrivelse

Pr. 1.4.2015 er der kommet en ny overenskomst mellem det offentlige og tandlægerne.
Det betyder, at alle nu skal inddeles i grønne, gule eller røde blokke, alt efter om man har aktiv
sygdom eller ej.
Der er kommet nye betegnelser for undersøgelserne og paradentosebehandling.
Prisen på tandlægeydelser er ens over hele landet for følgende ydelser:
Undersøgelser
Tandrensninger
Paradentose-behandling
Røntgenbilleder
Små plastfyldninger
Individuel forebyggende behandling
Forebyggelse af rodbehandling
Tilskud til rodbehandlinger
Tilskud til operationer
Derimod er kvaliteten meget varierende.
Hos Tandlægecenteret Skt Clemens Torv 15, 2 sal og Fredens Torv 8, 1 sal Aarhus C bruges
der udelukkende de bedste og gennemtestede materialer af dansk veluddannet personale.
Vi er 4 tandlæger,4 tandplejere og 9 klinikassistenter, der hver især har vores særlige
kompetencer, der sikre dig den bedst mulige kvalitet i behandlingen. Vi har alle stor erfaring
med de behandlinger vi foretager og bruger udelukkende de bedste materialer.
Som patient/kunde hos os har du en fast tandlæge og tandplejer.
Hvis der skal laves noget specielt fx. rodbehandling er det Per Skov eller Malene Lykkegaard
Halliday der har særlig kompetence i dette område, og foretager behandlingen. Kirurgi er ved
Jan Kerstein, mens Jens Nyborg tager sig af proteser. Dette er for at sikre den bedst mulige
behandling af den mest kvalificerede tandlæge. Det samme foregår på sygehuse hvor
hjertelægen ser på hjertet og ortopædkirurgen ser på hoften der skal skiftes.
Vi modtager henvisninger fra andre tandlæger til operationer og rodbehandlinger.
En plastfyldning er ikke bare en plastfyldning.
Kvaliteten/tætheden/holdbarheden af plastfyldninger afhænger af en lang række ting:
Behandlerens erfaring- vi har alle stor erfaring med plastfyldninger.
Bindingssystemet der anvendes (limen). En billig lim giver en dårlig binding (1 faset system,
bruges af flere da det er hurtigt og billigt) , mens en god lim (3 faset system) giver
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god binding.
Kvaliteten af matricen der anvendes. Nødvendigt at der bruges kile og tæt matrice for at
fyldningen er tæt- ellers kan der komme bakterier ind og give caries.
Fyldningen er tæt i bunden/ved tandkødet ved brug af flydende plast der lukker små
revner/spalter.
En kvalitetsfyldning koster lidt mere i starten, men holder meget længere og dermed langt
billigere på sigt og rodbehandling og kronebehandling forebygges.
En undersøgelse er ikke bare en undersøgelse:
En grundig undersøgelse af veluddannet og erfarent personale giver et overblik over hele
munden og forebygger fremtidige skader og udgifter. Her vil du få råd og vejledning til at holde
dine tænder rene og velfungerende.
Paradentose kan forebygges og behandles af vores specialuddannede tandplejere.
Instruktion, grundig rensning og evt laserbehandling kan forebygge og bekæmpe paradentose
og løse tænder.
Et tandimplantat er ikke bare et tandimplantat. Der er stor forskel på kvaliteten og
operatørens færdigheder. Tætheden af komponenterne, bindingen til knoglen,
modstandsdygtigheden overfor paradentose/bakterier er meget forskellige. Det er kun lidt
dyrere med kvalitets implantater, men stor forskel på holdbarheden.
En tand-krone er ikke bare en krone. Der er stor forskel på holdbarheden, præcisionen,
allergivenligheden (=ingen nikkel i kronerne) og farven, alt efter hvilket materiale/kvalitet der
vælges. Vi vil altid guide dig til den bedste og billigste løsning, så du får den bedste kvalitet for
pengene.
Du kan få rettet dine tænder med Inman Aligner eller LiteWire på 4-6 måneder. Se før og
efterbilleder på vores hjemmeside www.clemenstand.dk.
Vi har et fagligt højt niveau og håber, at vi kan leve op til dine forventninger og sikre dig flotte
sunde tænder hele livet.
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