
Vejledning i brug af fastcementerede
Kroner – Broer – Inlays – Onlays

Efter at tandlægen har cementeret din: krone – bro – inlay – onlays fast (også kaldt krone)
skal du være opmærksom på følgende:

      * Din nye krone vil føles og fungere på samme måde som dine egne tænder. Kronen er 
cementeret fast så den kun kan fjernes af en tandlæge.

      * I starten (måske de første par uger) føles kronen måske mærkelig eller fremmed i munden
især hvis man har manglet den oprindelige tand i længere tid. Du skal bare være tålmodig
og vænne dig til kronen samt passe på at du ikke overbelaster den unødvendigt.

      * Der kan forekomme ømhed i tandkødet under kronen efter den er blevet cementeret fast, du
kan evt. tage lidt smertestillende medicin efter behov i de følgende dage. Hvis ømheden ikke
aftager bedes du kontakte klinikken igen.

Brugen af kronen på længere sigt:

      * Du skal være forsigtig med at bide i hårde madvarer på samme måde som du gør med dine
egne tænder. Undgå at bide i hårde ben – nøddeskaller eksempelvis. Heller ikke forsøge at
åbne kapsel flasker / vinpropper og lign. med dine nye tænder da kronen derved kan 
beskadiges og dermed helt ødelægges.

      * Har du fået en bide skinne til kronen(erne) bør du bruge den nøje efter tandlægens 
anvisninger da den er med til at beskytte kronerne i det lange løb.

      * Rensning af kronen er ligeså vigtig som børstning af dine egne tænder . Du bør bruge 
tandtråd og rensebørster udover tandbørstningen i overensstemmelse med tandlægens råd,
skulle du have brug for vejledning i hvordan du bruger disse hjælpemidler, kan du altid 
kontakte tandlægen, som gerne giver dig en grundig vejledning efter behov.

      * Omhyggelig mundhygiejne er alt afgørende for om den nye krone holder i mange år. Husk
at komme til kontrol samt professionel tandrensning mindst en gang årligt eller mere.

      * Oplever du ømhed, blødning eller smerter samt hvis kronen bliver løs på et tidspunkt bør du
straks tage kontakt til klinikken.


