
Vejledning i brug af aftagelige proteser 
(Hel- og delproteser samt Kombinerede proteser) 

De første skridt: Hvordan du vænner dig til protesen

* Har du fået en ny protese, kan det i starten føles underligt f.eks når du taler og spiser, især de 
første par dage. Vi anbefaler at du øver dig i at tale højt og spise helt normalt / tygge tyggegummi, 
især i tilfælde af at du har manglet tænder i lang tid. Vi anbefaler at bruge delprotesen / den 
kombinerede protese om natten. (helprotesen må gerne tages ud om natten.)
* At tage protesen ud og ind kan være vanskeligt i begyndelsen, og det er vigtigt du øver dig foran 
spejlet.
* Har du fået en helprotese er det vigtigt at du køber en lim af god kvalitet, som hjælper med at 
holde protesen på plads.
* I begyndelsen kan der forekomme gener i tandkødet da protesen kan give smerter samt irritation. 
Problemet kan løses ved at justere protesen i Danmark, du kan bare kontakte os hvis det sker.

Hvordan du spiser med den nye protese: 

* Har du fået en delprotese / kombineret protese vil du højst sandsynligt kunne spise som tidligere. 
* Har du fået en helprotese skal du øve dig på at bide og tygge, det kan føles anderledes fra 
tidligere, med dine egne tænder. Vær tålmodig med læringsprocessen, det kan tage helt op til 6 
måneder før du vænner dig helt til at spise med den nye protese!

Hvordan du holder protesen ren: 

* At børste og holde din protese ren, er ligeså vigtig som at børste tænder. Du kan tage protesen ud, 
og rengøre den grundigt med en tandbørste (uden tandpasta) under rindende vand. Vær forsigtig så 
den ikke lider skade eller tabes på gulvet!
* Du skal nogle gange desinficere protesen med et specielt rensemiddel så du dermed forhindrer 
dannelsen af tandsten.
* Har du egne tænder / implantater (og protesen siddende på dem) er det vigtigt at du fortsætter med
at børste dem som før (husk de er med til holde protesen på plads!) Fortsat anvendelse af protesen: 
* Mundhygiejne: Har du egne tænder / implantater i munden, så husk at tage til årlig kontrol samt 
tandrensning, dette vil være med til at forlænge protesens levetid, evt. kontrol i Danmark. Det kan 
være nødvendigt at underbasere protesen nogle gange. Husk at komme til kontrol mindst en gang 
om året (også selv om der ikke er nogen problemer) eller flere gange efter behov.

Hvis der opstår problemer f.eks. protesen vipper, ikke sidder fast, irritation i munden, smerter i egne
tænder, blødning i tandkødet osv. bedes du kontakte os straks enten telefonisk eller pr. e-mail. 


