Tandregleringsbehandling med
fastsittande tandställning
Du/ditt barn har erbjudits tandregleringsbehandling vid specialistkliniken.
Det innebär att behandlingen oftast utförs med, på tänderna fastsittande
tandställning. Tandställningen består av bågfästen av metall som limmas på
tänderna och bågar, formade metalltrådar, som sitter i bågfästena.
Förutsättningen för att tandregleringsbehandling ska kunna genomföras är
god munhygien och att kariesaktiviteten är låg, vilket betyder att tänderna
hålls rena och att man inte bildar nya hål i tänderna så lätt.
Behandlingstiden pågår i ungefär 2 år. Tandställningen måste kontrolleras
regelbundet med 4-8 veckors intervall mellan besöken. Det är viktigt att man
går in för sin vanliga tandvård under tandregleringsperioden.
När tandregleringsbehandlingen är klar måste tänderna och bettet hållas kvar
i sina nya lägen. Risken är annars stor att tänderna vill gå tillbaka något. För
att stabilisera tänderna och bettet används i överkäken ofta en avtagbar
tandställning och i underkäken en tråd som limmas bakom framtänderna. Det
är viktigt att man följer de rekommendationer som specialisttandläkaren ger.
I regel kontrolleras bettet och tänderna ett år efter den fasta tandställningen
avlägsnats.
När man kommer i tur på väntelistan kallas man till tandregleringskliniken.
En ny bedömning av behandlingsbehovet görs efter undersökning, eftersom
behandlingsbehovet ibland kan förändras med tiden. Det sker t.ex. en
anpassning i bettet till växtförändringar i käkarna och det kan innebära att
behandlingsbehovet kan bli större eller mindre. Om behandlingsbehovet
minskar behöver bettavvikelsen kanske inte behandlas.
Det är viktigt att känna till att nödvändig tandvård är kostnadsfri för barn och
ungdomar till och med det år de fyller 23. Från och med det år man fyller 24
måste man själv stå för kostnaderna. Detta gäller även
tandregleringsbehandling. I sällsynta fall kan ett förlängt vårdansvar gälla,
vilket innebär att Regionen står för kostnaden. En förutsättning är dock att
behandlingen utförs i Norrbotten. Ett exempel på en sådan situation är vissa
typer av bettavvikelser som inte kan behandlas förrän tillväxten avslutats och
därför inte kan slutföras i tid. Om hela eller delar av
tandregleringsbehandlingen fördröjs till efter det år patienten fyller 23, av
skäl som Folktandvården inte kan lastas för, får man räkna med att själv
betala för den del av behandlingen som utförts från och med det år man
fyller 24. Exempel på sådana förhållanden kan vara att man tidigare avstått
från erbjuden kölisteplats eller behandling och sedan ändrats sig eller
uppskjuten behandling på grund av utlandsvistelse. Samma regler gäller
också om tandregleringsbehandlingen blir uppskjuten på grund av karies
och/eller bristande munhygien.
Innan du/ditt barn fattar beslut om tandregleringsbehandling har du
möjlighet att fundera ett par veckor. Därefter kontaktar du din tandläkare vid
allmäntandvården som, i det fall du önskar behandling skriver en remiss till
Tandregleringskliniken, som antecknar dig på väntelistan.
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