
Som naturliga tänder
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DENTSPLY Implants har en lång  tradition 
av  forskning och produkt utveckling. 
 Omfattande vetenskaplig dokumen tation 
och kliniska studier av  ASTRA TECH 
 Implant System™ visar på framstående 
resultat – på både kort och lång 
sikt. Vi strävar hela tiden efter 
att göra implantatsystemet 
ännu  bättre. Ett bra exempel 
på detta är  OsseoSpeed™, 
en  fluor behandlad yta på 
implantatet som både genererar 
mera ben snabbare och på skyndar 
läknings  processen.   
 En patenterad innovation som gör det möjligt 
för fler människor att få säker tand ersättning 
som ser ut, känns och fungerar  
som naturliga tänder.
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Ett tryggt leende
ASTRA TECH Implant System™ är en trygg lösning för 
 permanent ersättning av en eller flera tänder. För dig  innebär 
detta att du kan skratta och äta vad du vill – alltid förvissad 
om att du har tänder som sitter fast. Naturtrogna, snygga 
tänder som ger dig ett tryggt leende.

Basen för alla implantatlösningar är små titanskruvar som 
snabbt växer ihop med benvävnaden och bildar något som 
kan liknas vid nya, stabila tandrötter. Titan är den enda 
metall som kroppen accepterar och har dokumenterat  
suverän förmåga att läka ihop med benvävnad.

I den här broschyren reder vi ut begreppen kring tand
implantat och beskriver hur en behandling går till. Du kan 
också läsa fyra personers berättelser om varför de valde 
tandimplantat och hur detta förändrade deras liv.
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Väl beprövad 40-årig lösning

Implantat är ingen ny företeelse inom tandvården. Ända  
sedan mitten av 1960talet har tandimplantat använts som en 

permanent lösning för att ersätta en tand, flera tänder  
eller helt tandlösa under och överkäkar.

 ASTRA TECH Implant System™ är frukten av 
 många års omfattande forskning och kliniska 
 studier. Ett unikt system som ger många människor 
möjlighet till snabb, enkel och – inte minst – säker 
förankring av naturtrogna tänder.
 Här följer en beskrivning av ett implantat.

Tandimplantat av titan = ny ”tandrot”
Implantat är ett annat namn på titanskruven som sätts i käk
benet och blir basen för implantatet. Längd och tjocklek på 
implantatet anpassas efter hur mycket benvävnad du har och 
hur kraftig käken är.

Distans säkerställer bra fäste
För ett bra slutresultat, det vill säga en säker montering av den 
nya tandkronan, skruvas eller cementeras en distans av titan 
eller keramik på implantatet.

... för kronor, bro eller protes 
När implantat och distans är på plats återstår den nya tand
kronan, bron med flera tänder alternativt protesen för hela 
över eller underkäken. Oavsett omfattning och lösning på 
implantatet kan du vara säker på att få tänder som sitter fast  
en lång tid framöver.
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Snyggt och tryggt livet ut

Implantat har många fördelar jämfört med traditionella lösningar 
för kronor eller broar. Här är huvudskälen till varför du bör 
välja tandimplantat:

•	 Implantat	ser	ut,	känns	och	fungerar	som	naturliga	tänder.
•	 Inga	friska	tänder	behöver	slipas	ner	för	att	stödja		
implantatet.

•	 Genom	förankringen	i	käkbenet	stimuleras	vävnad	och	
	tandkött,	vilket	ger	ett	snyggt	resultat	livet	ut.		
Stimulansen	av	käkpartiet	hjälper	samtidigt	till	att	
	bibehålla	de	naturliga	ansiktsdragen.

•	 Tandimplantat	kräver	inte	lim	eller	något	annat		
binde	medel	för	att	hålla	de	nya	tänderna	på	plats.		
Du	slipper	också		obehaget	och	osäkerheten	som	ofta		
följer	med	lösa,	illa	sittande	proteser.

•	 Sist	men	inte	minst;	du	försäkrar	dig	om	en	säker,		
permanent	tandersättning.

Implantat ger ett snyggt resultat 
på lång sikt. Implantatet av titan 
stimulerar benvävnaden, vilket i 
sin tur bidrar till ett friskt tandkött 
som också sluter tätt runt de nya 
tänderna.

Andra former av tandersättning 
kräver i de flesta fall att intillig-
gande tänder måste slipas ner för 
att stödja exempelvis en protes. 
Med konventionella lösningar 
följer att benvävnaden ofta 
förtvinar och tandköttet därmed 
drar sig tillbaka. Resultatet: glipor 
mellan tandkött och kronor. 
Tandimplantat, å andra sidan, 
är förankrade i käkbenet vilket 
stimulerar benvävnaden precis 
som dina egna tänder gör.
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Implantatlösningar för alla behov

Tandimplantat är den optimala lösningen för alla som saknar  
en eller flera tänder. ASTRA TECH Implant System™ kan  
anpassas för olika behov. Alla kan helt enkelt få tänder som 
ser ut och fungerar som naturliga tänder. Fullt utvecklad  
benvävnad är dock en viktig förutsättning. Därför installeras 
implantat i regel inte på personer under 18 år.

Ersättning för en tand
En krona på ett implantat är det bästa alternativet för dig som 
saknar en tand i över eller underkäken. Kronan gör att du kan 
äta, skratta och le som vanligt.

... eller flera tänder
Både talet och tuggfunktionen kan bli lidande för dig som 
saknar flera tänder. Det finns olika lösningar för dig i denna 
situation: antingen enstaka kronor på implantat eller en bro 
förankrad på flera implantat i rad.

... eller alla tänder
För dig som saknar alla tänder i över eller underkäken är 
tandimplantat den bästa lösningen. En hel bro förankrad på 
flera implantat är en variant. En annan är en löstagbar protes 
som ansluts via så kallade förankringselement till två eller flera 
implantat. Protesen är lätt att ta ut – men väl på plats i munnen 
sitter den fast ordentligt.

Tänk att så många  
människor får implantat 
varje år! Man kanske 
skulle fundera på en 

krona...
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Behandling anpassad för dig

Ett gediget hantverk. Tand-
teknikern lägger ned mycket 
tid på att anpassa kronan, bron 
eller protesen för varje patient.

Borsta tänderna noga och an-
vänd tandtråd – precis som du 
sköter dina naturliga tänder.

När du är redo för tandimplantat skräddarsys en lösning utifrån 
ditt behov, allmänna hälsotillstånd samt volym och kvalitet på 
benvävnaden. Hur lång tid behandlingen tar som helhet beror 
på ovanstående faktorer.

Genom fortskridande forskning och aktiv produktutveckling 
jobbar vi hela tiden med att förbättra implantatbehandlingen,  
för att göra den så behaglig som möjlig för dig. All behandling 
görs under lokalbedövning och de allra flesta patienter känner 
ingenting av ingreppen. Efter behandlingen kan du gå hem 
direkt. Små blödningar kan uppstå i tandköttet och resultera i 
blåmärken. Med andra ord, precis som när du har dragit ut en 
tand.

Dina nya tänder behöver samma skötsel som dina naturliga 
 tänder. Det räcker med att du, som vanligt, borstar tänderna 
noga och använder tandtråd. Risken för missfärgningar av 
exempelvis kaffe, te och vin är inte heller större än för naturliga 
tänder.
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1. Grundlig undersökning
Det första steget blir ett samtal med din behandlande 
tandläkare följt av en utförlig undersökning. Käkbenet 
röntgas för att se hur benvävnaden ser ut och bestämmer 
placeringen av implantatet. Avtryck görs av käkar och 
tänder, vilket blir ett viktigt underlag för behandlingen.

2. Installation av implantat
Det finns två tillvägagångssätt för installation av implantat: 
enstegs- eller tvåstegsinstallation. Vilket som blir aktuellt 
för dig beror på dina medicinska förutsättningar.
Enstegsinstallation innebär att hela implantatet, såväl 
 implantat som läkdistans, sätts in vid ett och samma 
tillfälle.  
Vid en tvåstegsinstallation monteras bara implantatet in 
och täcks sedan av tandköttet. Distansen sätts på plats 
vid ett senare tillfälle (se nedan).
I båda fallen sätts en temporär tand eller protes in, följt 
av en läkningsperiod på upp till tre månader i underkäken 
och upp till sex månader i överkäken. I vissa fall kan 
implantatet belastas direkt. Detta beror emellertid på hur 
din benvävnad ser ut.

3. Anslutning av distanser
Om enstegsinstallation har tillämpats ersätts läkdistansen, 
efter det att implantatet har läkt ihop med benvävnaden, 
av en permanent distans.
Det andra momentet i en tvåstegsinstallation består av 
ett mindre ingrepp för att öppna tandköttet och sätta 
distansen på plats.

4. Framställning av tänder
När distansen är på plats görs ett nytt avtryck, vilket jäm-
förs med det som gjordes vid den första undersökningen.  
Utifrån en slutlig modell tillverkar sedan en tandtekniker 
kronan, bron eller protesen. Stor vikt läggs vid färg och 
form för att skapa tänder anpassade för dig.

5. Montering och kontroller
När tänderna är färdiga monterar din tandläkare dem 
på implantaten. Sedan är det klart! Vanligtvis följs detta 
upp av ett par återbesök för att kontrollera att tänderna 
ser ut och fungerar som de ska. Att du helt enkelt är nöjd 
med resultatet.

Behandlingen En tand

Flera tänder

Alla tänder

1. Bakgrunden till behovet att 
ersätta en tand kan vara en olycka 
eller att tandanlag inte funnits från 
födseln. När käkbenet är färdigut-
vecklat är implantat en lösning för 
ett varaktigt estetiskt resultat.

1. Vissa människor drabbas 
av tandförluster bak i munnen, 
vilket till exempel kan orsakas 
av parodontit (tandlossning) eller 
att tanden spricker på grund av 
tidigare fyllningar.

1. Har du förlorat samtliga tänder 
i en eller båda käkarna kan du 
välja en fast förankrad implan-
tatbro eller en avtagbar protes 
som knäpps fast på två eller flera 
implantat. 
Den avtagbara protesen sitter 
stadigare än en lös protes. Om 
du har rätt förutsättningar för 
den fast förankrade bron så är 
emellertid den lösningen så nära 
naturliga tänder du kan komma.
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2. Implantatet installeras i käk-
benet. Inga friska tänder påver-
kas eller skadas. Vid traditionella 
lösningar slipas intilliggande 
tänder ner för att fungera som 
stöd för en bro.

3. Distansen är på plats på 
implantatet. På distansen placeras 
sedan tandkronan som passar 
perfekt i tandköttskanten.

4. Den nya tanden är färdig och 
det går knappt att se skillnad 
mellan de egna tänderna och 
tandimplantatet. En helt naturlig 
lösning.

2. Mellan två och fyra implantat 
installeras för en implantatbro. 
Med denna lösning påverkas inte 
de egna tänderna och deras kon-
dition blir inte heller avgörande 
för om bron ska fungera under 
lång tid. 

3. På implantaten placeras sedan 
distanserna och nästa steg är att 
passa in bron. De nya tänderna 
sitter fast i ett led som sätts på 
distanserna.

4. Implantatbron är på plats och 
klarar av de starka tuggkrafter 
som alltid uppstår i de bakre  
regionerna. Det känns och 
fungerar som naturliga tänder.

2. För en fast förankrad implan-
tatbro installeras flera implantat 
för att bilda ett bra grundfäste. 
Genom att implantaten är väl 
förankrade i käkbenet stimulerar 
de benvävnaden, vilket bidrar till 
bibehållen bennivå och naturliga 
ansiktsdrag. 

Väljs en avtagbar protes installeras 
två eller fler implantat som prote-
sen kan fästas på.

3. Distanserna fästs på implan-
taten och bron provas ut. Det är 
viktigt att det tandtekniska arbetet 
görs efter dina förutsättningar och 
önskemål.

4. Implantatbron, alternativt den 
avtagbara protesen, är på plats. 
Den ser ut och fungerar som 
naturliga tänder. Nu kan du äta 
vad du vill igen och skratta fritt, 
utan att vara rädd för att protesen 
glappar.

För en avtagbar protes väljs 
antingen distanser med kulor eller 
med en liten stång. Protesen får 
anpassande fästandordningar 
undertill.
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“Jag skulle definitivt 
göra samma val igen!”

“Jag är sångerska och i min bransch 
är utseendet viktigt”, förklarar Carola 
Becker. ”Under TV-framträdanden är 
kamerorna ofta väldigt närgångna 
och avslöjar obarmhärtigt varenda 
detalj i ansiktet – faktiskt ända in i 

munnen!”

När Carola Becker var i elvaårsåldern 
 konstaterade hennes tandläkare att hon  

fortfarande hade kvar fyra av sina mjölk
tänder och att hon saknade tandanlag för 
de permanenta tänderna. Mjölktänderna 
var ovanligt hållbara och det var inte för
rän hon var runt 28 år som hon började få 
problem med dem. Det visade sig att det 
var nödvändigt att dra ut dem.

”När min tandläkare förklarade att han 
skulle vara tvungen att slipa ner åtta friska 
tänder för att kunna fästa bryggorna som 
skulle ersätta mina utdragna mjölktänder 
var min omedelbara reaktion: ’Det kan du 
bara glömma!’ Då föreslog han implan
tatbehandling och remitterade mig till en 
specialist. Under tiden hade jag gluggar i 
tandraderna både uppe och nere. Jag blev 
mycket väl medveten om hur självförtroen
det påverkas av att sakna tänder.

När jag skulle sätta in implantaten var  
jag mitt uppe i en TVinspelning av ett 
program om artistskolan Fame Factory, 
där jag var en av eleverna. Jag kunde helt 
enkelt inte vara borta, så bara några dagar 
efter operationen stod jag på scenen i en 
veckofinal, sjöng och kämpade om en 
fortsatt plats på skolan. Efter ytterligare ett 
antal månader sattes de nya tandkronorna 
på plats. Jag är jättenöjd med resultatet och 
skulle definitivt göra samma val igen.”

Carola Becker, 30 år
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“En bra investering  
som jag har glädje av 
hela livet”

“För cirka 20 år sedan när jag åt 
frukost råkade jag bita av min  
framtand på ett hårt korn i müslin”, 
berättar Kent Hanson. ”Det var då 
det började.”

”Jag var tvungen att göra en rotfyllning och 
även om det var tråkigt att framtanden var 
skadad för alltid tänkte jag inte mer på det 
just då. Men för ett år sedan hände det igen 
med samma tand! Den här gången bet jag i 
en fralla och då gick tandroten av. 

Min första tanke var: Nej, inte 
nu igen! Fast då insåg jag att 
det faktiskt gått 20 år sedan 
sist men det kändes ändå som 
om det var alldeles nyss. Den 
här gången blev jag lite mer 
bekymrad. Eftersom roten var 
borta var alternativet någon typ 
av brygga som skulle fästas på 
intilliggande tänder. Det skulle 
innebära att de friska tänderna 
skulle slipas ner för att fungera 
som fäste åt den nya tanden. 
Det kändes inte alls som ett bra 
alternativ. De andra tänderna var 
fortfarande friska och i bra skick. 
Jag talade om för min tandläkare 
att jag hade bekanta som fått tand
implantat och undrade om inte det 
kunde vara en bra lösning även för 
mig. Eftersom han inte själv utförde 
implantatbehand ling remitterades 

jag till en specialist. Han konstaterade att 
implantat var en mycket bra och långsiktig 
lösning för mig. Själva behandlingen var 
både smärtfri och ganska enkel. Visserligen 
kostade det mer än en brygga men jag såg 
det som en investering som jag skulle få 
glädje av resten av livet. Tänderna betyder 
faktiskt en hel del för ens självkänsla. Mer 
än vad man tror. 

Jag reser en hel del i jobbet och träffar stän
digt nya människor. Det är skönt att slippa 
bekymra sig över tänderna, vare sig det 
gäller utseende eller funktion. Det finns så 
mycket annat som jag hellre vill lägga min 
tid och energi på, som till exempel åka ut på 
havet i min fiskebåt och njuta av livet.”

Kent Hanson, 60 år
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“Det är helt enkelt  
underbart!”

“Att få tandimplantat har betytt  
oerhört mycket för mig”, säger Britt-Lis 
Nilsson. “Nu slipper jag oroa mig för 
att tänderna ska trilla ut och jag kan 
äta sådant som jag var tvungen att 
avstå från förut.” 

”Jag har alltid haft ganska dålig tandstatus 
och har genom åren fått ett antal fyllnin
gar, rotfyllningar och bryggor. Med tiden 
gick både bryggorna, tänderna de var 
förankrade på och rotfyllningarna 
sönder. Till slut hade jag förlorat 
alla tänder och var tvungen att 
ha löständer både i över och 
underkäken. Överkäksprotesen 
fungerade hjälpligt men den i 
underkäken var hopplös. Den 
lossnade och åkte runt i munnen. 
Det gjorde mig väldigt osäker. 
Dessutom kunde jag inte äta 
ordentligt. 

När min tandläkare informerade 
mig om implantat, och att de sitter 
fast och fungerar som naturliga 
tänder, var valet enkelt. Jag har 
varit lite rädd för tandläkaren ända 
sedan jag var ung, men operationen 
gjordes under lokalbedövning och 
var inte ett dugg obehaglig. Jag 
blev väldigt väl omhändertagen och 
var inte orolig alls. Efteråt fick jag 

smärtstillande tabletter, men jag tror egent
ligen inte att jag hade behövt dem. 

Det är mycket värre att göra en rotfyllning 
än att sätta in implantat! När väl de nya 
tänderna var på plats tog det två till tre  
dagar innan jag vande mig vid dem, jag 
hade ju varit utan tänder så länge. Samma 
dag som jag hade fått mina nya tänder 
firade jag tillsammans med mina söner 
genom att gå på restaurang och äta en god 
middag. För första gången på många år 
kunde jag njuta både av både maten och 
sällskapet utan att oroa mig för tänderna.” 

Britt-Lis Nilsson, 77 år
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”Tolv år efteråt är jag
lika nöjd med resultatet”

”Jag har inga invändningar mot  
’reservdelar’ om de kan göra livet  
bättre. Och det har implantatet 
 definitivt gjort för mig,” berättar 
Bengt Kalin. Han jobbar som konsult 
och har i tolv år haft ett implantat 
som trygg ersättning för vänster 
 framtand.

”Problemen med framtanden började när 
jag var i 13årsåldern. Tanden var i dåligt 
skick och fick rotfyllas. Men efter ett tag 
blev den missfärgad och fick en blåaktig 
ton – och det var ju inte särskilt snyggt. 

Jag påpekade detta för min dåvarande 
tandläkare som då drog ut tanden och 
ersatte den med en konventionell krona.
I mitt jobb som konsult står jag ofta på scen 
och föreläser i olika sammanhang. När jag 
vaknade en morgon för cirka 15 år sedan 
och skulle iväg på ett viktigt uppdrag  
upptäckte jag att tanden hade lossnat. 

Jag ringde då akut till min nuvarande 
tandläkare som snabbt limmade fast 
den. Detta upprepades sedan några 
gånger under en tvåårsperiod, vilket 
irriterade mig eftersom jag inte vill 
stå framför en publik med en stor 
glipa i munnen.

När min tandläkare senare föreslog 
implantat kändes inte det som ett 
stort beslut. Jag sa ja direkt! Behand
lingen flöt på bra och allt sköttes 
mycket professionellt. I dag märker 
jag inte av tanden och tänker inte 
heller på att jag har ett implantat. 
På fritiden spelar jag ofta trombon 
och vet då att tanden håller för 
trycket utan problem. Jag är absolut 
inte orolig för att den ska lossna.”

Bengt Kalin, 60 år
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Mina egna anteckningar:

Läs mer på www.somnaturligatander.se
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