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Kliniskt er der store udfordringer i overkæben, når vi ønsker at placere implantater, hvor der
fra starten er for lidt knogle til stede. Det kan være kvantitative eller kvalitetsmæssige
problemer.
I dit tilfælde er der, vurderet på røntgenoptagelsen, en god kvalitet af knoglen, men der er for
ringe højde på processen. Som demonstreret på klinikken.
Jeg har lavet mange sinusløft. Det kalder vi denne type af behandlinger. Det går i sin
enkelhed ud på at få knogle nydannelse omkring et implantat, der kommer op i sinus. Det
gøres ved at høste noget af din egen knogle i underkæben og placere den i hulrummet
sammen med et pladsholdende materiale. (StraumannBoneCeramic)
Hele operationen laves i samme seance efter nøje planlægning. Der udarbejdes en
operationsprotekol og du får den ene med hjem. Den anden sender jeg til Kirsten, så hun også
er velinformeret. Du får hygiejneanvisninger, kostvejledning til de første dage og recepter på
relevante tabletter.
På de næste sider følger mit forslag til at komme videre.

Jeg gør mig store anstrengelser for at
udføre mit arbejde på en måde, så der er
så få fejlkilder og omlavninger som muligt.
Derfor kan du se mine garantiordninger på min hjemmeside. Disse
afspejler mine etiske og moralske holdninger i det, jeg bliver bedt
om at lave.
www.flemmingbrandt.dk
Med venlig hilsen
Flemming Brandt

INDLEDENDE TANDBEHANDLING: Her er tale om to forhold, der er vigtige.
Al god tandpleje begynder med rene tænder, og det er en forudsætning for, at vi kan komme
videre. Den indledende behandling tilsigter også en sanering af tænder, der ikke kan bevares
og som nødvendigvis må tages ud.

Tdr. > 15 tænder.
Tdr. < 15 tænder.
Almindelig pa- beh.
Udvidet pa- beh.
Tandrodsrensninger; antal
Omfatter følgende tænder:
Individuel forebyggende behandling kan f. eks være
Instruktion i bedre hygiejne
Instruktion i valg af tandplejemidler
Medikamentel beh. med følgende:
Andet.

TANDPLEJER.
TANDLÆGE.

TANDSTATUS DAGS DATO:

februar. / 2010
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NØDVENDIGE EKSTRAKTIONER MEDFØRER EN NY STATUS:
De ekstraherede tænder er:
Det er somme tider nødvendigt, at operere for a få tænderne ud:

NY OG AKTUEL STATUS: ( kun et eksempel – skrives korrekt i hvert tilfælde)
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Her skrives eventuelle kommentarer om tilstanden for de enkelte tænder og begrundelse for
at vi må udelade dem i det fremtidige tandsæt.

Her noteres tilstedeværende tænder, diagnoser og hvordan de tidligere er blevet behandlet.
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HEREFTER FØLGER VORES FORESLAG TIL HVORDAN VI MENER
PROBLEMERNE KAN LØSES OG FUNKTIONEN GENOPRETTES.
HERTIL SKAL LÆGGES BEDØVELSER SOM KOSTER KR.
ANGIVET ANTAL:
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OK
Her redegøres for om vi taler om en fast
løsning, eller vi skal lave supplerende
protesebehandling. Jeg tegner den
endelige løsning så det er klart hvad der
skal laves.
UK
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KONSTRUKTIONS-FORSLAG:
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Unitor ok.
Unitor uk.
Alm. protese ok.
Alm. protese uk.
Rodkapper på følgende tænder. sg.
Attachment pr. tand-/Dalbo +.
Rodkappe til Dyna magneter.
Dyna magneter pr stk.
Andre attachment systemer.
Provisorisk protese.
Andre muligheder kunne være:
Tillæg for immidiat indsættelse af alle former for proteser.
Der er et tillæg fra laboratoriet og mere kliniktid ved
aflevering:-------------------------------

SUPPLERENDE BEHANDLINGER:
Det er her jeg redegør for andre tiltag, der måtte være nødvendige for den samlede løsning.
Det er her jeg redegør for enkelt komponenter og dertil hørende teknik

Jeg anvender ikke fjernøstlig teknik eller
underlødige materialer. Jeg anvender ikke
parallelimporterede kopi-implantater.
.

PROGNOSE:
Prognosen for hele behandlingen beskrives her. Det er min faglige vurdering af hele projektet
og dets forventede levetid, men det er nu engang sådan at regelmæssige besøg hos tandlægen
fremmer både hygiejnen og tændernes levetid.
Mine tandplejere står klar til at vedligeholde de behandlinger jeg
gennemfører i overensstemmelse med patienterne /kunderne.

SAMLET PRIS FOR HELE BEHANDLINGEN:

Se det vedlagte regningsoverslag.

DER UDARBEJDES EN TIDSPLAN, NÅR DEN ENDELIGE BEHANDLING ER
BESLUTTET.

Vedlagt til senere brug.
VEDRØRENDE BETALING FOR UDFØRT ARBEJDE:

Se vedlagte betalingsbetingelser.

SLUT REPLIK:

Afbud meldes i god tid og senest om morgenen. Flere afbud uden
synlig grund, vil afslutte behandlingen.
Udeblivelser vil blive faktureret efter gældende takst. To
udeblivelser uden synlig grund, vil også afslutte behandlingen
Jeg skal også informere om, at man naturligvis møder op til
tandbehandlingen uden at være påvirket af noget som helst. I så fald
vil der ikke blive lavet nogen behandling.
To ganges spildtid afslutter hele behandlingen.
Manglende betaling i henhold til det aftale afslutter behandlingen,
uanset hvilket stadie vi er nået til.

En af mig afsluttet
behandling på grund af ovenstående, vil
ikke blive genoptaget.

MED VENLIG HILSEN.

TANDLÆGE FLEMMING BRANDT
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