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De vanligaste komplikationerna vid kosmetisk tandvård 

Ytterligare information om varje behandling och dess komplikationer hittar du under 
respektive behandling. 

• Ilningar som går över, behandlas med Fluor. 
• Ilningar som övergår till tandvärk, då kan tanden behöva rotfyllas. 
• Tandfraktur, dvs att en del av tanden går sönder, detta pga en försvagning som sker 

av tanden, kan inträffa då tandläkaren har borrat bort den ”ruttna” delen av tanden. 
Antingen görs en ny lagning eller en rotfyllning. 

• Fyllningsfraktur, 6 månaders garanti gäller. 
• Porslinsfraktur, 2 års garanti gäller. 
• Implantatkomplikationer, se information längst ner på sidan Tandimplantat i 

Stockholm 
• Tandreglering, se komplikationer i slutet av avsnittet 

Undvik komplikationer genom att: 

• Följa de instruktioner och rekommendationer som ges. 

• Borsta regelbundet . 
• Bit inte i hårda saker mot porslinständer 
• Gå på efterkontroller av kosmetisk behandling. Garantin varierar från 6 månader till 

max 2 år. 

Ofta är dessa behandlingar mycket kostsamma och för att bibehålla resultatet av dessa så 
måste/bör man utföra regelbundna kontroller. Dessa kontroller kan variera från patient till 
patient. Men du som patient måste lyssna på våra rekommendationer om hur du skall ta 
hand om dessa, dessa varierar från patient till patient och kan därför inte nämnas här i 
generella termer. Skulle du ha frågor om detta, tveka inte om att höra av er till oss snarast. 
Lycka till med leendet. 

Som du ser så är inte bara själva behandlingen det handlar om, utan mycket jobb återstår för 
att bibehålla leendet. 

Vill du veta mer om våra olika behandlingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
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