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Vad är ett implantat och hur 
fungerar det. 

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in  
i käkbenet. Implantatet fungerar som artificiella 
tandrötter i käkbenet. På dessa implantat fästs en 
konstgjord tand eller en implantatstödd bro.

Ett implantat är ofta ett bra alternativ om den egna 
tanden har gått förlorad, förutsatt att det finns 
tillräckligt mycket ben att fästa skruven i.

En implantatoperation sker under lokalbedövning  
och orsakar sällan mycket smärta. När bedövningen 
upphör upplevs oftast ömhet i munslemhinnan.  
Denna ömhet går över efter någon vecka.



Inför implantatoperationen. 

För att få en lyckat behandlingsresultat krävs en 
noggrann undersökning av dina käkar samt preoperativ 
planering, där man tar hänsyn till bl.a. benmängd, 
käkrelation, bettförhållanden och övriga anatomiska 
förhållanden.

3D-RÖNTGEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV 

OPERATIONSGUIDEN EFTERSOM BILDEN GER OSS MÖJLIGHET 

ATT SE DEN EXAKTA TAND/BEN ANATOMIN.  I  DE ALLRA SVÅRASTE 

FALLEN MÄTER VI  ÄVEN BENDENSITETEN.



Virtuell implantatplanering 

En virtuell implantatplanering är att föredra eftersom 
den typen av förarbetet gör det möjligt att visuellt 
utföra operationen på en datorskärm innan man gör  
den riktiga implantatbehandlingen på dig.

I planeringsverktyget kan du som patient tillsammans 
med din tandläkare se hur resultatet kommer att se ut.
Tandläkaren får då möjlighet att beställa en operations- 
guide för att sätta implantaten enligt plan.



Vad är en guidebehandling ?

Vid guidekirurgi tar man fram en individuellt anpassad 
guideskena som har som syfte att guida tandläkaren 
rätt när man ska sätta in implantat. Guideskena är en 
individuellt anpassad schablon/skena för att placera 
implantat på exakt position för bästa resultat och 
minsta efterbesvär.

Hur fungerar det egentligen? 
 
Vi tar in röntgenvolymen i ett dataprogram där vi ritar 
in nerver och andra anatomiska strukturer. Därefter 
planerar vi och utför operationen virtuellt i programmet, 
detta sker i skala 1:1 och genomförs mycket noggrant. 
Därefter går vi vidare och konstruerar operationsguiden  
via ett specialprogram för 3D-skrivaren.



My Dental Guide 

Det medför en liten extrakostnad för dig som patient, 
men det ger större trygghet och även större möjlighet 
att utföra mer komplicerade implantatbehandlingar.

I vår klinik använder vi oss av företaget My Dental 
Guide för att uppnå de bästa och mest förutsägbara 
resultat i samband med din implantatoperation.

My Dental Guide är Skandinaviens första centra för 
virtuell implantatplanering med full digital tillverkning 
av operationsguiderna med 3D printningsteknik.
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