MÆLKETÆNDER:

FØRSTEHJÆLP
TIL TANDSKADER

TANDEN ER SLÅET UD
2: Kontakt tandlægen inden
1:

for de første par dage.
Tag tanden med til tandlægen, hvis du har den.
Nogle gange er tanden slået
op i kæben, så den ikke kan
ses, men den bryder som
regel frem igen.

Forsøg IKKE at sætte
tanden på plads igen. Det
kan skade de nye tænder,
der ligger i kæben.

ANDRE TANDSKADER PÅ MÆLKETÆNDERNE
1: Kontakt tandlægen inden
for de første
par dage.

KNÆKKET MÆLKETAND:
Hvis der kun er knækket lidt af tanden, kan
den slibes til. Hvis den er knækket ind til
nerven, må den som regel trækkes ud.

LØS MÆLKETAND:
Tanden skal skånes, så den kan vokse fast
igen. Bid ikke med tanden, spis blød og
flydende mad.

TANDEN ER SLÅET SKÆV
BARNET KAN IKKE BIDE SAMMEN

1: Kontakt straks tandlægen eller
tandlægevagten.
Akutbehandling er
nødvendig.

TANDEN ER SLÅET SKÆV
BARNET KAN BIDE NORMALT SAMMEN

1: Tanden skal skånes. Bid ikke med

tanden, spis blød og flydende mad,
så vil tanden som regel rykke sig
på plads igen af sig selv.

2: Kontakt tandlægen inden for
de første par dage.

EFTER SKADEN
Hold øje med om
tanden skifter farve
efter nogen tid, og om
der evt. kommer en
tandbyld (en lille blære
på tandkødet ud for
tanden).

Din lokale tandpleje:

Kontakt tandlægen,
hvis du er i tvivl.
Husk at melde skaden
til ulykkesforsikringen.
Skader på mælketænder
kan påvirke de nye
tænder.

Støttet af:

Tandlægevagt:

TANDEN ER SLÅET UD

Det er meget vigtigt, at tanden ikke
udtørrer. Du kan gøre en af disse tre ting
for at passe på tanden:

2:

Find tanden. Hold på tandens hvide del, så
du ikke beskadiger roden. Det øger chancen
for, at tanden kan vokse fast igen.

1:

BLIVENDE TÆNDER:

TANDEN ER KNÆKKET

TANDEN ER SLÅET SKÆV

1: Find tandstumpen.

1:

.

Sæt tanden
ind på plads i
tandrækken.
Skyl tanden
forsigtigt under den kolde
hane i 10 sek.,
hvis der er
synligt snavs.

.

Opbevar
tanden i spyt
eller mælk.
OBS! Ikke i
vand.

.

Kontakt straks tandlægen
eller tandlægevagten.
Akut behandling er nødvendig.

2: Læg den i mælk eller spyt.
TANDEN ER SLÅET LØS

Læg tanden
forsigtigt
i munden
mellem kinden
og tænderne.

1:
2:

Hvis tanden er meget løs, så kontakt straks
tandlægen eller tandlægevagten. Måske skal
den limes fast til de andre tænder.
Hvis tanden kun er lidt løs, kan den vokse fast igen
i løbet af 1-2 uger. Bid ikke med tanden, spis blød
og flydende mad. Kontakt tandlægen inden for de
første par dage.

FORSIKRING

3:

3:

Kontakt straks tandlægen
eller tandlægevagten.
Akut behandling er nødvendig.

Kontakt tandlægen eller tandlæge-		
vagten. Nogle gange kan tandstumpen limes på igen. Ellers 		
kan tanden repareres med plast.

Hvis der sker skader på tænderne, behandles de gratis i den
kommunale tandpleje, indtil barnet er 18 år. Nogle gange
skal der større dyre behandlinger til (f.eks. kroner, broer
eller implantater), som først kan foretages, når kæberne
er færdige med at vokse efter 20-årsalderen. Derfor er det
en god idé at tegne en ulykkesforsikring, der dækker tandskader. Husk altid at melde tandskader til forsikringen.

