Tandskador hos barn
Tandolyckor drabbar barn i vardagliga situationer. Skadorna kan variera från blödande
tandkött till att en tand sitter löst eller att flera tänder går av.
Man kan få en spricka i tanden, tanden kan gå av, dess läge kan förändras eller den kan
lossna helt. Barnet kan falla, slå sig i munnen eller så kan också bettet förorsaka tandskador.
I genomsnitt råkar vart tredje barn med mjölktänder ut för en tandolycka.
Ifall patienten har en gällande olycksförsäkring då tandolyckan inträffar, är det bra att
nämna om försäkringen under tandläkarbesöket. Tandläkaren skriver ett utlåtande till
försäkringsbolaget, i utlåtandet nämns de skador som förorsakats av tandolyckan, vården av
skadorna samt eventuell eftervård och konsekvenser. Alla skador kommer inte genast fram i
samband med tandolyckan och därför bör tänderna granskas också efter tandolyckan.

Skador på mjölktänder
◦ Det är bra att visa även skadorna på mjölktänder för tandläkaren, även om man inte kan
fästa den lossnade mjölktanden tillbaka.
◦ Eftervården efter olyckan är mjuk näring under en veckas tid samt god munhygien.
◦ Användningen av en napp bör undvikas.

Skador på permanenta tänder
◦ Om det bara lossnar en liten bit av tanden, kan den störande skarpa tandytan slipas eller
lagas.
◦ Efter ett slag mot tänderna kan tänderna bli rörliga eller flyttas från sin plats.
◦ Man ska inte rucka på tanden!
Ta med det snaraste kontakt med tandvårdscentralen
◦ om en permanent tand har lossnat helt. Tanden kan fästas tillbaka på sin plats på
tandvårdscentralen.
◦ Den lossnade tanden ska bevaras i mjölk eller i munnen.
◦ Rengör inte den lossnade tanden själv!
Ta kontakt med tandvårdscentralen också
◦ om tanden börjar värka eller mörkna
◦ om tanden blir känslig för varmt
◦ om det bildas en böld i tandköttet vid tanden.
VARDAGAR – DAG
kl. 8.00–15.30
tfn 02 454 5300
Tandvårdscentralen i Pargas

VARDAGAR – KVÄLL
kl. 16.00–21.00
tfn 02 313 1564
ÅUCS T-sjukhus

VECKOSLUT/HELGDAGAR PÅ EN VARDAG
kl. 9.00–11.00 tfn 02 313 1564
kl. 11.00–8.00 tfn 02 313 8800
ÅUCS T-sjukhus, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

VARDAGAR – NATT
kl. 18.00–8.00
tfn 02 313 8800
ÅUCS T-sjukhus

