
BROER

Hvad er en bro?

Det er en god idé at få lavet en bro, hvis man mangler en eller 

flere tænder. Konsekvensen af ikke at få lavet en bro kan være, 

at tænderne flytter sig. Hvis tænderne flytter sig, kan det have 

indflydelse på dit smil, dit bid og din tale. 

Hvornår skal jeg have lavet en bro?

Hvis du mangler en eller flere tænder, kan de erstattes af en bro. 

Broen sættes fast på nabotænderne til de manglende tænder. En 

bro består altså af flere kroner, som er sat sammen.  

Behandlingen tager i alt 2-4 uger. Når det er fastslået, at du skal 

have en bro, kommer du ind på klinikken to gange. Ved første 

besøg slibes tænderne ved siden af den manglende tand til. Efter-

følgende tager vi et aftryk, ud fra hvilket vi specialfremstiller din 

bro. Vi sætter en midlertidig bro på for at beskytte de slebne 

tænder og tandkødet. Ved dit andet besøg fjerner vi den midlerti-

dige bro og sætter den specialfremstillede bro på. Efterfølgende 

bliver du bedt om at komme til et opfølgende tjek, så vi kan just-

ere broen og sørge for, at alt sidder som det skal. 

Hvordan foregår behandlingen?

Hvad sker der efter behandlingen?
Efter behandlingen er det vigtigt at holde de nye tænder lige så rene som alle andre tænder. Tænder med 

kroner og broer skal passes som almindelige tænder, og skal derfor børstes omhyggeligt med tandbørste 

og flourtandpasta. Det er desuden en god idé at holde dem rene vha. mellemrumsbørster og tandtråd. 

Vær opmærksom på, at du kun kan bruge tandtråd mellem broen og nabotænderne. Ved mellemleddet 

kan du ikke bruge almindelig tandtråd, da broens tænder hænger sammen. Der er derfor udviklet spe-

ciel tandtråd til broer (f.eks. superfloss). Du kan dog stadig bruge en mellemrumsbørste til broer.


