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Krone
behandling:
•	 En kronebehandling er en              

investering i dine tænder.

•	 Kronebehandling sikrer dig          

muligheden for at bevare dine 

tænder hele livet.

•	 Kronebehandling sikrer dig en god 

tygge- og talefunktion livet igennem.

•	 Endelig sikrer kronebehandling dig 

at din ansigtsform bevares.

•	 Glem ikke at du får mulighed for 

at tygge maden korrekt livet igen-

nem og derved højne din generelle  

sundhedstilstand.



I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at forsyne en 
eller	flere	tænder	med	en	krone.

•	 Er din tand rodbehandlet vil den ofte frakturere hvis 
ikke den efterfølgende forsynes med en krone.

•	 Har du mistet mere en halvdelen af din tand vil det 
styrke tanden med kronebehandling.

•	 Er	en	eller	flere	af	dine	tænder	misfarvet,	kan	krone-
behandling	være	en	flot	kosmetisk	løsning

Efter aftale med dig vælges der mellem de forskellige 
kronetyper	(det	kan	være	en	guldkrone,	en	porcelæns-
krone,	eller	en	metalkeramikkrone).

1. besøg
Behandlingsforslag	og	prisoverslag	(hvis	dette	ønskes)

2. besøg
•	 Tanden	klargøres	med	evt.	rodstift,																				

plastopbygning	etc.
•	 Herefter	slibes	tanden	til	i	den	ønskede	facon.
•	 Der laves diverse aftryk til fremstilling af              

gipsmodeller.
•	 Din tand forsynes med en midlertidig krone.
•	 Behandlingsvarighed	ca.	1	time.

3. besøg
•	 Den midlertidige krone fjernes og tanden 

forsynes med den endelige krone.
•	 Kronen tilpasses endeligt i munden.
•	 Vi vil indimellem foreslå et besøg hos vores 

tekniker,	der	så	vil	tilpasse	kronefarven	til	
dine	tænder	(specielt	ved	fortænder).

•	 Selve kronen fremstilles af vores tekniker. 

Kroner	kan	fremstilles	af	forskellige	materialer,	
nemlig	i	keramik,	i	ædelmetal	eller	i	en	kombina-
tion af de 2 materialer.

Her på klinikken har vi valgt kun at arbejde med 
veldokumenterede og biokompatible materialer.
Hermed kan vi sikre dig det bedste resultat i 
mange år.

Du vil altid få udleveret en folder fra dansk dental-
laboratoruim,	der	beskriver	de	anvendte	materia-
ler.

Kronerne fremstilles på vores danske dentallabo-
ratorier i Hjørring og Århus.

Kontakt	os	gerne,	hvis	du	vil	vide	mere	om	de	forskellige	muligheder	for	kronebehandling.	

Kroner	kan	fremstilles	i	guld,	porcelæn	og	metalkeramik.

A: Misfarvede tænder før kronebehandling.
B: De misfarvede tænder efter kronebehandling.

Hvorfor kronebehandling?

Hvordan laver vi en krone?
Hvad består kronen af?

A

B


