
• Langtidsholdbare løsninger, der let kan udvides

• Muliggør stabilitet i protesen - selv ved kun én fast tand

• Kan stabilisere let løsnede tænder

TELESKOPPROTESER
Et minimalt invasivt protetisk behandlingstilbud  
til patienter med begrænsede resttandsæt



TELESKOPPROTESER
Materials, Indikationer og behandlingsplan

Galvano-legering. Zirkonia primærkroner 

har så stærke, glatte og højglanspolerede 

overflader, at det modvirker retention af 

plak. Deres hvide farve opfattes som mere 

æstetisk af patienterne, når de tager prote-

sen ud. De sekundære kroner fremstilles i 

den meget højædle Galvano-legering for at 

opnå en optimal pasform.

Indikationer
Teleskopkroner kan laves på både naturlige 

tænder og implantater – om end der er 

en del uenighed om, hvorvidt teknikken er 

optimal på implantater.

Med teleskopisk retention er det muligt at 

lave aftagelige løsninger helt uden, eller 

med meget diskrete akrylbaserede sadler. 

Afhængigt af det individuelle patienttilfælde 

kan det være muligt helt at slippe for at 

dække gingiva eller at lave en sublingual 

barre. Den stærke interne metalkonstruk-

tion i en teleskopprotese stabiliserer i en 

grad, så man ofte kan undgå stel i ganen 

og dermed opnå væsentlig større komfort 

for patienten. Patienter udtrykker ofte stor 

tilfredshed med disse gracile og behagelige 

restaureringer.

Der er et stort antal muligheder for at 

anvende teleskopkroner til både helpro-

teser og partielle proteser i kombination 

med bøjler, stel, barrer og almindelige 

krone- og brokonstruktioner. Hvis patienten 

mister flere tænder, kan teleskopprotesen 

let udvides og til sidst omdannes til en 

helprotese.

Behandlingsplan
1patienttid:  Præparation og aftrykstag-

ning. Bestil primærkroner, 

plastron og individuel ske.

2 patienttid:  Indprøvning af primærkroner 

med stillingsaftryk i individuel 

ske. Bidregistrering på plast-

ron. Bestil opstilling til prøve.

3 patienttid:  Indprøvning af tandopstilling 

og de færdige teleskopkroner.

  Bestil færdiglavning af unitor.

4 patienttid:  Cementering af primærkroner 

og aflevering af protesen.

N.B.  Imellem hver patienttid skal der 

påregnes 9 arbejdsdage til transport 

og fremstilling af protetikken.

Teleskopkroner er en ofte overset behand-

lingsmulighed for patienter med et begræn-

set resttandsæt, hvor fast protetik ikke 

er mulig, men hvor størst mulig stabilitet 

og langtidsholdbarhed alligevel ønskes. 

Støttetænder behøver ikke være helt faste 

- de kan blive det ved en teleskopkronebe-

handling. En teleskopprotese kan være en 

minimalt invasiv løsning på tandløse frirum 

og/eller fri-ende-situationer, hvis alternati-

vet er at rydde det resterende tandsæt til 

en helprotese eller at tilbyde patienten en 

omfattende implantatbehandling. Generelt 

betragtet er det en særlig fordel ved teles-

kopteknikken, at der er gode fremtidsmulig-

heder for udvidelse af restaureringen. 

Materials
Takket været moderne fremstillingsmetoder 

er det nu muligt at opnå en god friktion, og 

dermed retention, med forskellige metaller, 

hvilket betyder, at man om ønsket kan 

vælge økonomiske alternativer til højædle 

guldlegeringer. Uædle legeringer, højædle 

legeringer og titanium kan altså alle 

anvendes til fremstilling af de primære og 

sekundære teleskopkroner. Primærkroner 

kan herudover fremstilles digitalt i zirkonia 

og bruges i kombination med en højædel  

Hos Elysee Dental sidder vores erfarne tandteknikere 

klar til at rådgive og hjælpe til med behandlingsplanlæg-

ningen. Ring til os på 73 404 404 hvis du har brug for 

hjælp eller et prisoverslag.
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