Dina tänder är i goda händer.
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Din egen tandläkare

Den dagen du bestämmer dig för att pröva en implantatlösning
hamnar du i ett kunnigt, hängivet och sammansvetsat lag.
Din tandläkare är lagledaren – den som guidar dig och tillsammans med dig fattar de kliniska besluten.
Till sin hjälp har din tandläkare oss på Team Näsman –
Sundsvalls kanske mest erfarna grupp av implantatspecialister. Det
är normalt vi som utför själva kirurgin. Vi ser förstås också till att
du får rätt implantat och följer noga läkning och stabilisering.
Därefter svarar din tandläkare för stora delar av behandlingen
– t ex utformning och montering av den synliga delen av implantatet, själva ”tanden”.
Det här täta lagarbetet, där var och en gör det han eller hon är
specialist på, är din bästa garanti för en effektiv behandling och ett
högklassigt resultat.
Välkommen.

Team Näsman Sundsvall

Sundsvalls Implantat & Laserklinik Team Näsman
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Telefon: 060-66 82 82, Fax: 060-61 27 50
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Tandimplantat.
Vilka tankar väcker de hos dig?

Gör det ont?
Är det dyrt?
Håller det?
Tar det lång tid?
Blir det snyggt?
Är det säkert?

Frågorna är många. Nu kan du få svar.
Tandlossning. Utdragning. Olyckshändelse.
Oavsett vilket skälet är att du saknar en eller flera
tänder, så är implantat nästan alltid den bästa
lösningen. Jämfört med traditionella bryggor och
proteser blir resultatet både mer varaktigt och mer
estetiskt.
Implantatoperationer är numera den mest förutsägbara av alla behandlingar inom tandvården.
Framgångskvoten är näst intill 100%.
Allt du undrat över – och lite till.
Trots att tekniken funnits i decennier vet de flesta
människor rätt lite om tandimplantat. Då blir frågorna lätt fler än svaren, när tanken väl är väckt.

Team Näsman i Sundsvall vill gärna ändra på det
förhållandet genom att bjuda dig och några andra
av din tandläkares patienter till en informationskväll
hos oss.
Din egen tandläkare är där.
Det är faktiskt din tandläkare som tagit initiativet. I samarbetet med oss på Team Näsman ingår
nämligen att sprida kunskap. Och på så sätt hjälpa
fler patienter till ett bättre sätt att ersätta förlorade
tänder.
(Dessutom finner du åtminstone ett bekant ansikte på vår informationskväll.)
En förlorad tand ersätts i två steg: Först skruvas
själva implantatet – gjort av titan – in i käkbenet. Därefter, när titanet vuxit ihop med
benvävnaden, görs en kopia av den ursprungliga
tanden, i exakt samma färg som de omgivande
tänderna. Den fästs slutligen i implantatet.

Kom till Öppet Hus om tandimplantat!
Inbjudan till
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”Öppet Hus” betyder inte att det är allmänhetens
åkning. Tvärtom. Det är informationen som är
öppen – inte tillställningen.
Vi har bjudit in en liten skara personer som
enligt din tandläkare kan tänkas intressera sig för
implantat. Och eftersom vi är måna om att få till
stånd en öppen och livaktig dialog begränsar vi
antalet deltagare.
Det hoppas vi ska göra dig ännu mer sugen på att
vara med.
Träffa några som gjort det.
Utöver oss på Team Näsman och din tandläkare får

du även chans att möta ett par personer som ersatt
tänder med implantat.
De kan berätta för dig om sina erfarenheter både
före, under och efter operationen. Och därmed
förmedla det perspektiv som kanske känns allra
värdefullast för dig.
Nämligen patientens.
Vi bjuder på lite gott att äta och dricka.
Eftersom vårt Öppet Hus riskerar att komma i
vägen för dina ordinarie måltidsvanor bjuder vi
på en matbit här hos oss. Dessutom – genom att
samlas kring en välsmakande buffé får du och vi
möjlighet att prata vidare om något som ligger oss
alla varmt om hjärtat: Dina tänder.
Anmäl dig idag!
Du gör det enkelt genom att ringa oss under
kontorstid. Du kan oclså faxa eller mejla oss.
Alla kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

