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Non-invasiv restaurativ behandling av det slitna bettet
Slitage av tänder pga erosion och attrition tycks i dag vara ett
växande problem. Ett ofysiologiskt slitage ger behov av restaurering både av biologiska men också kosmetiska orsaker. Dylika
behandlingar har tidigare utförts som omfattande protetiska
konstruktioner med stora biologiska och inte minst ekonomiska
konsekvenser för patienten. I dag ger adhesivtekniken oss möjligheter till non-invasiva restaurationer anpassade efter individuella
behov. På kursen behandlas: indikationer – när bör ett slitet bett
åtgärdas; olika non-invasiva metoder med och utan betthöjning
och ortodontisk förbehandling. Fokus sätts på direkta adhesiva
plastrekonstruktioner och eventuellt även keramiska rekonstruktioner.
Tänder med missfärgningar och tråkigt utseende – vad gör vi
med dem?
Vackra tänder är ett viktigt element i människans utseende och
därför också för hens välbefinnande. När patienten upplever
sina tänder som oestetiska och det finns ett behov av kosmetisk
behandling är det viktigt att vi ombesörjer detta på ett biologiskt
sätt utan att skada tandvävnaden, beaktande patientens ålder
och rekonstruktionens hållbarhet. Mineraliseringsstörningar
mm kan ofta behandlas med olika non-invasiva metoder som tex
blekning, emaljmikroabrasion och infiltration – detta behandlas i
den senare delen av kursen.
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Ulla Pallesen är
utexaminerad från
Tandläkarhögskolan
vid Köpenhamns
Universitet där hon
i många år varit anställd vid avdelningen
för kariologi och endodonti. För tillfället
är hon övertandläkare och ansvarig för
undervisningen av
composit-restaurationer, non-invasiv behandling
med composit och keramer, tandblekning, erosioner och symtomgivande dentinfrakturer.
Hennes kliniska forskning ligger inom samma
ämnen och hon har publicerat mer än 80 artiklar
och kapitel i internationella och danska tidskrifter
samt läroböcker. Dessutom har hon utarbetat
ett antal informationsskrifter för patienter. Ett
stort intresseområde är även etiska aspekt på
estetisk/kosmetisk tandvård.
Pallesen har varit kursgivare under många år både
inom sitt hemland och utomlands. Hennes kliniska specialiteter är bl.a non-invasiv behandling av
slitna och eroderade tänder samt estetisk vård av
framtänder.
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