
Lösa tänder problem är 
inte bara förknippas med 
barn eller spädbarn som 
har deras mjölk tänder 
falla ut dessa problem 
kan också förekomma 
hos vuxna. Lösa tänder 
kan orsaka besvär, smärta 
och obehag när de läm-
nas obehandlade under 
en lång tid; tänderna som 
har blivit lossade kan 
även leda till permanent 
tandförlust om dental 
problemet inte sett och 
behandlas effektivt av en 
tandläkare tillräckligt ti-
digt. Om den lösa tanden 
inte är från en skada, då 
orsakas det troligen av 
sjukdomar i tandköttet. 
Detta är sant, naturligtvis, 
hos vuxna.

Runt åldern av 6 tänder 
börja falla till göra väg för 
permanent vuxen tänder. 
Barn förlorar ibland bar-
net tänder för tidigt på 
grund av röta eller någon 
annan orsak, men detta 
kan leda till permanenta 
tanden kommer in för 
tidigt och orsaka mel-
lanrum frågor senare så 
håll tandborstning och 
tandtråd. Mjölktänderna 
falla brukar i den ordning 
som de kommer i, så bot-
ten två tänder kommer att 

vara först att gå, följt av 
de två översta. Det finns 
inte mycket rim och re-
son i timingen, men de 
bör alla vara borta av 
13 års ålder. Vissa barn 
blir glada över att för-
lora tänder, speciellt om 
du kommer tandfen rut-
ten och de har hört från 
andra barn om att hitta 
pengar under deras kud-
dar. Andra kan vara rädd 
att förlora en tand kom-
mer att skada eller att det 
kommer blod. Förlora 
mjölktänderna är en långt 
mindre smärtsam process 
än att få dem i, men det 
kan fortfarande vara en 
utmaning speciellt om en 
lös tand verkar hänga på 
för evigt. Det är bäst att 
låta tanden komma ut på 
sin egen eftersom mjölk-
tänderna brukar komma 
ut precis innan den per-
manenta tanden är redo 
att komma in. Det är te-
orin, hur som helst, men 
det kan vara svårt att följa 
i praktiken.

Parodontit är en inflam-
matorisk tillstånd som 
orsakas av en bakteriell 
infektion. Tandköttss-
jukdomar är en låggra-
dig kronisk infektion i 
tandköttet runt tänder-
na. Bakteriell plack le-
ver i munnen och fäster 
tänderna. Om nog sam-
lar under din tuggummi 
och förblir länge nog, 
börjar en infektion. När 
en tandköttssjukdomar 
lämnas obehandlade, 
tandköttet och den om-
givande struktur för ben 
som stöder tänder kan 
försvaga och skadas och 
orsaka tänder att bli lös, 

och så småningom faller 
ut. Dental skador och 
olyckor på grund av falls, 
spelar sport eller andra 
trauma kan orsaka tänder 
att bli lossade från deras 
uttag. Den kraft som rik-
tas till mun- eller tänder 
kan vara tillräckligt för 
att helt slå ut tänder i vis-
sa fall. Dental skador och 
olyckor på grund av falls, 
spelar sport eller andra 
trauma kan orsaka tänder 
att bli lossade från deras 
uttag. Den kraft som rik-
tas till mun- eller tänder 
kan vara tillräckligt för 
att helt slå ut tänder i vis-
sa fall.

Dental skador och oly-
ckor på grund av falls, 
spelar sport eller andra 
trauma kan orsaka tänder 
att bli lossade från deras 
uttag. Den kraft som rik-
tas till mun- eller tänder 
kan vara tillräckligt för 
att helt slå ut tänder i vis-
sa fall. Tänderna lossna 
när den ben och ligament 
som håller dem på plats 
förstörs. Sanningen är att 
om en person med lösa 
tänder inte ändrar sin kurs, 
tänderna ska släppa ur 
deras mun. Glapp tänder 
är resultatet av ocklusal 
trauma som bokstavligen 
kan skada de återstående 
parodontala strukturerna 
av tänderna och det är 
kommer i två varianter. 
Primära ocklusal trauma 
är när ett överskott kraft 
som anbringas på nor-
mala parodontala struk-
turer som oftast orsakas 
av parafunctional styrkor 
som bet eller slipning 
vanor. Sekundära ocklu-
sal trauma är när normala 

bitande styrkor tillämpas 
på en tand som har för-
lorat betydande benstöd 
eller parodontala bifogad 
fil. Primära ocklusal 
trauma är när ett över-
skott kraft som anbringas 
på normala parodontala 
strukturer som oftast or-
sakas av parafunctional 
styrkor som bet eller 
slipning vanor. Sekundära 
ocklusal trauma är när 
normala bitande styrkor 
tillämpas på en tand som 
har förlorat betydande 
benstöd eller parodon-
tala bifogad fil. Tandg-
nissling kan också bidra 
till utvecklingen av lösa 
tänder med intensiv och 
regelbundna tryck. Lösa 
tänder problem måste ses 
av en akut tandläkare för 
att säkerställa att dessa 
problem inte har en chans 
att utvecklas till mer 
komplicerade tandprob-
lem. Lösa tänder oro som 
behandlas snarast möjligt 
kommer att ha bättre 
chanser att behandlas ef-
fektivt så att tänderna kan 
förhindras fullständigt 
faller ur.

Om sjukdomen är 
avancerad, kan en viftar 
med kirurgisk procedur 
behövas att på lämpligt 
sätt behandla tandköttet. 
Tänder som är mycket 
lös måste extraheras, 
och sedan kan ersättas av 
tandimplantat, fasta bro-
konstruktioner eller flyt-
tbara fullständiga eller 
partiella proteser. På lång 
sikt outlook eller prognos 
av tänderna måste beaktas 
innan beslutar om behan-
dlingsalternativ. Medan 
tillfälliga skenor alterna-
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tiv kan köpa dig en tid, 
behöva tänder sig ersät-
tas om strukturerna som 
parodontala skador är all-
varliga. Se din tandläkare 
eller en parodontolog för 
en fullständig undersökn-
ing och konsultation för 
att lära sig alla alternativ.


