
En tandreglering tand-
borste är en tandborste 
som utformats för an-
vändning av någon bär 
tandreglering apparater 
som hängslen. Perma-
nent apparater kan göra 
regelbunden munvård 
mer utmanande. Special-
designade tandborstar 
och annan utrustning 
kan hjälpa patienter 
vård ordentligt för de-
ras tänder och tandkött. 
En tandläkare kan rek-
ommendera en specifik 
tandreglering tandborste 
efter apparater installeras 
och patienter kan också 
utforska alternativen på 
egen hand. Många butik-
er med tandborstar lager 
tandreglering tandbor-
star. Tandläkare kan bära 
dem också, och ibland har 
gratis prover för patienter 
att prova. Ett bekymmer 
med tandreglering appa-
rater är att de kan skapa 
sprickor där mat kan 
fastna. Dessa sprickor 
kan bidra till utvecklin-
gen av bakterietillväxt, 
plack och andra tand-
problem. Tandreglering 
tandborstar är utformade 
för att rengöra ordentligt 
runt tandreglering appa-
rater, ta bort buildups av 
material utan att skada 

apparater. Detta kommer 
att hålla patientens tänder 
friskare, samt minska 
risken för färgning.

Mjuka och hårda bor-
star finns tillgängliga. 
Några har speciellt 
vinklade huvuden för 
att göra det lättare att 
rengöra tänderna och 
kan innehålla funktioner 
som tuggummi stimula-
torer för att rengöra och 
främja friska blodflödet 
i tandköttet. Tungan och 
kinden rengöringsmedel 
kan också byggas in i 
utformningen av en tan-
dreglering tandborste. 
Patienter kan också rik-
tas till använda speciell 
tandkräm, beroende på 
tandläkarens erfarenhet 
och apparaten används. 
Oral vård regim kan om-
fatta andra aspekter som 
tandtråd ta bort skräpet 
från mellan tänderna. 
Patienter med nya tan-
dreglering apparater ges 
vanligtvis riktningar för 
att hjälpa dem att ta hand 
om sina tänder, samt de-
ras nya hårdvara. Det är 
viktigt att följa dessa an-
visningar noggrant för att 
undvika att skada appa-
rater. Om en patient inte 
är säker på om säkerhet-
en i en särskild tandreg-
lering tandborste, kan 
tandläkaren kallas för råd 
och rekommendationer. 
Patienter kan också få råd 
om munvatten och andra 
produkter för munvård 
säker för användning med 
en tandreglering apparat. 
Ta hand om tänderna kan 
vara svårare med enheter 
som hängslen på plats, 
kan felaktig munhygien 

leda till dyra tandingrepp 
senare. Regelbunden 
tandvård för patienter 
med tandreglering ap-
parater bör omfatta pe-
riodiska kontroller för att 
bekräfta att produkterna 
är rätt placerade. Juster-
ingar kan behövas också. 
Under dessa kontroller, 
kan tandläkaren också 
kolla på patientens totala 
munhälsa och identifiera 
eventuella problemom-
råden i behov av behan-
dling. Borsta tänderna 
regelbundet med en tan-
dreglering tandborste kan 
hjälpa hålla tänderna och 
apparaten ren och upprät-
thålla god oral hälsa.
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