
HVIS DIT BARN SLÅR SINE MÆLKETÆNDER

      Brøndby Kommune 

..... gode råd fra
  din tandpleje
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www.brondby.dk/tandplejen

HER FINDER DU OS

BRØNDBY TANDPLEJE

Tandplejens klinikker
Gildhøj 190
2605 Brøndby
4328 2640
brondbytandpleje@brondby.dk

TANDPLEJENS ADMINISTRATION

Tandplejens kontor
Gildhøj 190
2605 Brøndby
4328 2632
tandplejensadministration@brondby.dk



Når små børn falder, er det ofte deres læber og fortænder, 
det går mest ud over. Det ser tit meget værre ud, end det er, 
fordi det kan bløde meget. 
Mælketænder kan slås op i kæben, men kommer ofte ned 
igen efter et par måneder. De blivende tænders anlæg kan 
dog være ramt. 

En mælketand, der er slået ud, skal ikke sættes på plads igen 
på grund af risiko for beskadigelse af den blivende tand.

Hvis I er i tvivl, så ring til jeres tandklinik for råd og 
vejledning. 
Uden for normal åbningstid vil en telefonsvarer fortælle jer, 
hvor I kan få hjælp, eller ring til akuttelefonen på nummer 
1813.
Hvis du har en Smartphone, kan du downloade app’en 
Dental Trauma, så har du hjælpen lige ved hånden.

Hvis uheldet er ude, skal:

1. Berolige barnet
2. Vaskebarnets mund forsigtigt.  

Kom evt. noget koldt på, eller lad barnet spise lidt is
3. Se efter i både overmund og undermund,  

om der mangler tænder eller tandstykker
4. Mærke om der er løse tænder
5. Se om barnet kan tygge normalt sammen

Hurtig hjælp er nødvendig hvis: 
1. Mælketænderne er slået meget løse 
2. Tænderne har flyttet sig (er slået skæve) og biddet føles 

forkert 

De tænder dit barn har slået, har det bedst, hvis de får ro.
Det vil sige:   

1. Skånekost i 1-2 uger
2. Ikke bide i noget hårdt
3. Ikke gå og trykke på, eller hive i tanden


