
faaborgklinikkerne
fyns implantatcenter
Raadhusgaarden 5
5600 Faaborg

Haarby afd.:
Bøgevej 1, 5683 Haarby
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 Faaborgklinikkerne & Fyns Implantatcenter var blandt de første  
klinikker i Danmark der begyndte at arbejde med implantologi.
Klinikken har nu som den første og eneste klinik i Danmark investeret 
i Planmecas Promax 3D scanner. Mulighederne for 3D optagelser har 
åbnet en række nye  muligheder for planlægning af  diverse behand-
linger.  

 Scanneren er en såkaldt CBCT scanner – hvilket står for ConeBeam 
Computer Tomografi (CBCT) – en teknologi som er specielt velegnet til 
3D optagelser i hoved- og hals regionen. CBCT  anvendes i dag des-
uden til angio- og mammografi optagelser.

 CBCT scannere anvender en konusformet røntgenstråle i kontrast til 
konventionelle CT  scannere som anvender en linær røntgenstråle. 
Dette betyder med andre ord at konventionelle CT scanninger består af 
en hel række af snit – hvorimod CBCT scanninger består af et volumen 
af data. CBCT scannere laver således ikke snit, men tager derimod 
multiple optagelser i en 360 graders rotation som herefter kan rekon-
strueres til 3D billeder af patienternes interne anatomi.

 Med Promax 3D scanneren kan man vælge et specifikt område man er 
interesseret i at scanne. Er man fx kun interesseret i optagelser af 
maxillen, kan man vælge et scanningsområde på 6 cm som kun inde-
holder maxillen og irrelevante strukturer vil således ikke bestråles.

 Hvad kan man anvende 3D scanninger til?
• Kvantitative og kvalitative oplysninger om residual knogle før implan-

tatbehandling
•  Optagelser til guidede kirurgiske procedurer med NobelGuide™ eller 

SimPlant.
• Lokalisering og identifikation af vigtige anatomiske strukturer så som 

N.Alveolaris Inferior, Sinus Maxillaris, Cavum Nasi samt diverse kon-
kaviteter.

• Visualisering af dybtliggende visdomstænder
• Visualisering af impakterede og retinerede tænder/tandanlæg
• Visualisering af Articulatio Temporomandibulares
• Evaluering af sinus patologier
• Visualisering af evt. patologier i øret
•  Optagelser af diverse frakturer eks. brud på håndrodsknogler
• Luftvejsanalyser
• Generelle oplysninger om ansigtsskeletet – herunder traumer samt 

arvelige og udviklingsmæssige deformiteter.

 Med andre ord giver 3D scanninger os knivskarpe billeder med mulig-
heder for at se, planlægge og diagnosticere ting vi simpelthen ikke kan 
se på almindelige 2D/ortopan røntgen optagelser.

 Stråledosis:
 Der findes ingen undersøgelser som belyser risikoen for CBCT sam-

menlignet med konventionel CT som anvendes i stor udstrækning på 
alle landets hospitaler. Først og fremmest er den stråling som  
patienter udsættes for via CBCT væsentlig mindre sammenlignet med 
konventionel CT teknologi. Dette skyldes ikke mindst det reducerede 
strålefelt men også den pulserende røntgenstråling Planmeca Promax 
3D anvender. I stedet for kontinuerlig bestråling bliver patienten kun 
udsat for bestråling i 7 af de 18 sekunder en 3D optagelse varer.

 Vi modtager meget gerne henvisninger til diverse 3D optagelser og 
bistår desuden også gerne med fortolkning af 3D billeder. Udførelse 
af diverse kirurgiske procedurer kan ligeledes tilbydes.

 Priser 
 Partiel 3D scanning . . . . . . . 1500 d.kr
 Fuld 3D scanning. . . . . . . . . 2500 d.kr

 Faaborgklinikkerne & Fyns Implantatcenter er et dygtigt team bestå-
ende af 25 medarbejdere, som kan tilbyde enhver form for moderne 
tandbehandling. Vi arbejder med de nyeste teknikker inden for bl.a. 
guided kirurgi, implantatbehandlinger, kosmetiske rekonstruktioner 
og paradentose behandlinger. Vi arbejder under devisen TÆNDER 
FOR LIVET.

Nye og enestående muligheder
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