
Hos Risskov Ortodonti bliver patienten behandlet af vores 
specialtandlæge Stig Isidor og Orto-tandplejer Helle Birk 
Hansen. Det er patientens og henvisende tandlæges sikkerhed 
for, at behandlingsplanen og de kliniske seancer foregår i et 
velovervejet og specialiseret miljø.

Rigtig meget ortodonti kan efterhånden foretages med aligner 
behandling, som mange patienter efterspørger. Det kan ofte 
være afgørende for patientens accept af behandling, om 
ortodontien kan foretages med aligners. I nogle tilfælde kan 
det være nødvendigt at supplere aligner-behandlingen med 
fast apparatur (f.eks. cantilivers af metal eller bånd/gane-
buer) i en kortere eller længere periode. Men de på markedet 
tilgængelige aligner-systemer gør efterhånden rigtig mange 
ting mulige. Hos Risskov Ortodonti anvender vi for nuværende 
Align’s ”Invisalign” og Straumanns ”Clear Correct”, evt. i kom-
bination med laboratoriefremstillet fast apparatur. Patientens 
første besøg på klinikken vil være en konsultation hos Spe-
cialtandlæge Stig Isidor. 

Der tages en grundig snak om patientens ønsker og forvent-
ninger, og der optages ortodontisk journal. Herefter gennem-
gås estimeret tidshorisont og pris. 
Konsultationen varer 30 min og koster kr. 750,-
Ønsker patienten at gå videre, vil næste besøg være til fuld 
ortodontisk registrering med kliniske fotos, digitalt aftryk og 
relevante røntgenoptagelser.

Behandlingsplan foretages af Specialtandlæge Stig Isidor. 
Denne godkendes sammen med 3D-animation af patienten, 
inden behandlingen påbegyndes.

HENVISNING FOREGÅR 
NEMT OG DIGITALT

• Henvisning foregår nemt og digitalt via EDI portalen. 
 Søg på telefonnummer 70 70 55 25.
• Alle henvisninger besvares, og patienten kontaktes 
 indenfor 1 uge.
• Henvisende tandlæge modtager tilbagevisning samt 
 ortodontisk epikrise efter endt behandling.
• Det er IKKE muligt for henviste OR-patienter at modtage 
 anden tandbehandling hos Tandlægerne Risskov, 
 medmindre andet er aftalt med henvisende tandlæge
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Risskov Ortodonti
Aligner-behandling ved Specialtandlæge

Ortodonti er efterhånden en forholdsvis almindelig behandling i privat praksis. 
Markedet efterspørger i højere grad end nogen sinde før denne type af behandlinger, og 
patienterne har en bred vifte af muligheder for at modtage ortodontiske behandlinger i 
forskellige setups og med forskellige workflows bag. Det kan være svært for patienten 
at navigere i et marked med mange forskellige interessenter, ligesom det kan være 
svært at vide, hvorvidt man modtager specialiseret behandling eller ej.


