
	 	 


 
Protokoll, uppvaxningar och Smile design


För att få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att utgå från vad patienten 
förväntar sig. Hur vill patienten se ut när han/hon är klar med sina behandlingar? 
För att nå hela vägen fram till målet så är det viktigt att samtliga får så mycket 
information som möjligt om patienten. 

Att exempelvis endast skicka 2 alginat och önska en fin uppvaxning, estetiskt fall för 
en krävande patient är som att starta och köra en bil utan ratt. Det går, men vi når  
inte fram dit vi ska. 

Här följer ett exempel på hur du kan arbeta för att vi tillsammans ska kunna nå det 
bästa resultatet. 
  

Moment 1: 

Börja med att ta 4 bilder. Det behöver inte vara en dyr systemkamera, det funkar bra 
med exempelvis en smartphone. 

Börja med att sätta in en liten distans mellan molarerna så att bettet är lite öppet. Ta 
dessa bilder från exakt samma vinkel, lite snett uppifrån. Det är viktigt att få med 
patientens pupiller och hela ansikte. 



Bild 1 
Använd retraktionsklammrar och ta en bild på hela ansiktet inklusive tänderna. Ställ 
fokuset på tänderna. Ta bilden lite snett uppifrån med en liten distans mellan 6:orna, 
exempelvis en  sugslangsbit. 

"  

Bild 2. 
Exakt samma läge som den första bilden men utan retraktionsklamrar och ett 
naturligt leende. Se distanserna mellan 6:orna. 

"  



Bild 3 
Ta 12 o´clock-bild, det vill säga med pupiller och uppifrån. 

"  

Bild 4 
Ta en ocklusal bild med retraktionsklammrar. 

"  
  

Moment 2: 
Ta 3 små filmer. 

1. En där patienten berättar vad deras önskemål är dvs varför de sökt sig till er. 
2. är räknar patienten från 10 till 1 samt från 1 till 10 där du stannar patienten mitt i 
och lurar denne att le eller skratta. 
Filma från ena sidan till den andra. Detta för att se rörelsemönstret. 
3. Avsluta med en filmning retruderat. 



Moment 3: 
Ta fina alginat uppe och nere. Med fina menar jag blåsfria. 

Enklast är att du ta lite alginat på fingret och smetar på samtliga ocklusalytor innan 
du ta själva avtrycket. 

 Allt detta ger oss bästa möjligheter att skapa en fin uppvaxning just för den patienten 

"  
Film där patienten berättar om vad de önskar 


