
Tannregulering 
Kjenner du noen som har tannregulering? 

Kanskje du har det selv, eller kanskje du vet at du må ha det? 

Da kan det være fint å vite litt om hva tannregulering er og hva som kan skje når du skal til 
reguleringstannlegen.  

Første gangen du kommer til reguleringstannlegen ser tannlegen inn i munnen din, og 
ganske ofte vil hun også ta et bilde. Det gjør hun med et røntgenkamera. Da får hun god 
oversikt over hvordan tennene dine står plassert, og hvordan over- og underkjeven passer 
sammen. 

Selv om tennene dine er litt skjeve, er det ikke helt sikkert at du trenger regulering. Av og til 
klarer tennene å rette seg opp uten hjelp. Det kan hende at tannlegen sier at hun vil se det 
an. I så fall får du time til ny kontroll. 

Hvis tannleger ser at tennene trenger hjelp får du regulering. Reguleringen består av små 
klosser som er limt på hver tann og en streng som går gjennom klossene.  

Oppgaven til reguleringen er 
å jevne ut tennene. Noen 
ganger bruker man 
regulering sammen med 
strikker eller nattbøyle som 
skal hjelpe til sånn at over- 
og underkjeven passer godt 
sammen. 

Du må ha på regulering 
ganske lenge, og du må gå til 
flere kontroller underveis. 
Da sjekker tannlegen at alt er bra og så strammer hun reguleringen så den skal virke 
ordentlig. Da kan det hende at det kjennes litt ømt i gommene. Det går over etter en kort 
stund. 

Hvis en streng går opp eller du mister en kloss kan reguleringstannlegen fikse det for deg. 

Når du har regulering, er det ekstra viktig at du passer på å pusse tennene godt. Du bør også 
være forsiktig med hard og seig mat som gulrøtter og karameller. Tannlegen kan gi deg flere 
råd om hva du bør passe på nå som du har regulering. 

Til slutt skal reguleringen av. Det kan føles litt rart, nå har du jo kanskje blitt vant til den! 

Det er litt å huske på når du har tannregulering, men det er verdt det til slutt. 

Gratulerer med tennene dine!  
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