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Masja Sander er en 
ung pige i 30’erne, 
der ved besked om 

tændernes betydning for selv-
værdet. Masja er til daglig 
bankrådgiver. Det er et job 
med en stor kundekontakt, 
hvor overskud og imødekom-
menhed er vigtige faktorer. 
Masja har næsten hele livet 
haft kroner på sine fortænder, 
men har gennem mange år 
været utilfreds med dem. 
De var oprindeligt blevet 
lavet af kosmetiske årsager, 
da hendes egne tænder var 
blevet skadet efter et fald i 
barndommen. Efter mange års 
tøven og naturlig ængstelse for 
yderligere indgreb, beslutter 
hun dog at finde en tandlæge, 
der kunne ordne og forbedre 
resultatet på de fire forreste 
tænder. Hun fortæller her til 
Liebhaverboligen om hendes 
nye smil skabt ud fra et ønske 
om forandring og et bedre 
selvværd: 
”Ja, jeg kontaktede Tandlæge 
Nicolai Yde, da jeg i gennem 
flere år havde været ked af 
mine kroner på de fire for-
reste tænder i overmunden. 
De fejlede sådan set ikke 
noget, men var ikke specielt 
klædelige – for store og for 
klodsede. Ja, og så ville jeg 
rigtig gerne have dem ordnet 
inden mit bryllup.
 
Gennem hele mit forløb 
hos Nicolai og hans dygtige 
medarbejdere, har jeg følt mig 
tryg og på intet tidspunkt i 
behandlingen har det været 
forbundet med smerte. Igen-
nem processen kunne jeg 
i kraft af den gode dialog 
mærke, hvordan Nicolai 
Yde har et æstetik blik for 
kæbepartiet, tandsæt m.m. 
Hvordan han hele tiden havde 
øje for at det endelige resultat 

blev så naturligt som muligt. 
På den måde fik vi produceret 
nogle rigtig smukke og 
naturligt indfarvede kroner.
 
Jeg har desuden gennem 
forløbet haft mulighed for at 
komme med rettelser til for-
men og farven – en meget 

vigtig ting for mig! Før tænkte 
jeg meget over hvordan mine 
tænder så ud - nu er de ble-
vet en naturlig del af min 
personlighed. Jeg tænker 
ikke længere over ”deres” 
udseende. Det er for mig det 
altafgørende bevis for at jeg 

valgte den rigtige tandlæge 
med de rette løsninger. Det 
handler i høj grad om en god 
dialog med ønsker og behov 
kombineret med tandlæ-
gens faglighed og erfaring”, 
fortæller Masja Sander og 
viser sit flotte smil.
 
Tilfredse kunder - et 
spørgsmål om kvalitet
 ”Ved hjælp af en æstetisk 

analyse konstaterede vi, at kronerne havde en forkert form, længde og var af en gal kronetype. 
Under hensyntagen til tandsættets biologi, præcision i det nye arbejde og et godt samarbejde med 
en dygtig tekniker fik vi skabt et meget tilfredsstillende resultat”, forklarer indehaver Nicolai 
Yde. Hos Tandlæge Nicolai Yde er kvalitet, tryghed og kompetencer i højsædet. Klinikken har 
skabt mange gode resultater, og på den måde fået mange positive tilbagemeldinger fra tilfredse 
patienter/kunder. Se evt. mere på www.tandlaegerneyde.dk  
 
Tandlæge Nicolai Yde er en moderne klinik med behagelige omgivelser. Her anvendes ude-
lukkende de nyeste og bedste materialer og de mest moderne behandlingsmetoder. På klinikken 
udføres arbejdet af erfarne tandlæger og klinikassistenter med god indsigt i de nye innovative 
teknikker. Personalet holdes løbende opdateret ved hjælp af intensiv kursusaktivitet i både Dan-
mark, Europa og USA. Dette sikrer et fortsat højt fagligt niveau og den bedste kvalitet for dig som 
patient.

Tandlæge Nicolai Yde er en mo-
derne klinik med behagelige om-
givelser - atmosfæren er lys og 
venlig. Klinikken er beliggende i 
hjertet af København – ved Kgs. 
Nytorv og D’Angleterre.
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Af Dennis Kjærulf

Klinikkens klare målsætning er at kunne 

tilbyde tandbehandling på et meget højt 

kvalitetsniveau. Fra den basale undersøgelse 

og tandrensning til den komplekse analyse 

af en patient med behov for rekonstruktion 

af bid og smil.

Implantater 
- et naturligt udseende
Tandlæge Nicolai Yde har i mange 
år arbejdet med de førende og mest 
avancerede teknikker indenfor im-
plantater, såsom 3D-guided kirurgi, 
hvilket betyder kort operationstid 
og meget få gener for patienten, 
hvor man ikke en gang skal syes. 
Implantater er en fantastisk 
mulighed for at erstatte mistede 
tænder på en meget funktionel og 
æstetisk måde. Implantater kan 
erstatte enkelttænder, flere tænder, 
eller bruges som forankring til 
at fastgøre proteser. Implantater 
har 95% succesrate efter 10 år. Et 
implantat er en kunstig tandrod, 
hvorpå der sættes en kunstig 
tand. Funktion og udseende kan 
ikke skelnes fra naturlige tænder. 
Typisk vil operationen foregå med 
lokalbedøvelse. Fuld narkose kan 
dog tilbydes. Efter en implantat-
operation er der typisk meget få 
smerter sammenlignet med andre 
operationer i mundhulen. 


