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Ett tannlegesenter
– alle tjenester
Tannlegesenteret ble etablert i 1974
som Norges første private tannklinikk
med både allmenn tannbehandling og
behandling på spesialistnivå. Siden den
gang har klinikken utviklet seg til å bli
et kompetansesenter hvor tannleger fra
alle spesialiseringer er representert.
Med stor kapasitet og alle tjenester under samme
tak, er vårt mål å gi deg behandling med høy kvalitet
– når du trenger den.

I trygge hender
Kundene våre skal føle seg trygge hos oss. Ved Tannlegesenteret legger
vi derfor vekt på åpenhet, individuell rådgivning og faglig kvalitet. Vi gir
deg den behandlingen som passer best for deg og dine tenner, og er alltid
oppdaterte på gjeldende behandlingsmetoder.
Har du tannlegeskrekk?
Som regel vil personlig kontakt med tannlegen gjøre at du føler tillit
og våger deg til behandling. Hvis dette ikke hjelper kan beroligende
medisiner, sedasjon, lystgass eller full narkose være løsningen. Vi har
i mer enn 35 år samarbeidet med narkoselege, og har gode rutiner
for slike behandlinger.

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner…
Tannimplantater er kanskje det mest avanserte behandlingsalternativet
for erstatting av manglende tenner, og er utformet for å være en langsiktig
løsning for et nydelig smil. Med tannimplantater kan du smile, snakke og
spise i trygghet, og få større selvsikkerhet. Spør tannlegen din i dag for
å få mer informasjon om hvordan du kan dra nytte av tannimplantater.

Allmenn praksis
Allmenntannlegen utfører rutinebehandlinger
og kontroller og gir veiledning om din tannhelse.
Med mindre du er henvist til klinikken for spesielle
behandlinger, vil en av våre allmenntannleger være
din kontaktperson.
Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov,
og sammen med deg legges en behandlingsplan
med antatte kostnader. Ved behov vil tannlegen
konsultere våre spesialister som eventuelt utfører
den aktuelle behandlingen.

Spesielle behandlinger
Noen problemstillinger krever utredning og behandling
på spesialistnivå. Tannlegesenteret har samlet all nødvendig
kompetanse under ett tak, slik at du slipper henvisninger
til flere steder.
Alle odontologiske spesialområder er representert ved klinikken:
• Tannerstatninger
• Implantater
• Tannkjøttsykdommer
• Rotfyllinger
• Kirurgi
• Tannregulering
• Røntgen
• Munnhulesykdommer
• Ansikts- og kjevesmerter
Tannlegesenteret er samlokalisert og samarbeider tett med det
tannteknisk laboratoriet, Team-Tech. Dette gjør det enklere
hvis du trenger tannerstatninger, implantater eller andre
spesialtilpasninger.
Estetisk tannbehandling
Noen kunder ønsker hjelp til estetiske forbedringer av
misfargede, skjeve eller skadede tenner. Vi gir råd om dette,
og utfører behandlinger innenfor faglig aksepterte rammer.

Vil du vite mer om våre spesialbehandlinger?
Scan koden!

Vi fører alt innen dentale forbruksvarer
og tanntekniske arbeider av høy kvalitet
til meget konkurransedyktige priser.
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Vi er stolt leverandør av dentale forbruksvarer til Tannlegesenteret Bergrådveien.
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Tannlegesenteret
Bergrådveien 13
Telefon: 23 26 51 00
Adresse: Bergrådveien 13, 0873 Oslo
E-post: post@tannlegesenteret.no
timeavtale@tannlegesenteret.no
Åpningstider
Man–Fre 08:00–19:00

Tannlegesenteret ligger lett tilgjengelig på
Tåsen i Nordre Aker bydel, rett ved Ring 3
med gode offentlige kommunikasjonsog parkeringsmuligheter. Våre lokaler
er tilpasset bevegelseshemmede.

Scan koden for å se vår hjemmeside!
www.tannlegesenteret.no

E-post: post@teamtech.no
Tlf. 23 00 98 48
Fax: 22 58 06 79

TEAM TECH AS ble etablert i 1991 som et spesiallaboratorium for implantatprotetikk.
Laboratoriet er lokalisert på Tåsen i Oslo i samme hus som Tannlegesenteret i
Bergrådveien 13, og har gjennom mange år etablert seg som et kompetanselaboratorium
for implantatprotetikk, i tillegg til å være et fullservicelaboratorium.
UNIKT KONSEPT
Samlokaliseringen med Tannlegesenteret har bidratt til unike kommunikasjonsmuligheter
til beste for pasienten og for den faglige utviklingen. I praksis betyr dette at pasienten
kan forholde seg til ett hus hvor hele tannhelseteamet er representert med alt sitt fagpersonell.
TEAM TECH AS har hatt samme fagpersonell siden 1998 og består av fire autoriserte
tannteknikere med lang erfaring og høy faglig integritet.

www.teamtech.no
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