
Rodbehandling i  
tandlægen.dk

Allerød Klinikhuset



Velkommen til tandlægen.dk Allerød Klinikhuset
Din tandlæge har henvist dig til Jørgen Buchgreitz for at få foretaget en rodbehandling. I denne 
brochure har vi samlet relevant information i forbindelse med din rodbehandling samt svar på de 
hyppigst stillede spørgsmål.

Tidsbestilling
For at bestille en tid skal du kontakte tandlægen.dk Allerød Klinikhuset på 48172425.  
Du kan ikke bestille tid til henvist rodbehandling via online booking.

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på ikke akutte rodbehandlinger.

Rodbehandlingen
Vi afsætter 90 min. til din behandling. Af og til vil det være nødvendigt med to besøg.  
Efter endt rodbehandling afslutter vi behandlingen med en midlertidig fyldning, der afhængig af 
størrelsen kan holde i 1 til 2 måneder. Den endelige færdigbehandling vil  
blive foretaget af egen tandlæge. Efter endt rodbehandling vil din egen tandlæge få tilsendt en 
redegørelse for din behandling. 

Behandlingen foregår altid under lokalbedøvelse, da målet er, at du skal være smertefri under 
behandlingen. Du kan køre bil umiddelbart efter endt behandling. Ved behov er der efter behand- 
lingen mulighed for at kontakte Jørgen Buchgreitz på telefon 40447425 i dag- og aftentimer. 

Der kan være noget ubehag eller smerte efter behandlingen, som du kan afhjælpe med Panodil, 
Ipren eller Kodimagnyl. I sjældne tilfælde kan der i ugerne efter rodbehandlingen fortsat være 
ubehag.

I enkelte tilfælde og afhængigt af udgangspunktet reagerer tanden eller ophelingen  
ikke som forventet. I de tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne betændelsen ved en operation 
eller at fjerne selve tanden. 

Du kan læse mere om rodbehandling på tandlægen.dk/behandlinger/rodbehandling.



Pris
Prisen for en rodbehandling er afhængig af hvilken tand, der er tale om, samt hvor  
kompliceret behandlingen er. 

• For- og hjørnetænder  kr. 4.500 - 5.100*
• Lille kindtand   kr. 4.500 - 6.800*
• Stor kindtand   kr. 7.200 - 8.200*
 
Beløbet er inkl. nødvendige røntgenbilleder samt lokalbedøvelse.  
(*priser per april 2022) 

Betaling
Regningen skal betales efter endt behandling.  
Klinikken tager imod Dankort, MobilePay og kontanter.
 
Sygeforsikringen danmark giver tilskud, hvis du er medlem.
 

Afbud
Meld gerne afbud i så god tid som muligt.  
Vi gør opmærksom på , at vi ved udeblivelse 
eller afbud mindre end 2 timer før behand-
lingsstart til en rodbehandling vil opkræve et 
udeblivelseshonorar på kr. 759,00.



Hyppigst stillede spørgsmål og svar

Fakta om tandlægen.dk Allerød Klinikhuset

Hvis jeg får ondt i min tand  
før min planlagte tid, hvor  
skal jeg så henvende mig?

Skal jeg have smertestillende eller 
penicillin, mens jeg 

venter på min rodbehandling?

Hvor længe er det  forsvarligt at 
vente på en rodbehandling?

Hvorfor kan 
der være ventetid?

Her finder du os

Telefontid

e-mails

Klinikkens åbningstid

Det er nemt at komme til  
tandlægen.dk Allerød Klinikhuset

Hos din egen tandlæge, som har set tanden og derfor bedre kan vudere 
symptomerne. Det kan ske, at din tandlæge henviser til tandlægen.dk 
Allerød Klinikhuset før den planlagte tid.

En tand, der skal rodbehandles, kræver ikke akut behandling med 
mindre der opstår smerter. Ved smerter skal du kontakte egen 
tandlæge.

Klinikken modtager henviste patienter fra hele Sjælland. For at sikre 
optimal behandling afsættes der god tid til hver patient, hvilket kan 
føre til ventetid.

Torvestrædet 27,  3450 Allerød.

Vi svarer telefonen hver dag mellem 8.15 - 17.00 
på telefon 48172425.

Mail modtages på alleroed@tandlaegen.dk

Kl. 8.15 - 17.00, eller efter aftale.

• Der er gode parkeringsforhold lige uden for tandlægen.dk Allerød 
Klinikhuset  ved Torvestrædet

• Der er gratis parkering i 2 timer. I butikkernes åbningstid kan det være 
vanskeligere at finde en p-plads, kom derfor i god tid. 

• Klinikhuset ligger 2 minutters gang fra Allerød station.

Ikke nødvendigvis, men det skal din egen tandlæge afgøre.

Tlf. 48 17 24 25  •  alleroed@tandlaegen.dk  •  www.tandlaegen.dk/alleroed


