Upptäck Torbjörns Team

Låt oss berätta om det vi jobbar med på Torbjörns Team

Åkessonskenan
Åkessonskenan är en klassisk bettfysiologisk bettskena som gör sitt
jobb utan att göra så mycket väsen av sig. Den känns som en
förlängning av de egna tänderna och har endast det material som
behövs för funktion och styrka. Skenan sitter säkert utan justeringar
och spänner inte obehagligt på tänderna. Vi lägger stor vikt vid
ocklusionsinslipningen som är så viktig för hela bettskenebehandlingen.
Varje ny sak som kommer in i munnen kommer att påverka
patientens välbefinnande. Detta gäller i hög grad bettskenor. Den
lättnad som en väl inslipad bettskena ger, förtas ibland av bristande
passform och spänningar. Att det spänner på tänderna är något som
patienter fått lära sig att stå ut med genom årens lopp. Det går ju att
slipa bort det som spänner, men tar man bort för mycket så
försvinner även det som hindrar en konventionell bettskena från att
ramla ur munnen! Det är onekligen en svår och tidsödande
balansgång som kostar dyrbar tid i behandlingsrummet. Tid som
istället bör användas för noggrann kontroll av ocklusionen.
Det var denna problematik som fick oss att tänka till för några år
sedan. Resultatet blev den nu patenterade Åkessonskenan. Den har
nämligen ingen plast som stänger in och spänner. Åkessonskenan
sitter lagom hårt med hjälp av ett par specialbockade, elastiska och
lättjusterade klamrar som snabbt aktiveras efter patientens
önskemål. Vår skena finns även i en helt metallfri variant.
Åkessonskenan är sedan 2012 en patenterad produkt och kan
endast beställas från Torbjörns Team.

Tänk dig en helt vanlig bettskena.
Ta bort allt som är obekvämt,
besvärligt och tidsödande.
Då får du en Åkessonskena!
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Clear Aligner +
En harmonisk och jämn tandrad är drömmen för många av dina
patienter. Clear Aligner + är namnet på vår metod.
Torbjörns Team är ett av få svenska tandtekniska laboratorier som
har all utrustning som krävs för att du skall kunna erbjuda patienten
estetisk tandreglering med Clear Aligners.
Med hjälp av en serie avtagbara och nästintill osynliga tandskenor,
så regleras tänderna steg-för-steg tills de når sitt slutläge. Skenorna
är mycket tunna (< 0,7 mm) och stör därmed inte patientens vardag.
Tandreglering med Clear Aligner + bygger på en beprövad teknik
som på ett mycket skonsamt och bekvämt sätt har skapat vackra
leenden världen över.
Nu kombinerar vi vår långa tandtekniska erfarenhet av konventionell
tandreglering, med den digitala tekniken. Allt börjar med ett avtryck
som du sänder till oss för digitalisering, eller en fil från din egen
intraorala scanner.
Med vår mjukvara så kan du sedan enkelt visualisera för patienten
hur den kommande behandlingen kommer att fortskrida.
Under hela behandlingen så har du återkommande kontakter med
din tekniker, för att stämma av så att behandlingen fungerar
optimalt.

Vi på Torbjörns Team använder oss av en 3D-skanner
från 3Shape, men vi är inte begränsade till endast ett
filformat utan kan ta emot digitala avtryck från flera
tillverkare.
Det finns även möjliget för din patient att bli skannad i vår
lokal på Armfeltsgatan 26 i Stockholm.
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GAP-skenan
När vi skapade GAP-skenan förenade vi klassisk tandteknik med en
rejäl nypa nytänkande. Resultatet blev en mycket bekväm och
effektiv antiapné-skena som snabbt går att sätta på plats. Det går att
gapa obehindrat med den utan att effekten minskar. GAP-skenan
har utvecklats av oss och tillverkas här i Sverige med beprövade
tandtekniska material som är lätta att justera och anpassa vid behov.
Utformingen gör det möjligt att kompensera för mindre avvikelser vid
bettregistreringen och modellframställning. De smidiga byglarna i
sidopartiet gör det enkelt att justera graden av protrusion då det
behövs. De små buckala stopp som finns på sidorna i ÖK kan lätt
finjusteras med kompositmaterial.
Skenan är lätt att placera i munnen eftersom den är tvådelad; först
fästs överkäkens del och sedan underkäkens.
Med GAP-skenans tvådelade utformning får man ett bättre luftflöde
och det är inga problem att prata eller dricka. Det går även utmärkt
att använda den vid en förkylning.
Vi gör även konventionella AAS, allt efter dina önskemål.
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Tandreglering
Tandreglering har varit vår specialitet sedan 1989. Att inte
leverera standardlösningar, utan istället göra den klammer eller
fjäder som just det aktuella fallet kräver, är det som håller oss
alerta på Torbjörns Team.
Genom att tänka så har vi med åren blivit ett bra bollplank för
både specialister och allmäntandläkare runt om i Sverige. Även
när det handlar om enkel prisvärd vardagsservice så vill vi finnas
till hands för dig.
Där kommer vårt välutrustade ortodontilabb vid Karlaplan väl till
pass. Här finns bl.a. lasersvets, 3D-printrar och intraoral skanner
som naturliga hjälpmedel i den nya era som vi med stora steg
kliver in i.
Hos oss kombinerar vi den konventionella tandregleringen med
den absolut senaste tekniken.
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Torbjörns Team
Grundaren av Torbjörns Team, Torbjörn Åkesson, har varit verksam
som tandtekniker sedan 1988. Efter att ha arbetat på bl.a.
Eastmaninstitutet och Specialisttandvården i Haninge, så bestämde
han sig för att starta eget och 2003 så lades grunden till det som idag
är Torbjörns Team.
Först bedrevs rörelsen i Torbjörns ombyggda garage, men redan två år
senare så behövdes en större lokaler. Nu finns vi på två ställen i
Stockholm; centralt nära Karlaplan och söder om stan i Handen.
Företaget har konstant vuxit och i nuläget så är vi ett tjugotal personer i
blandade åldrar som ingår i teamet.
Sommaren 2013 inleddes en ny era då vårt företag bestämde sig för
att satsa på 3D-teknik parallellt med den klassiska tandtekniken.
Investeringar gjordes i både skrivare och intraoral skanner för att kunna
arbeta med digital tandreglering.

Vi erbjuder bland annat tandreglering, Clear Aligners, bettskenor, antiapnéskenor,
blekskenor, sportskydd och intraoral skanning.
Vår specialisering på bettfysiologi och ortodonti har gett oss god kontakt med många tandläkare runt om i
Sverige. Vårt mål är att det som kommer från oss skall vara färdigjusterat, smidigt och tidsbesparande för
dig som kund. Därför har vi till exempel utvecklat GAP-skenan och den patenterade Åkessonskenan som
oftare fungerar direkt, inte kräver så mycket efterjustering och sitter bekvämt och säkert i munnen.
Våra kunder har genom åren upptäckt att det lönar sig jobba tillsammans med ett team som verkligen
brinner för dessa specialiteter. Det betyder att vi är ett omtyckt komplement till de labb som sysslar med
protetik av olika slag. Om vi har väckt din nyfikenhet så kontakta oss gärna redan idag!
Låt dig inspireras av det vi brinner för; Att göra vårt bästa varje gång!
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