Eksamen i protetikk og bittfunksjon for 9. semester








Kontinuasjonseksamen januar 2018
Kull H-13
Samlet poengsum for hele oppgaven er 100
Ved hvert spørsmål angis mulig oppnåelige poengsum på den aktuelle oppgaven
Det kan trekkes inntil 10 poeng dersom det svares utenfor oppgaven
Det er angitt maksimum antall ord i hvert svarfelt
Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom tilgjengelige antall ord og forventet
svarlengde

Oppgave
BILDER I OPPGAVETEKST


Pasienten er en 73 år gammel mann. Han har bodd i Norge de siste 15 årene.
Flesteparten av de manglende tennene var tapt før han kom til Norge. Pasienten
opplyser at tann 15 var veldig løs og ble trukket for 2 år siden

Anamnese:




Hjertekarsykdom; fått operert inn stent for ca. 10 måneder siden
Osteoporose
Vond smak i munnen. Får kommentarer fra andre om dårlig ånde

Medisiner:






Selozok
Simvastatin
Albyl-E
Plavix
Fosamax

Status presens









Har en lite tilfredsstillende gammel protese der 15 ikke er erstattet
Normalt friske orale slimhinner
En del plaque, lite tannstein
Plages ikke av smerter fra kjeveledd eller tyggemuskulatur, men han oppgir at det
klikker fra kjeveleddet på høyre side
Periodontalt festetap generelt, 7 mm lomme mesialt og lingualt på 37,
furkasjonsinvolvering buccalt på 16. For øvrig ingen patologiske lommer. 16, 24, 25
og 45 er mobile grad I
Samtlige tenner responderer positivt på elelektrisk sensibilitetstest
Det omfattende tanntapet har medført at han ikke lenger har okklusjonskontakter
mellom noen av de gjenværende tennene

1. Kasusvurdering, 5p
Still orale diagnoser basert på anamnestiske opplysninger, røntgenbilder og kliniske bilder.
Punktvis oppramsing
2. Kasusvurdering, 5p
Hva bør du ha tilgjengelig, i tillegg til den utleverte informasjonen, for
å på beste mulige måte kunne vurdere behandlingsalternativer?
Begrunn hvorfor
3. Kasusvurdering, 5p
Hvilken annen informasjon vil du anse nyttig å innhente for å kunne stille
riktig diagnose, planlegge adekvat behandling og gi kostnadsoverslag? Punktvis oppramsing
4. Forbehandling, 5p
Hvilke behandlingstiltak bør du på generelt grunnlag gjennomføre før
alle typer restaurering? Punktvis oppramsing
5. Rehabilitering av oral funksjon, 10 p
Gi en punktvis oversikt over hvilke behandlingsalternativer som finnes for rehabilitering av
overkjeven. Beskriv kortfattet muligheter og begrensninger
6. Rehabilitering av oral funksjon, 15p
Gi en detaljert punktvis beskrivelse av arbeidsgangen for fremstilling av en
kombinasjonsprotese i overkjeven
7. Rehabilitering av oral funksjon, 10p
Gi en punktvis oversikt over hvilke behandlingsalternativer som finnes for rehabilitering av
underkjeven. Beskriv kortfattet muligheter og begrensninger
8. Sementering, 5p
Hvilke vannbaserte sementtyper finnes?
(NB! Ikke produktnavn)
9. Sementering, 15p
Gi en punktvis oversikt over prosedyren for sementering av en 3-ledds MK-bro med den
vannbaserte sementtypen som har lengst "klinisk fartstid"
10. Implantat, 10p
Gi en punktvis oversikt over hvilke momenter det er viktig å ta hensyn til når det vurderes å
erstatte én tapt tann, i en ellers fulltallig tannrekke, med en singel implantatretinert krone
Oppgave11. TMD, 5p
Hvilken informasjon vil du gi pasienten om mulige årsaker til symptomer fra kjeveledd og
tyggemuskler?
Oppgave12. TMD, 5p
Hvilken behandling kan du tilby pasienten?
Oppgave13. HELFO, 10p
Har denne pasienten rett til stønad fra Folketrygden til dekning av utgifter? Begrunn svaret

