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Varning: starkt beroendeframkallande!

Under de senaste åren har kompositmaterialen blivit betydligt bättre när det gäller estetik, nöt-
ningsresistens och andra materialegenskaper. De nya kompositerna möjliggör ett defekt-orienterat 
omhändertagande av kariösa lesioner. De är också lättare att reparera och är i många fall mer 
ekonomiska än andra restaurationsmaterial.

Eftersom kompositer i många länder har ersatt amalgam som det populäraste tandfyllnadsmateri-
alet, blir det nu viktigt att ta hänsyn till kompositens relativa livslängd jämfört med amalgam och 
andra dentala material. En överlevnadsanalys av restaurationer i det posteriora området, som är 
hämtad från försäkringsdata från åren 1993 till 2000 (Bogacki et al. 2002) visar att risken att för-
lora en kompositfyllning är försumbart högre jämfört med en amalgamfyllning.
Trots detta, bör det noteras att studien genomfördes under en tidsperiod där data pekar på att en 
stor procentuell andel av de kompositfyllningar som då gjordes, inte genomgick tillräcklig ljushärd-
ning. Hur man arbetar för att uppnå ordentligt polymeriserade fyllningar är fortfarande ett mycket 
undervärderat arbete, som är svårt att standardisera på tandläkarpraktiken. Eftersom rätt ljushärd-
ning påverkar praktiskt taget alla kompositens materialparametrar, är det inom detta område som 
omfattande förbättringar fortfarande bör göras. Det skulle med all sannolikhet hjälpa till att för-
länga livslängden på kompositen.
Opdam et al. (2010) rapporterade i en direkt jämförande undersökning under tolv år, en längre 
överlevnad för kompositer jämfört med amalgam. Lange och Pfeiffer (2009) kunde inte hitta någon 
klinisk relevant skillnad mellan mod-restaurationer framställda av keramer eller kompositer efter 57 
månader. Kliniska undersökningar har även visat att kompositer uppvisar utmärkta resultat för kusp-
täckning (Deliperi och Bardwell 2009; Opdam et al. 2008).

Författare Land Antal testade 
apparater

Antal apparater som avger 
mindre än 400 mW/cm2

Matoševiç, Tarle (2011) Kroatien  111 44 %

Mahn (2008) Chile/Peru  90 45 %

Barghi (2007) USA  161 36 % mindre än 500 mW/cm2

Ernst (2006) Tyskland  659 26 %

El-Mowafy (2005) Kanada  214 30 %

Santos (2005) Brasilien  120 85 %

Studier över hela världen visar att ljushärdningsslampor, oftare än man trott, inte 
avger den ljusintensitet som krävs.
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I begynnelsen användes kompositer endast till mindre fyllningar. Idag, däremot, används 
de oftare för större restaurationer med kuspinvolvering (Deliperi och Bardwell 2006; Kujis 
et al. 2006; Opdam 2008). Det betyder att indikationerna för dessa material överlappar 
indikationerna för indirekta hel-keramer. Vilket material som slutligen väljs, beror på den 
tekniska genomförbarheten för direkt eller indirekt teknik i en given situation.

Som ett resultat av tandläkarnas fortsatta krav på förenklade arbetstekniker har material-
egenskaperna för kompositer under årens lopp blivit bättre och bättre. På senare tid har 
de ledande producenterna av dentala material introducerat det som idag är kallas för 
”bulkfyllnads”-material. Medan konventionella kompositer appliceras i två millimeters, 
maximalt tre millimeters tunna skikt, kan dessa nya material appliceras i skikt, där varje 
skikt är upp till fyra eller fem millimeter tjocka. Detta leder till att tandläkarna applicerar 
betydligt färre skikt för att fylla en tand. Små till medelstora kaviteter kan restaureras ef-
fektivt med endast ett till två skikt. 

Även om detta låter mycket tilltalande, måste man ta hänsyn till två viktiga faktorer:
- För det första, kan så tjocka skikt polymeriseras på rätt sätt?
- För det andra, hur påverkar den stora skiktvolymen fyllningens krympningsbelastning 
och precisionen till restaurationens kanter?

Till dessa två parametrar, som är kritiska för restaurationens livslängd, måste man även ta 
hänsyn till andra faktorer, till exempel poleringsegenskaperna och den estetiska potentia-
len av materialen. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och härmed ge en kort utvärdering av 
”bulkfyllnads”-materialen med hänsyn tagen till tillgänglig data samt presentera det kli-
niska appliceringsområdet för Tetric EvoCeram® Bulk Fill på min tandläkarpraktik.

 



Översikt på ”bulkfyllnads”-material

Produkt Tillverkare Konsistens Tillåten skikttjocklek Klinisk applicering

Tetric EvoCeram 
Bulk Fill

Ivoclar Vivadent Skulpterbar 4 mm Singel-skikt-teknik möjlig

Venus Bulk Fill Heraeus Kulzer Flytande 4 mm Måste täckas med konventionell 
komposit

SDR Dentsply Flytande 4 mm Måste täckas med konventionell 
komposit

SonicFill Kerr Flytande, ljudaktiverad, 
skulpterbar

5 mm Singel-skikt-teknik möjlig

x-tra fil Voco Skulpterbar 4 mm Singel-skikt-teknik möjlig

x-tra base Voco Flytande 4 mm Måste täckas med konventionell 
komposit

Till att börja med, är det viktigt att notera att ”bulkfyllnads”-material inte är en enhetlig material-
klass. Medan det centrala karaktärsdraget, d.v.s., förmågan att applicera materialet i tjocka skikt, 
överensstämmer mellan dessa material, finns det många skillnader relaterade till den kliniska appli-
ceringen och på vilket sätt dessa fyllningar byggs upp.

De viktigaste egenskaperna som ett fyllningsmaterial måste uppfylla, listas här nedan:

•	 Låg	krympningsstress	och	därmed	god	kantanslutning
•	 Adekvat	motstånd	till	tuggkrafter	i	det	posteriora	området
•	 Nötningsmotstånd
•	 Utmärkta	skulpteringsegenskaper
•	 Adekvat	arbetstid	i	omgivande	ljus
•	 Adekvat	röntgenkontrast
•	 Goda	poleringsegenskaper	och	estetisk	integration	i	kaviteten
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Ett krav som bulkfyllnads-material måste uppfylla är att det får inte krympa för mycket eller orsaka 
kantspalter.

Krympningsstressen i en 2-mm tjock fyllning applicerad med konventionell direkt komposit och i en 
4-mm tjock Tetric EvoCeram Bulk Fill-fyllning är åtminstone lika.

I en annan studie där Tetric EvoCeram® (applicerat i 2-mm skikt) jämfördes med Tetric EvoCeram 
Bulk Fill (applicerat i 4-mm skikt), kunde ingen signifikant skillnad i kantanslutningen i materialen 
efter ocklusal belastning påvisas (Frankenberger 2011, personligt samtal).

Krympningsstress

Mätt av Watts i 0,8 mm 
skikt, R&D Ivoclar Vivadent, 
juni 20111.40

1.20

1.00
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0.60

0.40

0.20

0.00
 Tetric SDR Venus QuiXfil x-tra fil SonicFill
 EvoCeram  Flow Bulk Fill Dentsply Voco Kerr 
Bulk Fill Dentsply Heraeus   
 Ivoclar  Kulzer 
 Vivadent

1.13 1.12

1.34
1.25

1.15
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Krympningsbelastning 

MPa

Mätt av Watts i 0,8 mm 
skikt, R&D Ivoclar Vivadent, 
juni 2011

Uppbyggnad av krympningsstress i ett 4-mm skikt av Tetric EvoCeram Bulk Fill 
jämförd med ett 2-mm skikt av en konventionell komposit.

 Tetric Estelite Tetric Filtek SonicFill / Filtek
 EvoCeram  Sigma / EvoCeram / Z250 / 2 mm Supreme
 Bulk Fill / 2 mm 2 mm 2 mm Kerr XTE/2 mm
 4 mm Tokuyama Ivoclar 3M Espe  3M Espe
 Ivoclar   Vivadent   
 Vivadent

1.40
1.59 1.59 1.63

1.77
1.93

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

MPa
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Bulkfyllnads-materialen som finns på marknaden innehåller olika fotoinitiatorer. Dessa härdnings-
agenter	transformerar	monomerer	till	polymerer.	När	de	exponeras	för	ljus,	bryts	fotoinitiatorerna	
ner och på så sätt triggas ljushärdningen av monomeren. Konventionella system innehåller vanligt-
vis den populära ljusaktivatorn kamferkinon eller även lucirin. Tetric EvoCeram Bulk Fill, däremot, 
innehåller en ännu mer högreaktiv fotoinitiator, som kallas Ivocerin, utvecklad av Ivoclar 
Vivadent. Denna komponent gör det möjligt att härda 4-mm skikt i endast 10 sekunder  
(≥ 1‘000 mW/cm2) t.ex. med  Bluephase® Style.

Tetric EvoCeram har, till skillnad från stan-
dard kompositmaterialen, en emaljliknande 
translucens på 15 procent. Denna karaktä-
ristika är möjlig tack vare fotoinitiatorn Ivo-
cerin. Trots att väsentligt färre fotoner når 
kavitetsgolvet jämfört med ytskiktet, är det, 
tack vare den känsliga fotoinitiatorn 
Ivocerin, tillräckligt för att sätta igång den 
kemiska reaktionen även på fyra millimeters 
djup. En välkommen extraeffekt: den välba-
lanserade translucensen tillsammans med 
fillernas speciellt utvalda ljusbrytningsindex, 
nanopigment och monomermatrix säker-
ställer en perfekt anpassning av restauratio-
nens färg till omgivande tandstruktur, utan 
att ge det gråaktiga skimmer som associeras 
med translucenta kompositer.

Fotoinitiatorer

300 340 380 420 460 500
Våglängd (nm)
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Lucirin Kamfer-
kinon

Standardinitiatorsystem
Ivocerin  
Fullständig ljushärdning av 
4-mm skikt
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Effekt av Ivocerin

Effekt av standard- 
initiatorsystem & Ivocerin

Effekt av Ivocerin fotoinitiator
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Kompositer som används till att framställa kraftbärande restaurationer måste uppvisa en böjhåll-
fasthet på minst 80-100 MPa (Illie et al. 2005) för att minska risken av fraktur på restaurationen. 
Böjhållfastheten på Tetric EvoCeram Bulk Fill ligger på 120 MPa och är därför samma som Tetric 
EvoCeram. Det betyder att den ligger avsevärt högre än minimikraven.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att de fastställda värdena på böjhållfastheten 
endast är meningsfulla om kompositen kan ljushärdas på rätt sätt av klinikern. Om kompositen 
härdas med otillräcklig ljusintensitet kommer materialstyrkan att försämras automatiskt. Restaura-
tionen kommer härigenom att bli känsligare för att gå sönder för tidigt (se tabell på sidan 2).

I klinisk tandvård är rätt ljushärdning mycket teknikkänslig. För varje millimeter som separerar 
fyllningens yta från härdljuset, minskar intensiteten på det ljus (mW/cm2) som når restaurationen, 
p.g.a. spridning av ljusvågorna som inte kan förhindras. Vid ett avstånd av 1 cm mellan ljusledare 
och fyllningens yta, kan mer än 80 % av ljusintensiteten gå förlorad (Felix och Price 2003). Foku-
serande eller turboljus-ledare och apparater, på vilka LED monteras framtill, har visat sig vara sär-
skilt obekväma, då de tenderar att sprida ljuset längre bort från spetsen än parallella ljusledare 
(Price et al. 2000). Därför är ljushärdningsapparater med parallella ljusledare, som Bluephase 
Style, att föredra.

Ocklusal belastning och ljushärdning

ISO 4049 Tetric EvoCeram
Ivoclar Vivadent

Tetric EvoCeram Bulk Fill
Ivoclar Vivadent

Böjhållfasthet MPa ≥ 80 120 120

Vattenabsorption (7 dagar) µg/mm³ ≤ 40 21.2 21.1

Vattenlöslighet (7 dagar) µg/mm³ ≤ 7.5 < 1.0 < 1.0

Röntgenkontrast % Al 100 Bleach I               200
Bleach L, M, XL    300
Andra färger    400

260

Andra materialegenskaper

Vickershårdhet HV 0.5/30 MPa 580 620

Elasticitetsmodul MPa 10000 10000

Max. tjocklek på skikt (IV metod) mm 1.5 – 2.0 4.0

Translucens: beroende på opaciteten % 6.5 – 20.0 15 –17

Fysikaliska egenskaper i enlighet med ISO 4049
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En ytterligare fördel med Bluephase® Style är den korta ljusledaren. I många kliniska fall är arbets-
området mycket litet. Många patienter, särskilt barn har små munhålor, vilket gör det svårt att nå 
de bakersta molarerna. Dessutom sitter de flesta kaviteterna på de distala ytorna. Varje kliniker kan 
lägga till fall på listan över situationer när det har varit svårt att nå ett speciellt behandlingsområde. 
Ljusledaren till Bluephase Style har en liten böjd spets. Det gör att den tar mindre plats än konven-
tionella apparater.

Bluephase Style, Ivoclar Vivadent
Parallell kort 10-mm ljusledare

Bluephase G2, Ivoclar Vivadent
Parallell 10-mm ljusledare

Demi Plus, Kerr 
Turbo ljusledare 13 > 8 mm

SmartLite PS, Dentsply 
Turbo ljusledare 13 > 8 mm
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Den ergonomiska Bluephase Style ljushärdningsapparaten producerar 1100 mW/cm2 ±10 % och 
har därmed rätt ljusintensitet för att härda kompositer effektivt. På grund av teknikkänsligheten vid 
ljushärdning, speciellt i det posteriora området, rekommenderar vanligtvis tillverkarna att ljushärd-
ningstiden fördubblas från 10 till 20 sekunder per skikt. Bluephase Style har inga polymeriseringslä-
gen som ”soft-start” eller ”low power”. Effekten av ”soft-start”-läget för att reducera 
krympningsstress kan ifrågasättas, särskilt som en reduktion av härdljuset även krävs. (Flemming et 
al. 2007; Hofmann och Hunecke 2006; Lu et al. 2005; Lu et al. 2004a). Min personliga syn är att 
”soft-start”-läget är irrelevant för det kliniska resultatet och är därför en onödig egenskap på härd-
lamporna.

Bluephase Style: enkelt och effektivt 
arbete samt modern och ergonomisk design
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Likt andra apparater inom samma segment av ljushärdningsapparater, är Bluephase Style 3:e gene-
rationens	apparat.	Den	besitter	egenskapen	polywave	LED	från	Ivoclar	Vivadent.	Apparater	från	3:e	
generationen garanterar polymerisering av alla kommersiellt tillgängliga ljushärdande dentala mate-
rial, oberoende av vilken ljusinitiator materialet innehåller. LED-lampor avger ett halogen-liknande 
ljusspektrum	inom	violett	och	blått	våglängdsområde.	Apparater	från	2:a	generationen	–	vilka	en-
dast	kan	aktivera	kamferkinon	–	kan	inte	härda	alla	typer	av	material	(Price	R	BT	et	al.	2010,	2006,	
2005). 

LED ljushärdningsapparater från 2:a generation utan 
halogenliknande ljusspektrum härdar inte alla typer av material.

LED apparater från 3:e generation karaktäriseras av deras halogen-liknande 
ljusspektrum. Bluephase Style passar till alla typer av fotoinitiatorer och material, 
tack vare polywave LED.

Våglängdsspektra

Fotoinitiator: kamferkinon

Fotoinitiator: Lucirin TPO

Bluephase Style med Polywave LED, Ivoclar Vivadent 2

Elipar S 10, 3M Espe 1

SmartLite PS, Dentsply 1

Demi Plus, Kerr 1

Källa: R Price, Dalhousie University, Halifax, Canada, 2011

1 LED apparat från 2:a generation
2 LED apparat från 3:a generation

380 400 440 460 480 500 520 540
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Konsistensen på bulkfyllnads-material är mycket varierande inom de olika produktsystemen. Medan 
Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer), SDR (Dentsply), Filtek Bulk Fill (3M) och x-tra base (Voco) är fly-
tande, är de övriga materialen inklusive Tetric EvoCeram Bulk Fill viskösare och därför fasta och 
skulpterbara.

Jag anser att rent flytande material är ganska olämpliga som singel-skikt fyllningar, eftersom restau-
rationens ytskikt inte kan bearbetas efter den naturliga tandens morfologi. Den flytande konsisten-
sen kan verka bekväm för att fylla stora kaviteter. Dock, är det svårare att adaptera denna typ av 
material utan att få överskott när ocklusala fissurer ska skapas. Återskapandet av kuspar är ännu 
svårare. I de flesta fall måste restaurationen finisheras genom slipning, vilken tar ytterligare tid i an-
språk och kan orsaka skador på de marginala kanterna.

Skulpterbarhet
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Det knepigaste beslutet som en kliniker behöver fatta i detta sammanhang, är till vilken grad kus-
par och fissurer ska finisheras innan restaurationen ljushärdas. Jag själv föredrar att skapa en mor-
fologi så trogen den naturliga tanden som möjligt, med djupa fissurer. Tiden som krävs för detta 
arbete är väl investerad: tiden som krävs för slutlig finishering och polering reduceras. Dessutom 
förstorar ett djupt fissurnätverk kavitetens fria yta. Motsvarande C-faktor (Feilzer et al. 1987) sänker 
stelningsstressen.

Därför uppskattar jag verkligen ett material som kan bearbetas under en längre period i omgivande 
ljus. Ur den synvinkeln är Tetric EvoCeram Bulk Fill exemplarisk bland dagens tillgängliga bulkfyll-
nads-system.

Arbetstid i omgivande ljus
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 Tetric SDR  Venus QuiXfil x-tra fil SonicFill
 EvoCeram  Flow Bulk Fill Dentsply Voco Kerr
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Lång arbetstid enligt ISO 4049

Mätt enligt ISO 4049,
R&D Ivoclar Vivadent, 
juni 2011 
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Arbetstid i omgivande ljus

Mätt enligt ISO 4049,
R&D Ivoclar Vivadent, 
juni 2011 

Dentala kompositer ska uppvisa en hög grad av röntgenkontrast så att det på röntgenbilder går att 
särskilja	dem	från	omgivande	tandstruktur.	Värden	på	250	%	Al	och	högre	är	önskvärt,	eftersom	
röntgenkontrasten då tydligt är högre än tandens emalj och standarden som krävs enligt ISO 4049. 
Studier har visat att vissa kommersiella kompositer uppvisar en röntgenkontrast som är lägre än 
tandens emalj (Tsuge 2009; Turgut et al. 2003). Därför är röntgenkontrasten på 260 % för Tetric 
EvoCeram	Bulk	Fill	bra.	Andra	bulkfyllnads-material	uppvisar	värden	som	betygssätts	som	bra	till	ut-
märkt. Röntgenkontrasten på SonicFill (Kerr) är lägre än det ideala 250 %.

Röntgenkontrast
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Ett materials poleringsegenskaper är direkt relaterade till storleken på de fillers som materialet 
innehåller. Bland bulkfyllnads-materialen, uppvisar endast Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer) och 
Tetric EvoCeram Bulk Fill (Heintze et al. 2012) god polerbarhet.

SEM bilderna nedan visar de olika storlekarna på fillers som används i bulkfyllnads-material. Beträffande 
deras utseende, uppvisar bulkfyllnads-material vissa tillkortakommanden. Även om Tetric EvoCeram Bulk 
Fill och Venus Bulk Fill (Hereaus Kulzer) uppvisar goda poleringsegenskaper, tenderar de, som alla bulk-
fyllnads-material, att bli ganska translucenta. Detta för att säkerställa att materialen genomhärdas. Tran-
slucensen på Tetric EvoCeram är 15 %. Detta värde ligger nära tandens emalj. Dock ligger translucensen 
för Venus Bulk Fill strax under 40 %. P.g.a. detta kan missfärgade områden av kvarvarande emalj skimra 
igenom restaurationen och negativt påverka det kliniska estetiska resultatet. Dessutom är färgvalet för 
bulkfyllnads-material mycket begränsat. Mörka färger finns inte tillgängliga.

Poleringsegenskaper och estetisk integrering

Tetric EvoCeram
Bulk Fill, Ivoclar Vivadent

QuiXfil, Dentsply

Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer

SonicFill, Kerr

Sure Fill SDR Flow, Dentsply

Polering med en-stegs polersystem 
OptraPol Next Generation

320 grit 10 s 20 s 30 s
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Mått på glans, R&D 
Ivoclar Vivadent, 
juni 2011

Tetric EvoCeram Bulk Fill / Ivoclar Vivadent

SonicFill / Kerr

Jämförelse av fillers i bulkfyllnads-material (Ivoclar Vivadent 2011)

QuiXfil / Dentsply

Venus Bulk Fill / Heraeus Kulzer

SDR Flow / Dentsply

x-tra fil / Voco
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Polering med en-stegs polersystem 
OptraPol Next Generation

Mått på glans, R&D 
Ivoclar Vivadent, 
juni 2011

Tetric EvoCeram Bulk Fill passar i alla situationer där en viss flexibilitet till restaurationens estetiska 
utseende är acceptabel. Det betyder att materialet kan användas till alla typer av restaurationer i 
det primära bettet (med undantag för anteriora fyllningar). Tetric EvoCeram Bulk Fill är helt klart att 
föredra	före	konventionella	kompositer	i	dessa	fall.	Generellt	kan	Tetric	EvoCeram	Bulk	Fill	fyll-
ningen göras i ett steg, vilket förkortar arbetet samt underlättar för den ofta begränsade samar-
betsförmågan hos unga patienter.

I den permanenta dentitionen är Tetric EvoCeram Bulk Fill främst indicerat för klass I och klass II 
kaviteter. I de flesta fall skapar inte materialets emalj-liknade translucens några estetiska problem.

Figur 1-15 illustrerar två standardfall där kariösa lesioner behandlades. Vissa existerande missfärg-
ningar i dental vävnad (d.v.s. efter amalgamfyllningar) visade sig vara ganska svåra att råda bukt på. 
Trots det maskerades de effektivt genom att ett tunt första skikt av en relativt opak flytande kom-
posit	(Tetric	EvoFLow	A3,5	Dentin)	applicerades.

Trots att huvudindikationen för Tetric EvoCeram Bulk Fill är klass I och klass II fyllningar, kan större 
restaurationer göras med materialet. Dock måste vissa estetiska begränsningar accepteras jämfört 
med konventionella kompositer, vilka har en omfattande färgskala. Hur som helst, antal skikt som 
behöver appliceras reduceras till nästan hälften. Det flesta patienter, och särskilt de som får en 
gammal amalgamfyllning utbytt, fäster inte så stor vikt vid att bulkfyllnads-materialet inte matchar 
perfekt	mot	omgivande	tandsubstans.	Generellt	blir	patienterna	glada	när	en	grå	fyllning	byts	mot	
en vit.

Rationellt anses en fyllning vara integrerad i munhålan, när den inte syns från talavstånd. Detta mål 
uppnås med Tetric EvoCeram Bulk Fill, särskilt i molarområdet, i de allra flesta fall.

Fotona i figurerna 16-54 visar hur två stora singel-tands restaurationer gjordes med 
Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Min personliga uppfattning är att Tetric EvoCeram Bulk Fill är ett utmärkt bulkfyllnads-material. Jag 

Kliniska indikationer
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Fig. 1: Utgångsläge: mesialt approximal karies i tand 15

Fig. 3: Preparerad tand med bevel-utformade 
emaljkanter med rätt vinkel mot emaljprismorna

Fig.	5:	Applicering	av	AdheSE	primer

Fig. 2: Kofferdam

Fig.	4:	Applicering	av	en	sektionsmatris	samt	kil

Fig.	6:	Applicering	av	AdheSE	bonding
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Fig. 7: Kavitetsfyllning i ett skikt med Tetric EvoCeram 
Bulk Fill

Fig. 9: Färdig restauration: Små och medium-fyllningar smälter in med det naturliga bettet

Fig. 8: Kontroll av ocklusion
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Fig. 10: Utgångsläge: mesial defekt i första molaren i 
överkäken

Fig. 12: Selektiv emaljetsning med fosforsyra i 
30 sekunder

Fig. 11: Ett torrt arbetsfällt är skapat. Preparation och 
applicering av en sektionsmatris och kil

Fig.	13:	Applicering	av	AdheSE	primer	och	bonding

Standardfall med karies Fall 2
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Fig. 14: Fyllning gjord i ett skikt med Tetric EvoCeram 
Bulk Fill

Fig. 15: Färdig restauration
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Fig. 19: Efter applicering av Tofflemire matris och 
träkilar. De största möjliga träkilarna valdes.

Fig. 17: Efter preparering. De linguala och disto-buckala 
kusparna bröts av under prepareringen. Den me-
sio-buckala kuspen reducerades med 1,5 mm för att 
undvika att preparationsgränsen skulle hamna på kusp-
spetsen. Kariös tandsubstans avlägsnades och den dis-
tala preparationsgränsen lades sub-gingivalt.

Fig. 16: Utgångsläge: patienten kom till praktiken med 
en gammal amalgamfyllning i tand 36. Den distala sidan 
av fyllningen var frakturerad och sekundärkaries hade 
utvecklats (röd pil). Den buckala sidan av den dis-
to-buckala kuspen hade en omfattande fraktur (gul pil). 
Den disto-linguala kuspen hade blivit restaurerad med 
komposit. Enligt patienten hade de intilliggande tänder-
nas kompositfyllningar (35, 37) gjorts under 1990-talet. 
Dessa fyllningar uppvisade missfärgningar i kantanslut-
ningarna och var nötta. Trots detta var de funktionellt 
acceptabla.

Fig. 18: Även om kofferdam inte krävs, gör det arbetet 
lättare.

Stor restauration Fall 1
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Fig.	21:	AdheSE	primer	applicerades	och	fick	reagera	i	
30 sekunder på ytan innan den tunnades ut med kraftigt 
tryck på luftblästern. Själv-ets adhesiv innehåller vatten 
som lösningsmedel, vilket har ett lågt ångtryck. Om pre-
parationen är otillräckligt torkad, kommer vatten ligga 
kvar i hybridlagret och försämra långtids-hållfastigheten 
av bondningen.

Fig.	23:	Adhesivet	ljushärdades	i	10	sekunder	med	
Bluephase Style.

Fig. 20: Selektiv emaljetsning med Total Etch i 30 sekun-
der. För medium-stora kaviteter, föredrar jag att an-
vända selektiv etsteknik tillsammans med en 2-flaske 
själv-ets-adhesiv	(AdheSE).
(Frankenberger et al. 2008).

Fig.	22:	AdheSE	bondning	applicerades	och	tunnades	ut	
med luftbläster.
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Fig. 25: ”Pinpointed”: pilarna visar vilka områden där 
matrisen formades med flytande komposit och metall-
kondenserare.

Fig. 27: I ett andra steg färdigställdes den distala sidan. 
En mikropensel är betydligt bättre för detta ändamål än 
en metallkondenserare.

Fig. 26: De första distala och mesiala skikten av Tetric 
EvoCeram Bulk Fill applicerades tillsammans och ljushär-
dades.

Fig. 24: Även om en Tofflemire matris är relativt enkel 
att applicera för stora och subgingivala restaurationer, 
begränsas ofta möjligheten till att få en bra tandkontur. 
Därför applicerades en droppe flytande komposit (Tetric 
EvoFlow). En metallkondenserare sattes ner i den ohär-
dade kompositen och matrisen formades till önskad 
kontur. Matrisen hölls i önskat läge med kondenseraren 
och kompositen ljushärdades.
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Fig. 29: Den buckala sidan byggdes upp i nästa steg.Fig. 28: Det tredje steget innebar rekonstruktion av den 
linguala sidan.

Fig. 30: I det femte steget byggdes den linguala kuspen 
upp.

Fig. 31: Under ljushärdningen måste ljusledaren hållas så 
nära materialytan som möjligt. Tack vare ljusledarens 
spets på 10 mm, behövs endast en ljushärdningscykel.
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Fig. 33: Finisheringen innebar att överskottskomposit 
togs bort buckalt och lingualt med mjuka diskar.

Fig. 35: Färdig restauration sedd från buckalt håll.

Fig. 32: Det sjätte och sista uppbyggnadssteget: 
Framställning av buckal kusplutning.

Fig. 34: Innan de ocklusala områdena finisheras, 
kontrolleras ocklusionen.

Fig.	36:	Restauration	sedd	från	ocklusalsidan.	Materialets	färg	integreras	med	omgivande	naturliga	tänder	med	färg	A3,	
som då är något mörkare. Den kliniska relevansen för detta mindre fel i det posteriora området får dock betraktas som 
ringa.
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Fig. 37: Utgångsläge: En frakturerad första molar i 
överkäken med karies och gamla fyllningar.

Fig.	39:	Applicering	av	matris

Fig. 38: Kofferdam på plats samt karies och de gamla 
fyllningarna borttagna.

Fig. 40: Selektiv emaljetsning i 30 sekunder

Fig.	41:	AdheSE	bonding	med	2-flaske	själv-ets	adhesiv	
(AdheSE)

Fig. 42: ”Pinpointing” av matrisen. Med en flytande 
komposit	(Tetric	EvoFlow	A3,5	Dentin)	och	en	metall-
kondenserare formas matrisen till önskad form.

Stor restauration Fall 2
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Fig. 43: Matrisen är formad. Den relativt opaka Tetric 
EvoFlow	A3,5	Dentin	hjälper	till	att	maskera	den	
missfärgade dentinvävnaden.

Fig. 45: I ett första steg byggdes de approximala sidorna 
upp. Materialet var mycket enkelt att konturera.

Fig. 44: Materialet applicerades och adapterades med en 
mikropensel. Då en mikropensel användes istället för en 
metallkondenserare stannade materialet på plats på 
tandytan och klibbade inte fast på instrumentet.

Fig. 46: Den palatinala delen är klar.
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Fig. 47: Uppbyggnad av den mesio-palatinala kuspen Fig. 48: Uppbyggnad av den disto-buckala kuspen

Fig. 49: Framställning av de återstående kusplutningarna Fig. 50: Överskottsmaterial tas bort
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Fig. 51: Framställning av ordentlig ocklusion 

Fig. 53: Färdig restauration sedd från mesio-buckal håll. 
Tetric EvoCeram Bulk Fills utmärka poleringsegenskaper 
syns tydligt. 

Fig.	52:	Polering	av	ytan	med	OptraPol	Next	Generation

Fig. 54: Ocklusalt
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känner inte till några nackdelar jämfört med konventionella kompositer, med undantag av den be-
gränsade färgskalan. Jag får ett material med utmärkta hanteringsegenskaper och möjligheten till 
att avsevärt förenkla skiktningstekniken och dessutom göra den snabbare.

Den estetiska integrationen för klass I och II fyllningar är mer än tillräcklig. Detta gäller även för de 
flesta fall med kuspfrakturer. Dock, ett varningens ord: Du kan komma att bli beroende av detta 
material.	När	du	har	provat	det,	är	det	stor	risk	att	du	inte	vill	använda	konventionella	kompositer	
längre. Detta material har fått en permanent plats på min praktik. 

Bedömning

Dr. Markus Lenhard
Vordergasse 30
8213	Neunkirch
Schweiz
markus.lenhard@bluewin.ch
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