Forskning

Nytt från NIOM – Nordiska institutet för
odontologiska material. Artikeln är översatt
från norska av Thomas Jacobsen, Tandläkartidningen.

Riktlinjer för
ljushärdning
Riktlinjer för val och bruk av härdljuslampor har nyligen utfärdats.
Rekommendationerna presenteras här av NIOM.
I maj 2014 deltog NIOM (Nordiska institutet för
odontologiska material) i ett symposium vid Dalhousie University, Halifax, Kanada, om ljushärdning inom odontologin. 40 deltagare från olika
akademiska miljöer och industrin, utarbetade riktlinjer för kliniskt relevanta val och bruk av härdljuslampor [1].
VAL AV HÄRDLJUSLAMPOR

Författare:
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Använd lampor från en tillverkare som uppger kontaktinformation, bifogar bruksanvisning och kan ge
service. Helst bör lampan ha fått en positiv bedömning hos en pålitlig tredjepartsutvärderare. När lampan är ny, ha även kunskap om
● hur starkt ljuset från lampan är (irradians vid ljusledarens mynning) angivet i milliwatt/kvadratcentimeter (mW/cm2) och spektralsammansättningen (hur starkt ljuset är för varje våglängd som
sänds ut)
● ljusstrålen är jämn och tillräckligt effektiv över
hela strålens tvärsnitt
● tvärsnittsarealen för ljusstrålen.
Var speciellt uppmärksam vid användning av ljusstarka lampor (mer än cirka 1 500 mW/cm2) för vilka det anges mycket korta ljushärdningstider (exempelvis 1–5 sekunder). Vid så korta härdningstider
är det viktigt att ljusledarens mynning hålls stabil
över materialet under härdningen. Även om enstaka fyllningsprodukter härdar med specifika, starka
lampor, finns en risk att alla kompositer inte härdas
till tillräckligt djup om ljushärdningstiden är kort.

Leta efter vetenskapligt granskad litteratur för att
utvärdera effektiviteten och säkerheten hos sådana lampor och material.
INNAN LAMPAN ANVÄNDS

Innan lampan tas i bruk, kom ihåg detta:
● Kontrollera ljusutbytet regelbundet och använd
en logg som visar ljusutbytet över tiden. Använd
samma mätutrustning och samma ljusledare (ljusledaren påverkar ljusutbytet). Lampor som inte
längre uppfyller tillverkarens specifikationer ska
repareras eller bytas ut.
● Kontrollera och rengör lampan före användning
för att säkra korrekta inställningar, normal funktion och att ljusledarens mynning är fri från defekter eller föroreningar.
● Observera att varje enskilt plastbaserat material måste tillföras ett minimum av energi med de
korrekta våglängderna för att uppnå tillfredsställande resultat. (Energi (Joules/cm2) = irradians
(W/cm2) x ljushärdningstid (sekunder)). Under
alla omständigheter krävs att ljushärdningstiden överstiger en lägsta gräns.
● Följ materialtillverkarens rekommendation om
ljushärdningstid och materialtjocklek och anpassa detta om du använder en lampa från en annan
tillverkare. Öka ljushärdningstiden om avståndet
till materialet ökar och i samband med härdning
av mörka eller opaka färger.
● Välj en ljusledarspets som ger jämnt ljusutbyte
från spetsytan och täcker så mycket av restaurationen som möjligt. Om ljuskäglan är mindre än
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”Välj en ljusledarspets som ger
jämnt ljusutbyte från spetsytan
och täcker så mycket av
restaurationen som möjligt.”
restaurationen, belys varje del av ytan för sig med
överlappande teknik.
Placera ljusledaren så nära som möjligt (men utan
att vidröra materialet) och så att ljuset träffar i en
rät vinkel mot ytan på det material som ska härdas.
Håll ljusledaren stabil över materialet under hela
ljushärdningstiden.
Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och/eller skärmar som skyddar mot härdljuset när en
noggrann och stabil placering av ljusledaren över
materialet ska säkras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Undvik situationer som kan minska ljusmängden till materialet, till exempel
– att hålla ljusledarens mynning för långt (ﬂera
millimeter) från materialet
– att hålla ljusledaren i en sned vinkel mot materialets yta
– smutsig eller skadad ljusledare eller på annat
sätt skadad optik.
● Längre ljushärdningstider bör beaktas i situationer som begränsar ideal åtkomst för ljuset, såsom skuggning av matrisband, tandstrukturer
eller andra fyllningsmaterial.
● Var uppmärksam på risken för termiska skador

●

på pulpa och mjukdelar vid användning av starka lampor eller lång ljushärdningstid. Luftkylning av tanden är rekommenderad i sådana situationer.
● Man ska aldrig lysa direkt i ögonen. Även reﬂekterat ljus kan vara skadligt för ögonen, så du bör
alltid använda lämpligt ögonskydd.
● Att testa ythårdheten hos ett material med en
sond ger ingen information om härddjupet.

Delta i debatten i Tandläkartidningen!
VETE
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5062: Parodontalt skadat bett med
behov av protetisk stabilisering.
5071: Dysfunktionell ocklusion eller
avsaknad av ocklusion i samband
med rehabilitering inom annan er
sättningsberättigande diagnos/till
stånd.
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av otillräcklig tuggfunktion, tvångs
förning eller vävnadsskada.

pen när det damp ner nio efterhands
kontroller samtidigt i brevlådan.
Handlade om implantat, åtgärdskod
851. Kontrollen riktade sig till slump
mässigt utvalda vårdgivare samt dem
som tidigare ingick i efterhandskon
troll av implantat 2009 och som åter
krävdes på ersättning.
Ilsken som ett bi ringde jag upp
Försäkringskassan i Lund och frågade
vad innebörden var med alla dessa ef
terhandskontroller. Försäkringstand
läkaren förklarade att jag nog skulle
känna mig ganska nöjd med nio. De
fanns kolleger som hade fått tjugo på
samma gång!
Vad betyder texten från Försäk
ringskassan? Jo, samtliga åtgärdskod

851 kommer att kontrolleras. Nu eller
senare. Det förekommer alltså inget
slumpmässigt urval på dessa åtgärder.
Samtliga vårdgivare som har åter
krävts på ersättning kommer att kon
trolleras igen. Nu eller senare. Man
kan alltså konstatera att vi som utför
både implantatkirurgin och proteti
ken kommer att förses med odonto
logisk fotboja. Då tycker jag att steget
inte är långt från en frivillig förhands
prövning. Samma pappersarbete mås
te ju ändå bli utfört. Skillnaden skulle
vara att vi tandläkare inte behöver
stå med den enorma ekonomiska risk
som nuvarande system innebär.
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