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SAmmANfATTAT Man, 76 år, remit-
teras till avdelningen för protetik vid Cen-
trum för specialisttandvård i Helsingborg 
för »hjälp med protetiken« i överkäken.

bakgrund
Allmän anamnes
Patienten har astma. Har fått propp i lungorna 
och medicineras med Waran mot detta. Han lider 
av gikt och går med krycka. Patienten är allergisk 
mot mörk choklad och kanel. Medicinerar med 
Prednisolon, Allopurinol, Atrovent, Bricanyl, 
Avodart, Kestine, Lunelax, Waran, Saroten och 
Symbicort. Patienten varken röker eller snusar. 

Lokal anamnes (figur I)
Patienten saknar tänder på vänster sida av över-
käken. Han tycker att han har för få tänder att 
tugga med och har flertalet gånger tappat sina 
broar som nu sitter fastsatta provisoriskt. Patien-
ten önskar få fler tänder som är hållbara och vill i 
första hand ha fasta ersättningar med implantat. 
Patienten är lite orolig inför eventuella extraktio-
ner på grund av att han medicinerar med Waran. 

Patienten upplever sig inte ha några besvär 
från tuggmuskler eller käkleder. 

status (figur ii)
n Patienten har tête-a-têtebett. 
n Samtliga tänder i överkäken är kraftigt ned-

abraderade. Patienten bedöms gnissla tänder.
n Hängande ocklusionskurva i kvadrant 1/4.
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 fallpresentation

n Käkleder och tuggmuskler palperas utan an-
märkning.

n Kristan i överkäken måttligt resorberad. 
n Slemhinna/tunga utan anmärkning.
n Djup ficka kring 13 på grund av trolig rotfrak-

tur. 
n 31 marginal kommunikation.

Röntgen (figur II)
Käköversikt (opg)
n Restbett i överkäken 15, 13–23 och i underkäken 

47–36. 
n 15 och 13 båda broändstöd och vid 15, som sak-

nar rotfyllning, finns misstanke om vidgad pe-
riodontalspalt apikalt medan apikalområdet 13 
är mera svårtolkat. En glipa tycks dock finnas 
mesialt rotfyllningen cervikalt åt. 12–21 kraftigt 
abraderade kronor och oblitererade pulparum. 

n Rotfylld 23 med vertikal benficka mesialt och 
vidgad periodontalspalt periradikulärt. 

n 22 mesialt med glipa mellan krona och tand. 
n 31 med misstänkt periapikal destruktion, möj-

ligen orsakad av abrasion. 
n Kraftigt abraderade tänder i överkäke. 
n Linguala exostoser bilateralt.  

Diagnos
n F 45.82 Tandgnissling (bruxism)
n K 02.1 Karies i dentinet
n K 03.11 Habituell abrasion av tänder
n K 04.5 Kronisk periradikulär osteit med ur-

sprung i pulpan
n K 08.1 Förlust av tänder till följd av olycksfall, 

extraktion eller parodontal sjukdom 
n K 08.2 Atrofi av tandlöst alveolarutskott
n S 02.53 Rotfraktur på tand

Godkänd för publicering 8 april 2010

K: Karies, ytan anges. P: Parod, djupaste fickan på tanden anges. E: Endodontisk diagnos. rr: Rotrest. N: Nekrotisk pulpa.

Figur II. Status.
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Figur I a–e. Före behandling. 

Figur III a–f. 
Röntgenbilder från 
undersöknings-
tillfället. Sedan 
röntgenbilderna 
togs så har 22 och 
23 frakturerat (se 
kliniska bilder).
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står på. Detta innebär att retentionen inte är lika 
bra på teleskopkronan vid samma konvergens-
vinkel. Det avhjälps i detta fall med ett attache-
ment (ipsoklips). En konuskonstruktion bör inte 
användas av bruxister då de kan bita fast den. 
Teleskopkrona kan vara lämplig för bruxister då 
den även är lätt att laga om frakturer skulle ske.

Fördelar med teleskopkrona:
n Den kan lätt byggas om vid eventuella tandför-

luster. När många tänder går förlorade kan en 
partialprotesversion byggas om till en täckpro-
tes. Detta gör den lämplig vid fall där progno-
sen på stödtänderna är tveksam. 

n Enligt litteraturen har själva konstruktionen 
hög överlevnadsfrekvens.  

n Belastningsriktningen vid tänderna är axiell 
och därmed gynnsam. Kronorna gör att man 
får bra retention och stabilitet även vid vissa 
enkelsidiga fall.

n Ipsoklipsens förslitningsdelar sitter i protesen 
och kan bytas i stolen medan patienten väntar.

n Hygienen av restbettet förenklas.
n Ytterkonstruktionen retinerar väl varför pa-

tienten uppfattar den som fast.

Nackdelar med teleskopkrona:
n Om patienten behöver reparera ytterkonstruk-

tionen hos tandtekniker, får en temporär kon-
struktion utföras eller så får patienten under 
reparationstiden klara sig med endast inner-
kronorna. 

n Godstjockleken (för både inner- och ytterkro-
nor) kräver stor avverkning av tandsubstans.

n Konstruktionen är inte lämplig vid dålig krista 
i kombination med få stödtänder. Stödtänderna 
skulle kunna överbelastas och därmed bli mo-
bila och eventuellt frakturera.

n Konstruktionen har ett högt pris.

saMManfattning
Teleskopkronor är en behandlingsform som an-
vänds sällan i Sverige. Metoden är vanligare ut-
omlands, framför allt i Tyskland där den finns 
i olika versioner. Den kan vara mycket lämplig 
vid tveksamma restbett, bruxister, där patienten 
önskar en »fastare« version av partialprotes och 
vid vissa enkelsidiga fall.

bedÖMning (figur iV)
Patienten har en temporär bro i överkäken där 
broankaret på 15 är slitsat och 13 är mycket dålig. 
Tanden har en 16 mm ficka, troligen på grund av 
en rotfraktur. Dessutom har patienten en häng-
ande ocklusionskurva kvadrant 1/4.

Målet med behandlingen är att ersätta patien-
tens tandluckor, höja/återställa bettet och ge en 
så god ocklusion som möjligt för att optimera/
fördela belastningen. 13, 22, 23 och 31 bedöms 
inte kunna användas på grund av antingen rot-
fraktur eller att det är för lite tandsubstans kvar. 
Dessa bedöms extraktionsmässiga.

beHandling (figur V)
Patienten önskade fasta tänder att tugga med. 
Olika behandlingsförslag presenterades för pa-
tienten. Initialt planerades extraktioner av dåliga 
tänder, att kronförse restbettet samt installation 
av implantat. Dock bestämde patienten sig för att 
göra kombinationsprotetik efter att ha tänkt över 
saken och talat med vänner. Som en akutåtgärd 
separeras den temporära bron och en temporär 
partialprotes i överkäken utförs.

Patienten avslutade sin Waranbehandling 
under tiden som beslut från Försäkringskassan 
(65+) avvaktades.

Den utförda behandlingen:
n Extraktion av 13, 22, 23 och 31.
n Temporär protes i överkäken och temporära 

broar 45–46 och 42–32 med korrekt ocklu-
sionsplan.

n Innerkronor 15, 12, 11, 21.
n Partialprotes med ytterkronor med ipsoklips 

på 15, 12, och 21.
n Brorekonstruktioner på 45–46 och 42–32 

(hängande 31).
n Hygien- och skötselinstruktioner.

Vid ettårskontrollen är patienten mycket nöjd 
med sina rekonstruktioner. Inga frakturer har 
skett, ingen mobilitet kan upptäckas och inga 
tecken på tandslitage kan ses.

diskussion
Skillnaden mellan en teleskopkrona och en ko-
nus krona är att konuskonstruktionen inte bott-
nar. Den teleskopiska ytterkronan bottnar och 
innerkronan har en skuldra som ytterkronan 

Figur IV a–c. På 
studiemodellerna 
syns tydligt den 
hängande ocklu-
sionskurvan.
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Figur V a–i. Från ettårskontrollen.
a–d) Ytterkonstruktionen är på 
plats.
e)  Underkäken med de nya rekon-
struktionerna.
 f–g) Innerkronorna utan ytter-
konstruktionen. 
h) Ytterkonstruktionen.
i) Detaljbild av en ytterkrona med 
ipsoklips.
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