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 Sedan slutet av 70-talet har det funnits 
möjligheter att ersätta förlorade tän-
der med implantat. Detta har innebu-
rit stora fördelar för många patienter, 
främst de helt tandlösa. Samtidigt har 

implantatbehandling inneburit höga vårdkostna-
der. I Sverige har patienterna tack vare tandvårds-
försäkringen kunnat få behandling till rimliga 
kostnader. Ersättningen från Försäkringskassan 
har varierat under åren, men kostnaderna för 
den statliga ersättningen har varit höga och en-
bart under år 2006 gavs via Försäkringskassan 
ett stöd till implantatbehandlingar på cirka 900 
miljoner kronor (muntligt meddelande, över-
tandläkare Jan Håkansson, Försäkringskassan, 
Stockholm).

Implantatbehandlingen skedde till en bör-
jan uteslutande med de så kallade Brånemark- 
implantaten som tillverkades av Nobelpharma 
ab. Innan implantatbehandlingen inkluderades 
i Tandvårdsförsäkringen hade den underkastats 
en granskning av en expertkommitté inom So- 
cialstyrelsen. När andra implantatsystem så små-
ningom kom ut på marknaden skedde en motsva-
rande granskning innan ersättning via Försäk-
ringskassan kunde påräknas. Vid granskningen 
av den dokumentation som fabrikanten kunde 
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visa upp hade man bland annat som riktlinje att 
det skulle finnas minst två av varandra oberoen-
de studier och att observationstiden skulle vara 
minst fem år.

I och med Sveriges anslutning till eu kom 
granskningen att ersättas med den så kallade 
ce-märkningen. De produkter som uppfyller 
regelverkets väsentliga krav ska förses med ce-
märket. Produkterna ska tillverkas på ett sådant 
sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska 
tillstånd eller säkerhet när de används för det än-
damål och under de förhållanden de är avsedda 
för. ce-märkningen innebär dock ingen gransk-
ning av de kliniska långtidsresultat som kan nås 
med ett implantatsystem.

Antalet implantatsystem på den svenska mark-
naden har ökat kraftigt under senare år. Det bör 
också påpekas att produkter som säljs på den 
svenska marknaden ska ha en märkning och 
bruksanvisning på svenska språket.

Vid Sveriges Tandläkarförbunds »Tandvårdsfo-
rum« 31 maj 2006 diskuterades ansvarsfrågor vid 
implantatbehandling. På ledarplats i Tandläkar-
tidningen [1] framfördes därefter budskapet »att 
vi inte ska använda material eller metoder som inte 
är väl dokumenterade och kliniskt prövade«.

Avsikten med artikeln är att kort beskriva de 
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implantatsystem som för närvarande saluförs i 
Sverige samt att informera om i vilken utsträck-
ning dessa implantatsystem är vetenskapligt do-
kumenterade. 

Officiell förteckning saknas
En officiell förteckning över vilka implantat som 
marknadsförs i Sverige finns inte vare sig hos Soci-
alstyrelsen, Läkemedelsverket eller Försäkrings-
kassan. Författarna har med hjälp av annonser 
om implantat i fackpress samt vid utställningar 
och liknande där implantatfirmor deltagit försökt 
få en heltäckande bild. Implantat för insättning i 
os zygomaticus (zygomaticusimplantat) har inte 
tagits med i översikten men inget annat implan-
tatsystem har med avsikt utelämnats. Vår bild av 
vilka implantatsystem som finns på den svenska 
marknaden kan dock vara ofullständig.

Bakom framtagandet av ett implantatsystem 
ligger i regel omfattande forskning med såväl 
experimentella som kliniska studier. Det finns 
ett mycket stort antal kliniska studier, de flesta 
dock med kort observationstid. Behandling med 
implantat avses i regel ge ett livslångt gott resul-
tat och studier med lång uppföljning är därmed 
nödvändiga. Författarna har därför valt att sätta 
fokus på studier med observationstider på fem år 
eller mera.

Det skulle vara önskvärt att också kunna ha 
med en kvalitetsvärdering av ingående studier 
och tydliga krav på kvalitetsparametrar som be-
skriver lyckande, misslyckande och implantat-
överlevnad. I många publicerade studier saknas 
sådan entydig information. Kvalitetsvärdering är 
en omfattande process som vi inte haft möjlighet 
att genomföra vid detta tillfälle. Ett sådant arbete 
pågår dock och det finns förhoppningar att så-
dana resultat kan publiceras längre fram.

Implantatföretagen har kontaktats och om-
betts informera om sitt eller sina implantatsys-
tem vad gäller material, design, yta, med mera. 
De ombads även redovisa dokumentation av 
behandlingsresultat från publicerade kliniska 
studier med minst fem års observationstid. Med 
ledning av de uppgifter företagen lämnat har be-
skrivningen av implantatsystemen gjorts. För att 
så långt som möjligt säkerställa att uppgifter om 
publikationer har återgivits korrekt har vi kon-
trollerat samtliga referenser mot databaserna 
PubMed, embase och central.

I tabell i redovisas referenser till arbeten med  
fem års uppföljning eller längre. Av utrymmes-
skäl har dock antalet referenser i dessa tabeller 
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begränsats till högst tio per implantatsystem. I de 
fall där det finns flera referenser har respektive 
implantatföretag fått medverka till urvalet av ve-
tenskapliga artiklar. Implantatföretagen har även 
fått ta del av den beskrivning vi gjort för respekti-
ve implantatsystem. Förutom små variationer av 
samma implantat (speciellt avseende diameter, 
längd och fästanordning för distanselement) kan 
ett och samma implantatföretag saluföra olika 
implantatsystem. Implantatsystemen presente-
ras i alfabetisk ordning.

implantatsystem
Ankylos 
Ankylos implantat tillverkas av Friadent GmbH, 
Mannheim, Tyskland och säljs av Dentsply Friadent  
Scandinavia AB. Implantatet har funnits på den inter-
nationella marknaden sedan 1987 och på den svenska 
marknaden sedan 2005.

n  Implantatet är cylindriskt-skruvformat med 
en lätt konicitet. Den har också en så kallad 
progressiv gängdesign vilket innebär att 
gängorna blir grundare och något vidare 
längre cervikalt.

n  Implantatet tillverkas av CP titan grad 2 
(faktaruta 1).
n  Ytan förändrades 2003. Makrostrukturen 
i ytan är 
blästrad och mikrostrukturen har en termisk syraetsning. 

n  Ankylos är ett 2-delat implantat. 

n  Kan användas med såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgisk 
teknik.

Behandlingsresultat med Ankylos har presenterats i ett 
antal vetenskapliga artiklar inkluderande longitudinella 
studier med mer än 5 års observationstid (tabell 1). 

Astra Tech 
Tillverkas och marknadsförs  av  Astra Tech AB, Mölndal. 
Har varit på marknaden sedan år 1992.
n  Implantaten är 
skruvformade och 
finns med cylin-
drisk (a, b) form 
(diameter 3,5, 
4,0, och 5,0 mm) 
samt med en ko-
nisk form (c) 
i cervikala delen 
(diameter 4,5 
och 5,0 mm) .   
n  Implantaten  
tillverkas i  CP titan grad 4. 

n  Implantatens hals har mikrogängor och hela implanta-
tet är blästrat med titandioxid. Ytan benämns Tio-Blast. 

 

cba
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År 2004 infördes en kemisk  behandling  med fluor 
(Osseo-Speed) som finns på samtliga implantat från 
och med hösten 2007.
n  Astra Techs implantat är 2-delat med konisk förbindelse 
mellan fixtur och distans. Det kan användas med såväl 
1-stegs- som 2-stegsteknik.

Den vetenskapliga dokumentationen är omfattande.  
Flera arbeten med observationstider på 5 år eller mera är 
publicerade. I tabell 1 redovisas ett urval av dessa. Ingen 
5-årsuppföljning är publicerad avseende Osseo-Speed.

Atlas
Atlas är ett implantat med liten diameter som tillverkas 
och säljs av Dentatus  AB, Sverige. Implantatet är avsett 
att användas för retention av täckproteser. Det har varit 
på svenska marknaden sedan 2005.

n  Det tillverkas i titanlegering Ti6Al4V 
(motsvarande titan grad 5). 
n  Det är skruvformat cylindriskt och har en 
apikal konicitet.
n  Det finns med diameter 2.2 och 2.4 mm och 
är ett 1-delsimplantat avsett att installeras 
med 1-stegsteknik.

n  Ytan i den gängade delen av implantatet är 
blästrad.

Behandlingsresultatet finns beskrivet i 

fallbeskrivningar och i en studie med 14–36 månaders 
uppföljning. Ingen 5-årsuppföljning finns.

Bego-Semados
Implantatet tillverkas av Bego Implant 
systems GmbH & Co, Bremen och säljs av 
A-dental, Flemming Dental Nordic AB. 
Implantatet har funnits på marknaden sedan 
år 1993 och saluförs i Sverige sedan 2006.

n  Implantatet är skruvformat. Det har en 
hexagon  med intern konicitet. Gängstruk-
turen är grundare cervikalt.

n  Implantatet tillverkas av CP titan grad 4. 
Ytan är blästrad med aluminiumoxid, och 
samma yta har använts sedan 1995.

n  Avsett för 1-stegs- eller 2-stegskirurgisk 
teknik eller båda delarna.

Behandlingsresultat med Bego-Semados  
finns beskrivet i ett antal rapporter, varav 
två har en uppföljningstid på  5 år ( tabell 1).

Biomain
Tillverkas av Sterngold, USA/Biomain AB och säljs i 
Sverige av Biomain, Helsingborg. Biomain saluför två 
olika implantat : External Hex (Kopia av Brånemark-

TABELL 1. Publicerade vetenskapliga studier med minst 5 års uppföljning avseende implantatsystemen (redovisade i bokstavsordning). 
(Ingen kvalitetsbedömning av de publicerade studierna har genomförts.)
 
Ankylos Astra Tech Atlas Bego-Semados Biomain Biomet 3i

Döring et al 20042 Makkonen et al 19975 Saknas Beaumier et al 200515* Saknas Lazzara et al 199617

Morris et al 20043 Arvidson et al 19986  Fenske et al 200716*  Sullivan et al 200118

Nentvig 20044 Gotfredsen et al 20007    Davarpanah et al 200219

 Palmer et al 20008    Weng et al 200320

 Gotfredsen et al 20019    Feldmann et al 200421

 Gotfredsen 200410    Sullivan et al 200522

 Wennström et al 200411

 Åstrand et al 200412

 Rasmusson et al 200513

 Wennström et al 200514      

Brånemark System Brånemark Integration Endure Imtec-MDI Impladent Lifecore MIS  

Adell et al 199023 Saknas Saknas Saknas Simunek 199833* Saknas Saknas
Andersson et al 199824    Simunek et al 200134*

Scheller et al 199825    Simunek et al 200535

Lekholm et al 199926

Krekmanov et al 200027

Ekelund et al 200328

Jemt et al 200629

Lekholm et al 200630

Glauser et al 200731**

Sanna et al 200732       

Neoss NobelDirect/Perfect NobelReplace Ospol Southern implants Straumann Xive

Saknas Siepenkothen et al 200636* Saknas Saknas Esposito et al 200537 Behneke et al 199638** Degidi et al 200548

     Buser et al 199739

     Mericske-Stern et al 200140

     Giannopoulu et al 200341

     Pinholt 200342

     Romeo et al 200443

     Bornstein et al 200544

     Bischof et al 200645

     Arlin 200646

     Cochran et al 200747

*  Referensen ej tillgänglig vid sökning via databaserna PubMed, CENTRAL eller EMBASE, senaste sökning 080111. 
**  Referensen tillgänglig vid sökning via tidskriften.
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implantatet Mk III) samt I-FixTM (kopia av 
Straumannimplantat).

n  External Hex (a) har marknadsförts 
av Biomain AB sedan 2002, 
medan I-FixTM (b) varit på mark-
naden sedan 2005.

n  Båda implantaten är skruv-
formade och har design i likhet 
med Brånemark Mk III respek-
tive Straumann solid screw.
n  Båda implantaten är tillver-
kade av CP titan grad 4.
n  External hex ( Brånemarkskopian) 
har en syraetsad yta, medan I-FixTM uppges ha en SLA-yta.
n  Båda implantaten är 2-delade. External hex är avsett för 
såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgi, medan I-FixTM  är avsett 
för 1-stegskirurgi.

Någon vetenskaplig dokumentation av Biomain- 
implantaten har inte redovisats. Företaget hänvisar till 
den dokumentation som finns för Brånemark System, 
respektive Straumann.

Biomet 3i
Företaget 3i Implant Innovation Inc grundades 1988. 
Företaget ägs sedan 1999 av Biomet och heter numera 
Biomet 3i. Tillverkningen sker i Palm Beach Gardens USA 
och i Valencia, Spanien. Implantatet säljs av Biomet 3i 
Nordic AB, Malmö.

n  Implantatet finns i olika modeller.
n  Parallel wall (a): Cylindriskt självgängande 
implantat med extern hexagon eller med 
intern koppling (CertainR).

n  Certain 
Prevail (b): 
Cylindriskt 
implantat 
med intern 
koppling och 
utvidgad pro-
tetisk platt-
form; Platform 
SwitchingTM.
n  Natural tapered (c): Rotformat gängat 
implantat med extern hexagon  eller med 
intern koppling.
n  Implantat med extern hex (d) består av CP 
titan (grad 1 som bearbetas till grad 3) med-
an övriga är tillverkade av Ti6Al4V legering.
n  Ytan är dubbelt syraetsad och benämns 
Osseotite och lanserades 1996. En ny 
yta, Nano-TiteTM lanserades 2007.

Behandlingsresultat med 3i-implantat redovisas i ett 
antal artiklar inkluderande sådana med klinisk uppföljning 
på 5 år eller mer (tabell 1). För NanoTiteTM saknas publice-
rad 5-årsdokumentation.

Brånemark System
Detta är det mest välkända av alla implantatsystem och 
dess lansering utgjorde startskottet för den moderna 
implantateran. De första implantaten sattes in 1965 och 
efter lansering i Sverige till utvalda kliniker under åren 
1979–1980 kom det ut på den allmänna marknaden 1981.

Det implantat som kom att kallas Brånemark original 
har sedan genomgått modifieringar med beteckningarna 
Brånemark System Mk II, Mk III, MkIII Groovy och Mk IV. 
Implantatet tillverkas i dag av Nobelbiocare AB och salu-
förs av samma bolag. 
 
n  Implantatet är cylindriskt, 
skruvformat och förbindelsen 
till distansen sker med en 
extern hex. Både MkIII (a) 
och MkIV har en dubbel gänga, 
Mk IV har dessutom en lätt 
konicitet. 
n  En modifiering av Mk IV 
saluförs under beteckningen 
Nobel SpeedyTM (b).
n  Implantatet tillverkas i CP Titan grad 4. 
Brånemarksimplantatet har under lång tid haft en 
maskinbearbetad svarvad yta. År 2000 lanserades 
Ti Unite-ytan som innebär att man ökat oxidlagrets  
tjocklek.
n  Implantatet är 2-delat och kan användas för såväl 
1-stegs- som 2-stegskirurgisk teknik.

Vad gäller klinisk dokumentation är Brånemark System 
det i särklass mest väldokumenterade implantatsystemet. 
Det finns ett mycket stort antal longitudinella studier, så-
väl prospektiva som retrospektiva. Det finns uppföljningar 
på upp till 20 år och omkring 50 studier har uppföljnings-
tider på 5 år eller mera. I tabell 1 redovisas ett urval av 
dessa studier. Två av dessa publikationer avser implantat 
med Ti-Unite-ytan.

Brånemark Integration
Ett implantat med namnet  Fixture Original började säljas 
i Sverige år 2002 av Brånemark Integration AB. Det är dock 
inte ett nytt implantat utan uppges vara utformat och 
tillverkat på samma sätt som det ursprungliga Brånemark-
implantatet som funnits på marknaden sedan 1981.  
Implantatet säljs nu av Unident AB på den skandinaviska 
marknaden. Det tillverkas av Brånemark Integration AB.

FAKTA 1. IMPLANTATMATERIAL

Kommersiellt rent titan (CP, Commercial Pure titanium)

Titan förekommer i 4 olika grader:

Titangrad  1  2  3  4
Hårdhet, Hv* 140  170  190  310
Titanlegering, Ti6A14V används i vissa implantat och 
benämns ibland Titan grad 5.
*Hv står för hårdhet enligt Vickers teknik (pyramid pressas in i mate-
rialet och mäter sedan impressionen), anges i kg/mm2

FAKTA 2. IMPLANTATYTOR

Implantatets yta kan behandlas på olika sätt och vara:

n  Enbart svarvad (turned)

n  Blästrad

n  Syraetsad

n  Coated (pålagd) 
        Exempelvis Titanplasma sprayed, TPS

n  Kombination av åtgärder 
        Exempelvis SLA; ytan är sandblästrad och syraetsad 
        (Sand blastred Large grit Acid etched) 

a b

a b c

a b

d
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n  Implantatet är cylindriskt, gängat och 
har en extern hex och tillverkas av CP titan 
grad 1.

n  Ytan uppges vara den ursprungliga 
svarvade Brånemarksytan.
n  År 2006 lanserades en laserbearbetad yta 
benämnd BioHelix. Man saluför därför nu två 
varianter av implantatet:

n  Brånemark Integration Fixture original.
n  Brånemark Integration BioHelix.
n  Implantatet är 2-delat och är avsett för 
såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgi.

När det gäller den vetenskapliga dokumentationen 
uppges Fixture original vara identiskt med Brånemark-
implantaten med svarvad yta. Dessa har som angivits 
ovan en mycket omfattande dokumentation inkluderande 
långtidsuppföljningar (tabell 1). För BioHelix finns ingen 
publicerad långtidsuppföljning.

Endure  
Implantatet tillverkas av Imtec Corporation, 
USA. Det säljs i Sverige av Normedico AB, 
Stockholm. Implantatet har funnits på 
marknaden sedan år 2006.

n  Det är skruvformat cylindriskt  och har en cervikal 
konisk del som är försedd med mikro-gängor.
n  Implantatet är tillverkat av  titan och det är ett 
2-delsimplantat och är avsett för såväl 1-stegs- som 
2-stegskirurgi.

Dokumentation är mycket begränsad. Ingen 5-års-
uppföljning har påträffats.

Imtec-MDI 
Detta är ett implantatsystem som är avsett för 
stabilisering av täckproteser eller som tempo-
rärt implantat. Det tillverkas av Imtec Corpora-
tion, USA och säljs i Sverige av Normedico AB, Stockholm. 
Därifrån anges att Imtec-MDI ska användas som temporärt 
implantat och man avråder från användning vid täckpro-
teser. Det har funnits på den svenska marknaden sedan 
2006.

n  Implantatet har en mycket liten diameter, 1,8 
eller 2,4 mm. Den cervikala delen av implantatet kan 
fås med olika stor krage och kan väljas med hänsyn 

till tjocklek på mjukvävnaden.
n  Implantatet tillverkas i titanlegering; Ti6Al4V.
Författarna har inte kunnat finna någon publicerad klinisk 
dokumentation.

Impladent
Implantatet tillverkas av Lasak i Tjeckien och saluförs av 
Titanbron i Kristianstad. Det har funnits på Europamark-
naden sedan 1991 och på svenska marknaden sedan 2006.

n  Det är ett koniskt gängat implantat. Implantat 
med diametrarna 3,7 mm och 5 mm tillverkas 
av CP Titan grad 4, medan implantat med 
2,9 mm diameter tillverkas av legeringen 
Ti6Al4V.

n  Ytan kallas STI-Bio-C och uppges vara 
hydrofil och osteokonduktiv och ha en 
mikrogänga. 
Ytan lanserades 1999.

n  Implantatet är 2-delat  och kan användas 
med såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgisk 
teknik.

Behandlingsresultaten har beskrivits i 
några vetenskapliga artiklar. Tre av dessa är 
uppföljningar med observationstider på 
5 år (tabell 1).

Lifecore
Tillverkas av Lifecore Biomedical Inc , USA och säljs av 
Lifecore Biomedical AB, Skandinavien. Implantatet har 
funnits på marknaden sedan 1990.

n  Lifecore implantat finns i flera modeller:
n  Restore (a): Klassisk Brånemarkdesign (kopia av Mk ii) 
med extern hex.
n  Stage 1 (b): Straumannkopia.
n  Renova (c): koniskt eller rakt implantat med intern 
hex-koppling.
n  Prima (d): rakt implantat med intern Ti lob-koppling.
n  Implantaten Restore och Stage-1 är tillverkade av 
CP titan grad 3, Renova av grad 4 och Prima av titan grad 5. 
n  Ytan är antingen en rent svarvad yta eller en blästrad yta 
benämnd RBM (Resorbable Blasted Media – blästrad med 
kalcium-fosfat).

n  Implantaten är 2-delade och är avsedda att användas vid 
såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgi.

FAKTA 3. NOMENKLATUR

Implantaten är i princip skruvformade men kan ha 
olika utseende.
n  Cylindriskt 
n  Koniskt 
n  Cylindriskt med cervikal konicitet 
n  Cylindriskt med apikal konicitet

Implantaten är i regel 2-delade (two-piece implant, 
TPI) och består då av en intraossös del och en mjuk-
delspenetrerande del.  
Kopplingen mellan de två delarna kan vara extern 
eller intern och kan vara fösedd med en hexagon eller 
octagon.

Ett 1-delsimplantat  (one-piece implant, OPI) är gjort 
i ett stycke.

Foto 
saknas

Foto 
saknas

a b c d
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Beträffande dokumentation av behandlingsresultaten 
anger företaget att implantaten är »generiska« och inga 
5-årsstudier finns publicerade. Däremot finns korttids-
studier och ytstudier.  

MIS  
Implantatet tillverkas av M.I.S implants tech-
nologies Ltd, Israel och säljs i Sverige av Lund-
bergs Tandtekniska/MIS, Umeå. Implantaten 
har varit på marknaden sedan 1995 och i Sverige sedan 
2002.

n  Implantatet tillverkas i tre olika varianter:
n  Bio-Com: Skruvformat cylindriskt
n  Lance:  Skruvformat koniskt
n  One-stage:  Cylindriskt med en extern gänga.
n  Dessa tre varianter kan fås med extern eller intern 
hexagon.
n  Implantat med extern hexagon tillverkas av CP titan 
grad 4, medan implantat med intern hex görs i titan 
grad 5.

n  Samtliga implantat har en yta som är sandblästrad och 
syraetsad.
n  Implantaten är 2-delade och kan användas för såväl 
1-stegs- som 2-stegskirurgi.

Vetenskaplig dokumentation finns redovisad i ett 
46-sidigt häfte som innehåller 8 artiklar. Några av dessa 
är longitudinella studier. Det framgår dock inte om dessa 
arbeten är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Neoss
Implantatet tillverkas i Sverige av Neoss, Ltd 
och säljs av det svenska dotterbolaget Neoss 
AB. Det har funnits på den svenska markna-
den sedan 2006.

n  Implantatet är skruvformat, cylindriskt 
och med svag konicitet i apex. Det tillverkas 
i CP titan grad 4.

n  Ytan är dubbelblästrad med en finare 
struktur på kragen än på den gängade delen.
n  Implantatet är 2-delat och kan användas för traditionell 
2-stegskirurgi eller för 1-stegskirurgi.

Långtidsdokumentation finns ännu inte. Experimen-
tella och kliniska studier pågår och några uppges vara 
accepterade för publicering.

NobelDirect/Perfect
Implantaten tillverkas och saluförs av Nobel Biocare AB. 
NobelDirect har varit på marknaden sedan 2004, Nobel-
Perfect lanserades 2003.

n  NobelDirect (a) är ett så kallat 1-dels-implantat 
(one-piece implant, OPI), det vill säga att det består inte 
av separat fixtur och distans, som Brånemarkimplantatet,  
utan är gjort i ett stycke.

n  Det har en cirkulär avslutning av TiUnite-ytan. 
Implantatet är skruvformat och koniskt och tillverkas 
av CP titan grad 4.  NobelDirect är avsett att användas 
med 1-stegskirurgi.

n  NobelPerfect (b) har en »scalloped« (utskuren) 
avslutning av TiUnite-ytan vilket innebär  att konturen 
ligger högre approximalt än buckalt/lingualt. 

n  NobelPerfect finns både 
som 1-dels- och 2-dels-
implantat och kan således 
användas vid såväl 1-stegs- 
som 2-stegskirurgi.

Vid korttidsuppföljningar 
av NobelDirect har såväl goda 
som dåliga resultat redo-
visats. För NobelDirect 
finns en 5-årsrapport (tabell 
1) medan någon sådan inte finns för NobelPerfect.

NobelReplace
NobelReplace finns i två varianter; NobelReplace tapered 
och NobelReplace straight. Nobel Replace tapered har 
varit på marknaden sedan 1997, medan NobelReplace 
straight kom på marknaden 2002.

n  Båda tillverkas av Nobel Biocare och av 
CP titan grad 4.
n  Båda implantaten är skruvformade, men 
medan Replace straight har en cylindrisk 
kropp har Replace tapered en konisk sådan.

n  Båda har samma TiUnite yta som 
Brånemark System.
n  De är 2-delade implantat och kan 
användas vid såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgi.

Ingen 5-årsuppföljning har publicerats avseende 
NobelReplace. Nobel Replace Straight har dock samma 
intraossösa del som Brånemark System MkIII.

Ospol
Implantatet tillverkas av Ospol AB, Malmö 
och har varit på marknaden sedan år 2006.
n  Implantatet är ett cylindriskt gängat 
implantat  med svag konform av gängbotten 
och är tillverkat i CP titan grad 4.

n  Ytan är anodiserad med kalcium i oxiden.
n  Implantatet är 2-delat  och avsett för såväl 
1-stegs- som 2-stegskirurgi.

Någon klinisk dokumentation har ännu inte 
publicerats utan klinisk validering uppges vara baserad 
på tillgänglig generisk kunskap.

Southern Implants
Tillverkas av Southern Implants i Sydafrika och 
säljs i Sverige av Protera AB. Implantatet har funnits 
på den internationella marknaden sedan 1988 
och på den svenska marknaden sedan 2004.

n  Implantaten finns i flera modeller:
n  De är skruv-
formade och 
finns med såväl 
cylindrisk (a) 
som konisk 
form (b). De 
finns  med 
intern koppling 
och med extern 
hexagon (c). 
Implantaten är 
huvudsakligen 
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2-delade, men 1-dels- (one-piece) implantat finns. 

n  Implantaten tillverkas i CP titan grad 4.
n  Implantatens yta är blästrad och därefter »chemically 
conditioned«. Ytan anges ha varit oförändrad i 11 år.

n  Implantaten kan användas för såväl 1-stegs- 
som 2-stegskirurgi.

Behandlingsresultaten har redovisats i ett antal 
rapporter, dock endast i en 5-årsuppföljning (tabell 1).

Straumann dental implant system
Implantaten tillverkas av Straumann AG, Schweiz 
och saluförs i Sverige av Straumann AB, Göteborg. 
Implantatet presenterades i Schweiz 1983 och har 
funnits på den svenska marknaden sedan 1996.

n  Implantaten är skruvfor-
made med cylindrisk (a, b)
eller konisk utformning. De 
tillverkas i CP titan grad 4.

n  Implantaten hade 
länge en så kallad TPS-yta 
(Titanium Plasma Sprayed). 
År 1998 lanserades SLA-ytan 
(Sandblasted Large grit Acid 
etched, sandblästrad och 
syraetsad). Sedan 2005 har 
ytan modifierats kemiskt och 
kallas nu SLActive.

n  Implantatpelaren är 
2-delad, men den i ben-
vävnaden försänkta delen 
penetrerar mjukvävnaden 
och till denna fogas en protetisk komponent. 

n  Implantatet är avsett för 1-stegskirurgi. 
Straumannimplantaten har en omfattande klinisk 

dokumentation. Huvuddelen avser de äldre implantaten 
med TPS-yta, men även för implantat med SLA-ytan finns  
5-årsuppföljning i ett antal rapporter. Ett urval av publi-
kationerna redovisas i tabell 1.  För den nya SLActive ytan 
finns ännu inga långtidsuppföljningar publicerade.

Xive
Xive implantat tillverkas av Friadent GmbH, Mannheim, 
Tyskland och säljs av Dentsply Friadent Scandinavia AB. 
Xive har funnits på marknaden sedan år 2001.

n  Implantatet är skruvformat cylindriskt 
och har två gängtyper. Det tillverkas av 
CP Titan grad 2.

n  Implantatet är blästrat och mikrostruk-
turen formas genom termisk syraetsning. 
Implantatet är 2-delat och kan användas för 
såväl 1-stegs- som 2-stegskirurgi.

n  Xive finns även som 1-dels-implantat, 
ett transgingivalt alternativ, Xive TG.

Ett antal studier av Xive har presenterats därav en 
longitudinell, retrospektiv studie med 5-årsuppföljning 
(tabell 1).

diskussion
De implantat som beskrivits här har många lik-
heter. De är exempelvis alla tillverkade av titan 
eller titanlegering och alla är skruvformade. Det 
finns dock även olikheter som kan påverka be-
handlingsresultatet och som gör det nödvändigt 
att med omsorg välja vilket implantat man vill 
arbeta med.

Dokumentationen av behandlingsresultaten är 
då mycket viktig och enligt författarna den mest 
betydelsefulla faktorn i valet av implantatsystem. 
Den så kallade ce-certifieringen innebär inte att 
det gjorts kliniska prövningar med lång observa-
tionstid. Longitudinella studier med till exempel  
fem års observationstid förekommer i mycket va-
rierande utsträckning bland de implantatsystem 
som finns på den svenska marknaden.

Några system har omfattande vetenskaplig do-
kumentation och är beskrivna i ett flertal lång-
tidsstudier, medan andra system helt saknar nå-
gon sådan uppföljning. Det är anmärkningsvärt 
att så få implantatsystem har 5-årsdokumenta-
tion (figur 1). För Brånemark System, Astra Tech 
implants och Straumann dental implants finns 
dock ett mycket stort antal referenser. I tabellen 
är antalet referenser begränsat till högst tio per 
implantatsystem, men överskjutande referenser 
redovisas i en litteraturförteckning som publice-
ras i nätversionen av artikeln [49–131].

Nya system och »kopior«
Bland de implantatsystem för vilka det inte redo-
visas någon 5-årsuppföljning finns dels de som 
är nya på marknaden och ännu inte hunnit så 
långt i sin dokumentation (exempelvis Neoss och 
Ospol), dels de som tillverkar kopior av andra im-
plantat. 

De företag som tillverkar kopior av implantat 
hävdar ofta att deras implantat är identiskt med 
det som kopierats och att det därmed bör ge sam-
ma kliniska resultat i form av implantatöverlev-
nad (survival rate) och benreaktion.

Det är dock svårt att avgöra om två olika im-
plantat verkligen är identiska och har helt lik-
värdiga egenskaper. Det kan finnas skillnader i 
till exempel ytbehandling som kan påverka de 
kliniska resultaten. Det är därför rimligt att såväl 
profession som patienter kräver långtidsresultat 
från tillverkare eller oberoende forskargrupper 
även när det gäller implantatsystem som beteck-
nas som kopior.

Förändringar i sortiment
I sin strävan efter att uppnå bästa möjliga resultat 
gör implantattillverkare ofta förändringar i sitt 
sortiment som kan försvåra bedömningen. Vid 
slutet av en mångårig longitudinell studie kanske 
det implantat man startade undersökningen med 
har fått en ny yta eller inte alls tillverkas längre. 

I beskrivningen av implantatsystemen i detta 
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Firgur 1. Publicerade vetenskapliga kliniska 
studier med minst 5 års uppföljning. 
(Litteratursökningen gjordes 11 december 2007.)
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arbete har tidpunkten för ytförändringar redovi-
sats. Trots detta kan det ibland vara svårt att av-
göra om referenserna hänvisar till implantat med 
en ny ytstruktur eller en äldre sådan. 

Å ena sidan hävdar ibland implantattillverkare 
att just deras modifiering av implantatets yta el-
ler struktur ger unika egenskaper som är skäl till 
att välja just deras implantattyp. Å andra sidan 
hänvisas ibland till de vetenskapliga långtidsre-
sultaten från likartade produkter och någon pro-
duktspecifik dokumentation anses därmed inte 
behövas.

Kvalitetsbedömning kvarstår
I inledningen till artikeln citerades Tandläkar-
tidningen där ledarskribenten skrev att »vi bör 
inte använda material eller metoder som inte är 
väl dokumenterade och kliniskt prövade«. 

Avsikten med den här artikeln har varit att 
förbättra den enskilde klinikerns möjligheter till 
bedömning genom att redovisa den publicerade 
dokumentation som finns för de olika dentala 
implantaten. Det har däremot inte varit vår av-
sikt att i detalj granska och jämföra dokumenta-
tionen. Ingen kvalitetsbedömning av tillgänglig 
långtidsdokumentation har utförts. Ett sådant 
angeläget arbete återstår.

english summary
Dental implant systems on the swedish market
Per Åstrand and Björn Klinge
Tandläkartidningen 2008; 100 (4): 54–62
The number of implant systems available on 
the swedish market has substantially increased 
over the last few years, and currently amounts 
to around 20 different systems. However, no 
official list of implant systems is available at any 
public authority to date. In this article, a short 
description is made of all these different im-
plant systems in use.

Over the last few years, the debate is going 
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