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VETENSKAP & KLINIK Randow et al

SAMMANFATTAT I en långtidsstudie 
undersöks överlevnaden av primära 
tänder med permanenta helkeramiska 
kronor.

Till specialisttandvården remitteras från allmän-
tandvården årligen ett antal patienter i de sena 
tonåren för extraktion av primära tänder och er-
sättande med implantat, där agenesi av motsva-
rande permanenta tänder observeras. Ett vanligt 
undersökningsfynd hos patienter som är 12–13 
år eller äldre är att intakta primära molarer i in-
fraocklusion [1, 2] uppvisar ringa eller inga teck-
en på rotresorption [3]. I långtidsstudier visar 
majoriteten av primära molarer ingen ytterligare 
rotresorption efter 15 års observationstid [4, 5].

Olika temporära eller långtidstemporära kro-
nor på primära tänder med agenesi av permanent 
efterföljare har presenterats i litteraturen [6, 7], 
men utvärdering av permanenta protetiska lös-
ningar på sådana tänder saknas.

Syftet med denna undersökning är att i en 
långtidsstudie behålla och prospektivt utvärdera 
överlevnaden av sådana primära tänder, företrä-
desvis molarer i infraocklusion, försedda med 
permanenta helkeramiska kronor. 
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Figur 4. Rönt-
genbild av pri-
mär molar med 
Denzir-krona.

Figur 1. Primär molar i infraocklusion.

Figur 2. Kronförsedd primär molar ocklusalt ifrån.

Figur 3. Kronförsedd primär molar buckalt ifrån.


