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 R estauration av medelstora till stora 
defekter i posteriora tänder kan vara 
problematisk och tidskrävande, spe-
ciellt vid omfattande och subgingivala 
approximala skador. 

En korrekt behandling av bondingmaterial och 
kompositer är avgörande för att få en god adapta-
tion mellan fyllningsmaterial och tand. Vi föror-
dar att man alltid följer tillverkarens instruktio-
ner och rekommendationer, men härdningstiden 
måste ökas om det är stort avstånd till härdlam-
pan. 

Som alternativ till bomullsrullar och andra ab-
sorberande material i kombination med vakuum-
sug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en 
effektiv torrläggning av arbetsfältet.

Anatomisk form med täta och korrekt place-
rade kontaktpunkter till granntänder reducerar 
risken för randvulstfraktur och »food-impac-
tion«. Vid korrekt användning av interdentala 
kilar och separationsringar kan olika matrissys-
tem fungera bra. Ett passivt system som inte är 
beroende av manipulering under härdningspro-
cessen ger bäst resultat. 

Vid stegvis uppbyggnad av restaurationen re-
kommenderas att man applicerar materialet i 
sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini-
mala kontraktionsspänningar och därmed mind-
re risk för spalter och mikroläckage.

inledning
Principerna för invasiv behandling av skadade 
tänder är viktiga i klinisk odontologi. Under 
minst hundra år har både kavitetsutformning, 
teknik och instrument anpassats till amalgam 
som fyllningsmaterial. Krav på estetik och be-
gränsningar av användningen eller förbud mot 
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amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial 
i huvudsak består av resinbaserade kompositer 
och i mindre grad glasjonomercement. Kompo-
sitmaterial i kombination med adhesiver har ett 
brett indikationsområde. Den kliniska hållbar-
heten har med tiden dokumenterats och kan för 
små och medelstora posteriora restaurationer i 
dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].

Tandskador kan variera från primära kariesan-
grepp som kräver invasiv behandling till ersätt-
ning av stora, existerande fyllningar där kavitets-
utformningen är given. Ofta står man inför valet 
mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik 
med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten 
vara färdigexkaverad och preparerad, klar att 
restaureras med ett direkt placerat resinbaserat 
material.

Syftet med artikeln är att belysa några kliniska 
problemställningar vid restauration av medel-
stora till stora tandskador.

problemställningar
De största problemen under restaureringsproce-
duren är att 
n upprätthålla optimal torrläggning
n uppnå en tillfredsställande anatomisk form 

med tillhörande kontaktpunkt till granntan-
den 

n få god anslutning mellan tand och komposit. 
Detta är särskilt svårt vid stora approximala 
defekter som ligger subgingivalt.

torrläggning
Kontamination av tandytan med saliv, blod eller 
gingivalvätska under restaureringsproceduren 
medför en lägre bindningsstyrka och därmed 
försämrade egenskaper för hela restaurationen, 
även om de nytillkomna adhesivsystemen har 
minskat detta problem något [2, 3].

Det är vanligt i klinisk praxis att använda bom-
ullsrullar eller andra absorberande material i 
kombination med vakuumsug för fuktkontroll. 
Erfarna kliniker kan använda detta effektivt och 
känner till riskerna med att de absorberande ma-
terialen mättas och efter hand avger vätska. Ofta 
krävs kontinuerlig assistans under behandling-
en. Dessutom har patientens tunga fri tillgång 
till arbetsområdet och sekretion av saliv från 
sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet 
i munhålan kan ge problem. Användning av kof-
ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll, 
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översikt i arbetsområdet, skydd mot aspirering 
eller nedsväljning av instrument och material, 
god infektionskontroll och patientkomfort. I 
många fall är det också tidsbesparande. För att få 
en tät duk som täcker interdentalpapillen är det 
viktigt att placera hålen med tillräckligt avstånd, 
centriskt över varje tand. Duken retineras med 
hjälp av en klammer placerad på granntanden 
posteriort. Klammer med vingar kan förenkla 
placeringen och ger ett översiktligt arbetsfält. 
Anteriort kan duken om nödvändigt fästas med 
klammer eller gummiband. Duken bör vara på-
monterad under hela fyllningsproceduren och 
delar av putsningen.

matriser
Matriser är avgörande för att få god utformning 
av restaurationen. En korrekt placerad och ut-
formad kontaktpunkt (figur i a–b) minskar ris-
ken för randvulstfraktur och »food-impaction«. 
Det finns flera typer av förkonturerade matris-
band speciellt utformade för kompositmaterial. 
De är tunna, anatomiskt anpassade och flexibla. 
Graden av konturering avgör hur stor utbygg-
ning som kan uppnås. Uttalad förkonturering 
av bandet ger möjlighet till stor approximal ut-
byggnad, men gör det svårt att placera bandet 
i trånga approximalrum. Banden stramas bara 
lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning 
skulle deformera matrisbandet (figur ii) [4]. 
Traditionella matrisband avsedda för amalgam 
är ofta inte lämpliga till kompositrestaurationer 
eftersom de ger mindre möjlighet för god anato-
misk utformning.

Sektionsmatriser i kombination med separa-

Figur I a–b
En förkonturerad matris kan ge fyllningen en korrekt 
anatomisk form (a). Kontaktpunkten är här avsikt-
ligt placerad gingivalt om randvulsten med mycket 
kompositmaterial som understödjer utbyggnaden. 
Därmed minskas risken för randvulstfrakturer. En 
rak matris kan ge en kontaktpunkt (b) där rand-
vulsten är dåligt understödd och därmed lätt kan 
frakturera. Det är också risk för att kontakten till 
granntanden försvinner vid putsning och polering.

Figur II 
Tofflemire ma-
trishållare är väl 
lämpad för flera 
typer av matris-
band och kan vara 
ett alternativ till 
den traditionella 
Nyströmshållaren. 
Den traumatise-
rar inte gingiva 
lika lätt som Ny-
strömshållaren.

a

b
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tionsring är ett utmärkt komplement som kan 
förenkla arbetet (figur iii). Separationsringen 
ger, förutom den primära fixeringsfunktionen, 
ytterligare separation av tänderna och kan an-
vändas i kombination med alla typer av matriser. 
Ringen kan också hjälpa till att pressa matrisen 
till kontakt med granntanden så att vi får ett pas-
sivt stabilt matrissystem. Kombinationen av kil 
och ring ger en god separationseffekt [5].

Att få en tät cervikal anslutning av matrisen 
med hjälp av kilar är ofta den mest problema-
tiska delen av behandlingen. Huvudregeln är att 
placera kilen från den sida där den approximala 
defekten är störst. Vid omfattande preparationer 
som går långt ner över roten subgingivalt kan 
det vara svårt att placera kilen. Att snedställa en 
kil ner i approximalrummet löser ofta detta pro-
blem (figur iv). 

I molarområdet måste man ibland kila snett 
både buckalt och lingualt. Anatomiskt utfor-
made träkilar kan modifieras med skalpell eller 
borr för bättre anpassning. Träkilar som är lätt 
fuktade är enklare att placera än torra, men se-
parationseffekten bör då bevaras med en separa-
tionsring [5]. Mjuka plastkilar kan vara praktiska 
vid stora approximala restaurationer där en se-
parationsring skulle kunna deformera matrisen. 
Då kan foten på ringen flyttas mot granntanden 
så att kilen pressas tätare mot preparationsgrän-
sen, samtidigt som separationseffekten bibehålls 
(figur iii). 

Med lämpligt val av matrissystem kan man 
bygga upp stora restaurationer med direkt teknik 
när man av olika skäl inte vill göra kronor eller 
inlägg (figur v a–d).

bonding
Det finns många olika bondingsystem, både etsa-
och-skölj och självetsande system. Några kom-
positprodukter har specifika bondingmaterial. 
Studier visar att bindningsstyrkan är signifikant 
påverkad av samspelet mellan operatör och ma-
terial [6]. Bondingprocedurerna är teknikkäns-
liga och det är avgörande för resultatet att man 
följer bruksanvisningarna.

uppbyggnad av restaurationen
Den cervikala begränsningen är restaurationens 
mest kritiska område. Tillfredsställande insyn, 
korrekt applikation av adhesiv, god adaptation av 
fyllningsmaterialet till underlaget, fuktkontroll 
och ljushärdning är en utmaning för operatören. 
God ljustillgång och användning av luppglasögon 
kan bidra till enklare och säkrare metoder.

Kompositmaterialet bör placeras i sneda skikt 
som inte är tjockare än 1–2 mm för att härda till-
räckligt. På detta sätt (figur vi) blir kontraktions-
spänningen mindre och därmed minskar risken 
för spaltbildning, kantläckage, kuspdeformation 
och postoperativa smärtor [7, 8]. Applicering i 
sneda skikt anses vara bra då materialet får en 

Figur III
Restauration av en MO-preparation på en premolar 
med hjälp av sektionsmatris och separationsring. 
Separationsringen har tillsammans med en inter-
dental plastkil en både stabiliserande och separe-
rande effekt.

Figur IV
Vid konkaviteter i den cervikala delen av approxima-
la lådor kan det vara svårt att få en god försegling. 
Bilden visar ett exempel på hur detta kan lösas om 
granntanden samtidigt har en preparerad kavitet.
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TABELL 1. Olika typer av matriser som författarna använder. Det finns en mängd produkter på 
marknaden. De som nämns här är exempel. Transparanta plastmatriser anses som mindre lämpliga 
till klass II-restaurationer eftersom de är mindre stabila och generellt tjockare än metallmatriser.

Matristyp Användningsområde

Konturerade sektionsmatriser. Förstaval vid små till medelstora enkelsidiga klass 
II-restaurationer.

Svagt konturerade matrisband  
(till exempel Dixieland Band Getz
Contour matrix bands).

Förstaval vid dubbelsidiga och stora enkelsidiga 
klass II-restaurationer.

Kraftigt konturerade matrisband (till 
exempel Hawe-Neos).

Förstaval vid dubbelsidiga och stora enkelsidiga 
klass II-restaurationer med behov av stor 
utbyggnad till kontakt med granntand.

Sektionsmatriser med påmonterad kil 
(till exempel Fender-Mate©).
Finns i flera utföranden, både 
konturerade och raka.

Till mindre kaviteter. 
Kan med fördel användas inom barntandvården.  
Är snabb och enkel att använda. Ingen 
traumatisering av gingiva från matrishållaren.

Raka matrisband (»amalgam-
matriser«).

Till små kaviteter där återstående tandsubstans 
upprätthåller kontakten till granntanden och där 
anatomisk form inte är avgörande. 

Figur V a–d
Stor kompositrestauration och användning av bandmatris. 
a) En defekt stor amalgamrestauration i tand 16 med fraktur 
av den mesio-buckala kuspen. 
b) Gamla fyllningen är borttagen och karies exkaverad. Den 
återstående mesio-linguala kuspen är intakt. Kofferdamduk 
är påmonterad och inverterad ner i gingivalfickan. 
c) En förkonturerad bandmatris används. Matrishållaren 
stabiliseras av den mesio-linguala kuspen. För att skapa god 
kontaktpunkt används här anatomiska träkilar i kombination 
med en separationsring. Detta bidrar till ett passivt stabilt 
matrissystem. 
d) Färdig kompositrestauration.

Figur VI 
Illustration av 
uppbyggnad av 
kompositrestaura-
tion med skikttek-
nik. Här har man 
använt material 
som är avsett för 
mjölktänder (VOCO 
Twinky Star©).

a b c d
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stor, fri yta där kontraktionen kan ske [9]. Fyll-
ningar i smala, djupa kaviteter (hög c-faktor) kan 
ge höga kontraktionsspänningar och förhöjd risk 
för postoperativa smärtor. 

Kompositmaterialet måste bearbetas med 
handinstrument för att få fram de tixotropa 
egenskaperna. Dessa ger god och tät adaptation 
till underlaget. Specialinstrument för komposit 
är att föredra. Genom att kompositen inte fast-
nar så lätt till dessa minskas risken att materialet 
dras ut ur kaviteten. I stora kaviteter kan man 
lägga flera lager samtidigt så länge de inte har 
inbördes kontakt. 

Lättflytande komposit (»flow«) kan användas 
för att få kompositmaterialet att flyta in i ojämn-
heter och svårtillgängliga områden i kaviteten. 
Studier visar på en osäker nytta av denna teknik 
[10, 11], speciellt om man använder en högviskös 
bonding (med fillerpartiklar). En flytande kom-
posit har generellt sämre mekaniska egenskaper 
än ett konventionellt material [12].

Härdningstiden för varje skikt är en kritisk 
faktor. Studier visar att en härdningstid på under 
20 sekunder inte är tillräcklig när man använder 
moderna led-lampor [13]. Dessutom har man vi-
sat att härdningstiderna som tillverkarna rekom-
menderar inte alltid är tillräckliga. Det finns inte 
standardtider för alla typer av kompositer och 
kaviteter [14]. I djupa approximala lesioner, där 
avståndet mellan ljuskällan och fyllningsmateri-
alet är stort, kommer effekten av ljushärdningen 
att minska [15]. Härdningstiden bör då fördubb-
las, både för bondingmaterial och för komposit. 
Kompositmaterial med mycket färgpigment krä-
ver längre härdningstid [16]. Därför går det att 
lägga tunna skikt av en lågpigmenterad kompo-
sit i botten av approximala lådor när de estetiska 
förhållandena är okritiska. 

Man bör sträva efter bästa möjliga anatomiska 
utformning av restaurationen före ljushärdning-
en för att minska behovet av konturering och 
slipning av härdat material, något som kan för-
svaga restaurationen [17]. 

putsning/polering
Ytan på restaurationen bör vara så slät som möj-
ligt. En ojämn yta ackumulerar plack, blir lättare 
missfärgad och orsakar mer slitage på antagonis-
ter [18, 19, 20]. En slät fyllning känns bättre för 
patienten. Putsning och polering bör ske med 

Figur VII a–e
Putsning och polering av posteriora kompositfyllningar:
a) Efter grovputsning med diamant eller sten används finare diamanter eller hårdmetallborr med tolv blad eller fler. 
Resterande överskott avlägsnas, ytan finjusteras och ocklusala interferenser anpassas. 
b) Putsskivor är också utmärkta till posteriora restaurationer, speciellt över randvulst och fyllningskanter. Använd gärna 
kilar för att få plats vid randvulsten.
c) Till högglanspolering kan man använda silikonimpregnerade borstar, gummipolerare eller textilhjul med diamantpasta.
d) Fyllningsöverskott gingivalt kan avlägsnas med skalpellblad nr 12 eller liknande.
e) Oscillerande instrument kan också användas till att ta bort approximala överskott och man kan då avsluta med 
plastspetsar med diamantpasta.

vattenkylning för att ytorna inte ska överhettas.
Kontureringen ger restaurationen den primä-

ra anatomiska formen. Det kan göras med gröna 
stenar, diamanter och/eller grova hårdmetall-
borr. Grova instrument arbetar snabbt, men det 
kan behövas mycket efterarbete på ytan. Sedan 
tas eventuella överskott bort, ytans morfologi 
formas finare och ocklusala interferenser juste-
ras. Här används finare diamanter eller hårdme-
tallborr med tolv blad eller mer. Dessa ger en fin 
yta och skadar inte emaljen på samma sätt som 
diamanter och stenar.

Putsskivor är utmärkta till släta och konvexa 
områden. Det finns flera system med graderade 
skivor som kan användas i alla steg, från kontu-
rering till slutpolering. De är speciellt lämpade 
för utformning och polering av randvulsten. Det 
är gynnsamt att placera en kil approximalt för att 
ge plats åt skivan (figur vii a–e). 

Det finns många system för polering av kom-
posit som är gjorda av silikongummi med slipme-
del och som är utformade efter vilken yta de är 
avsedda för och indelade efter hur grovt slipme-
del de har. De flesta system är delade i ett till fyra 
arbetssteg från grov till högglans. Antalet nöd-
vändiga behandlingssteg beror på hur rå ytan är 
efter konturering och grovputsning. 

Silikonimpregnerade borstar kan användas till 
högglanspolering. Gummipolerare eller textilhjul 
med diamantpasta ger också bra slutpolering.

En tät matris gingivalt ska göra att putsning 
inte är nödvändigt här. Eventuellt överskott kan 
tas bort med skalpellblad nr 12 eller liknande. 
Roterande instrument måste användas försiktigt 
för att inte göra skada. Oscillerande instrument 
kan användas och man kan avsluta med plast-
spetsar med diamantpasta. Polerstrips är svåra 
att använda, speciellt distalt i molarregionen, 
och det kan vara problematiskt att placera strip-
set approximalt utan att skada kontaktpunkten. 
Använd eventuellt kilar.

reparationer
I vissa fall kan gamla kompositfyllningar med 
fördel repareras i stället för att ersättas i sin hel-
het. Byte av hela fyllningen kan leda till onödig 
förlust av tandsubstans, försvagning av tanden 
och pulpaskador. En reparation är mindre inva-
siv och är tidsbesparande och bör göras speciellt 
vid lokala, mindre defekter [21]. Artikelförfattar-

a

b

c

d

e
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na rekommenderar att man ökar retentionen till 
den gamla fyllningen med hjälp av en grov dia-
mant eller sandblästring [22, 23]. Därefter är det 
lämpligt att etsa ytan samt eventuell tillgänglig 
emalj. Kaviteten fylls sedan som vanligt. Studier 
visar att kompositreparationer kan vara effektiva 
och en 2-årsuppföljning visar goda resultat. Sys-
tematiska uppföljningsstudier saknas emellertid 
ännu [24].

sammanfattning
Noggrannhet i alla delar av behandlingen är en 
förutsättning för att få en restauration av god 
kvalitet. Nyckelord är fuktkontroll, stabilt och 
passivt matrissystem samt tillräckligt med tid. 
Följ alltid tillverkarens rekommendationer, men 
öka gärna härdningstiden, speciellt i djupa ka-
viteter. Urvalet av instrument och hjälpmedel 
är stort. Det är viktigt att lära känna sitt mate-
rial och sina instrument. De fall som visas här 
är från en allmänpraktik. Tidsåtgången för små 
fyllningar är cirka 30 minuter och för stora drygt 
en timme. Att sätta av tillräckligt med tid är oftast 
en god kvalitetsinvestering. 

english summary
Placement of a filling. Aspects of operative restora-
tion procedures
Torgils Lægreid, Tom Paulseth and Arne Lund 
Tandläkartidningen 2011; 103 (2): 54–9
Restoration of medium to large defects in pos-

terior teeth can be challenging and time-consu-
ming, especially when working with extensive 
and subgingival preparations.

As an alternative to cotton rolls and other ab-
sorbing materials in combination with a saliva 
ejector, rubber dam is a suitable supplement for 
moisture control.

An appropriate anatomical shape of the resto-
ration, with tight and correctly placed contacts 
to the neighboring teeth reduces the risk of frac-
ture of the marginal ridge and food impaction. 
Different matrix systems can perform well in 
combination with interdental wedges and sepa-
ration rings. A passive system that is not depen-
ding on manual pressure or manipulation during 
the curing provides the best results.

Proper handling of the adhesive and the com-
posite is crucial. The manufacturers’ instruc-
tions and recommendations should be adhered 
to, and the curing time has to be increased when 
there is a longer than normal distance from the 
curing device to the material.

An oblique incremental technique is recom-
mended for adequate curing, minimal contrac-
tion stress and thereby less risk for voids and 
leakage. 
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