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 F luorvätesyra (hf) är känd som en toxisk 
förening som används i tandvården. I 
denna artikel avser vi att belysa konse-
kvenser av oönskad exponering för hf 
och beskriva toxiska effekter på biolo-

gisk vävnad. hf är en stark korrosiv lösning. Den 
aggressiva toxiska effekten orsakas av fluoridjo-
nen. I odissocierad form kan denna lilla molekyl 
snabbt penetrera hud och mjukvävnad. Inne i 
vävnaden friges fluoridjonen och ger destruktion 
i djupare vävnad. Resultatet kan bli kraftig smär-
ta och celldestruktion. Vid exponering av större 
områden eller vid höga koncentrationer av hf, 
kan det uppstå systemisk toxicitet i form av hy-
pokalcemi och hypomagnesemi. Utbredning av 
skadan och smärtbilden påverkas av koncentra-
tion, exponeringssätt, varaktighet och storleken 
av exponerad yta. Trots potentiella biologiska 
skaderisker används hf för att etsa keramiska 
restaureringar.

introduktion 
Konsekvenser av exponering för hf på slemhin-
na, hud, svalg eller ögon är sparsamt beskriven i 
odontologisk litteratur. Vätefluorid är en färglös 
gas eller vätska som bildas då svavelsyra reage-
rar med höggradig flusspat (fluorit) i uppvärmd 
ugn enligt följande reaktion: CaF2 + H2SO4 → 2HF 
+ CaSO4. Vätefluorid produceras som en gas, ren-
sas och kondenseras till den vätska vi känner som 
hf [1]. Utspädd hf-lösning är en svag syra som 
existerar i odissocierad form och har kraftiga 
korrosiva egenskaper. I industrin används syran 
vid produktion av rostfritt stål, aluminium, orga-
niska och oorganiska kemikalier, petroleumraf-
finering, etsning av glas och metall, i elektroniska 
komponenter och tvättmedel. Vätefluoridgas är 
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ett gift som genast och irreversibelt skadar lung-
or och ögon. Hudkontakt ger sår, påverkan av 
elektrolytbalansen och potentiellt död. Expone-
ring för hf-lösningar kan ge symtom först efter 
flera timmar [1]. 

hf:s toxiska effekt
Akuta skador och systemtoxicitet
hf är en svag syra (pKa = 3,45) som existerar i odis-
socierad form [2]. Vid hudkontakt frigörs vätejo-
ner, vilka orsakar etsskador på samma sätt som 
andra organiska syror. Ytskadan är mindre än för 
andra ekvimolära, starka syror som saltsyra och 
svavelsyra [3]. Permeabilitetskoefficienten liknar 
vatten, och hf tränger snabbt igenom huden och 
in i djupare lager där fluoridjonen dissocierar. 
Fluoridjonen är extremt toxisk och beskrivs som 
ett »protoplasmatiskt gift« [4]. Exponering kan ge 
mjukvävnadsnekros med potentiell urkalkning 
och korrosion av ben. Den sekundära effekten är 
viktigare än det initiala såret och kan fortsätta i 
flera dagar om behandling inte ges. hf verkar här 
som en alkalisk lösning och inte som en syra.

Inne i vävnaden bildar fluoridjonen komplex 
med bivalenta katjoner och formar tunglösliga 
salter med kalcium- och magnesiumjoner. 

Denna reaktion frigör energi. Den är även or-
saken till hf:s toxiska effekt och ligger till grund 
för behandlingsrekommendationer. Resultatet 
är hypokalcemi. För att kompensera för en redu-
cerad kalciumnivå frigörs kaliumjoner i extracel-
lulära rum. Detta ger irritation av nervändar och 
kraftigt bultande smärta. Bindningen till magne-
siumjoner kan vara orsaken till hf:s interferens 
med enzymsystem och cellulär metabolism. Sys-
temiska effekter är primärt relaterade till elek-
trolytrubbningar, först och främst hypokalcemi. 
Men även hypomagnesemi, acidos och hyperka-
lemi är rapporterad. Detta leder till störningar av 
hjärt-, njur- och leverfunktion, tachykardi, hypo-
tension, hjärtflimmer och hjärtinsufficiens [3].

Risken för systemiska effekter är stor vid ned-
sväljning, inhalering och vid exponering för an-
tingen hög koncentration av hf (> 50 procent) 
eller exponering av stora områden på huden (> 5 
procent av kroppsytan). 

Kliniska manifestationer påverkas av expo-
neringssätt, syrakoncentration, varaktigheten 
av kontakt och den exponerade vävnadens mot-
stånd mot penetration.

 

»Konsekven-
ser av expo-
nering för HF 
på slemhinna, 
hud, svalg 
eller ögon 
är sparsamt 
beskriven i 
odontologisk 
litteratur.« 
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Hudexponering
På hud är typiska tecken rodnad och omedelbar 
smärta. Ödem och blåsor uppstår inom en till två 
timmar följt av eventuell hudblekning samt upp-
komst av hård, koagulerad hud. Dessa progredie-
rar de närmaste 6–24 timmarna till vävnadsnek-
ros och djupa ulcerationer. Osteolys av ben kan 
även uppstå [4]. Sår orsakad av lägre koncentra-
tioner av hf börjar som lätt rodnad, svullnader 
och obehag flera timmar efter exponering och 
kan progrediera på motsvarande sätt om de inte 
behandlas. Hudkontakt med 20–50 procent hf 
ger symtom efter 1–8 timmar men lösningar un-
der 20 procent kan ge symtom upp till 24 timmar 
efter.

Eftersom man inte känner smärta vid expone-
ring av lägre koncentrationer är det riskabelt om 
man inte är uppmärksam på att man har blivit 
exponerad. Koncentrationer på två procent kan 
efteråt ge symtom på hud om kontakttiden är till-
räckligt lång. Hudexponering i industrin är rela-
tivt vanlig på underarmar och händer [1]. 

hf med en koncentration på 1 procent gav ir-
ritation på hud hos möss när lösningen blev 
kvar i 24 timmar. Vid test på befruktade hönsägg 
(het-cam) var 0,05 procent hf lätt, 0,10 procent 

moderat och 0,20–1 procent starkt irriterande. 
Författarna konkluderar att alla lösningar med 
högre koncentration än 0,2 procent hf bör an-
vändas med stor försiktighet [5].

Ögonexponering
Ögonexponering kan ge djupa etsskador. Sym-
tomen uppstår vanligtvis inom ett dygn, men 
försenad skada kan uppstå efter exponering av 
utspädd syra. Symtomen är omedelbar kraftig 
smärta, ökad tårproduktion, glaukom och ero-
sion av cornea. Komplikationer inkluderar redu-
cerad syn och ärrbildning. 8-procentig lösning är 
rapporterad att ge spår av skada efter 65 dagar på 
kaniner [6]. 

Inhalation
Inhalation av höga koncentrationer ger luftrörs-
obstruktioner, blödande lungödem och död kort 
tid efter exponering. Lungskada kan även mani-
festera sig flera dagar efter exponering av hud i 
huvud–halsområdet [1]. Respiratoriska symtom 
kan persistera i månader till år efter exponering. 
Symtomen är hosta, bröstsmärtor och tung and-
ning.
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»… om någon exponeras 
för stora delar av sprutans 
innehåll, kan det uppstå 
skador upp till ett dygn 
efter exponering.«
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Nedsväljning
Nedsväljning av hf är relativt ovanligt, men kan 
ge etsskador i munhåla, svalg, matstrupe och 
magsäck. Systemiska effekter kan uppstå redan 
vid intag av svaga lösningar och det föreligger 
samtidigt en risk för inhalationsskador. Symtom 
är illamående, kräkningar och diarré följt av per-
forationer och blödningar i exponerad vävnad 
med intensiv smärta.

Man har utfört studier på människa av fluori-
ders effekt på magsäcken vid nedsväljning [7] och 
vid behandling med fluorgel [8]. I dessa studier 
fann man skador på magsäckens slemhinna både 
vid makroskopisk och histologisk undersökning. 
Magsyran underlättar bildandet av hf. Vid pH 
1,4 existerar 99 procent som hf. Den oladdade 
molekylen penetrerar enkelt cellmembranet, 
kommer in i cellerna och dissocierar till fluorid- 
och vätejoner som kan ha toxisk effekt på en-
zymsystemen och ge strukturell skada. Fluorid i 
koncentrationer som användes till behandling av 
osteoporos och i fluorprofylax gav petekier och 
erosioner i magsäcken [7, 8].

Terapi
Lämplig terapi vid alla former av exponering 
är kraftig sköljning med vatten 15–30 minuter. 
Det är viktigt att detta sker så fort som möjligt. 
Därefter försöker man binda upp fluoridjonerna 
genom att underlätta bildandet av tunglösliga 
salter [3] med hjälp av kalciumgluconat och kal-
ciumglubionat. 

hf och odontologi
HF och emalj
Mycket svaga lösningar av hf har visat sig vara 
effektiva i att förhindra erosion. Varaktigheten 
är längre än lösningar med metallfluorider [10]. 
hf testades i koncentrationer på 0,05, 0,10, 0,15 
och 0,20 procent där alla lösningarna reducerade 

emaljens upplösning. Sjunkande koncentration 
gav mindre effekt [11]. 

pKa-värdet för hf är 3,45, vilket innebär att vid 
pH 3,4 existerar 50 procent som hf och 50 pro-
cent som F-. Vid lägre pH, exempelvis 2,4, existe-
rar 90 procent som hf och 10 procent som F- [2]. 
Oladdade hf-molekyler diffunderar lättare in i 
interprismatisk substans än fluoridjoner och ger 
en mer syraresistent struktur [12]. 

HF och dentin
För att få en bindning till dentin, appliceras 
vanligen fosforsyra för att avlägsna smear layer 
som bildas vid mekanisk bearbetning av tanden. 
Förutom smear layer avlägsnar syran även en del 
av den mineraliserade vävnaden, något som re-
sulterar i att bondingmaterialet kan tränga ner 
mellan kollagenfibrerna och ge en bindning till 
dentinet.

hf som kommer i kontakt med dentin kan inte 
avlägsna smear layer. Men hf kan plugga igen 
dentinkanaler och därmed förhindra senare 
bindning till dentin [13, 14]. Fluorid kan reagera 
med kalcium i den tubulära vätskan och bilda 
Ca2F. Dessa utfällningar är svårlösliga och efter-
följande etsning med fosforsyra kan inte avlägs-
na dem fullständigt. Möjligheten för bonding att 
tränga ner i den demineraliserade ytan försämras 
och vi får en dålig bindningsstyrka till dentin som 
har varit utsatt för hf-exponering [15]. Denna ef-
fekt är oavhängig koncentrationen. 

HF och keramer
Vid adhesiv fastsättning av glasinnehållande 
keramer används hf för att behandla keramyta. 
Etstiden varierar för olika keramer. hf angriper 
keramens glasfas och ger en yta som möjliggör 
mikromekanisk retention till resin. 4HF + Si O2 
→ SiF4 + 2H2O [13]. Andra bruksområden i den-
tal praxis är intraoral reparation av frakturerade 
porslinsrestaurationer och bonding av ortodon-
tisk apparatur till porslin [16].

Ännu finns det inte något fullgott alternativ 
till hf vid ytbehandling av porslin tillgänglig på 
marknaden. Andra ytbehandlingar som sand-
blästring, etsning med fosforsyra och surgjord 
fosfat-fluorid (apf) har inte entydigt visat på att 
ge tillräcklig bindning mellan porslin och resin 
[19]. 

Ett samarbetsprojekt pågår mellan avdelning-
en för protetik vid den odontologiska fakulteten 
i Oslo och niom där en alternativ lösning är ut-
vecklad och undersökt med målet att åstadkom-
ma bindning till porslin [17]. Biologisk testning 
pågår och en studie av bindningsstyrka och ets-
mönster är nyligen avslutad [18]. 

HF och metaller
Små mängder fluorid kan inkorporeras i ytstruk-
turen till metalliska titanimplantat genom att 
man doppar dem i låga koncentrationer av hf. Av-

TABELL 1. Symtom, exponerat område och akut hjälp

Exponering Möjliga symtom Akut hjälp

Hud Rodnad, smärta, blåsor, 
nekros

Skölja med vatten, 
kalciumgluconat-gel

Naglar Nekrotisk hud runt naglarna Göra hål/avlägsna nageln, spola 
med vatten

Ögon Smärta Spola i 15–30 minuter med 
vatten eller isoton saltlösning 
följt av applikation av 
kalciumgluconat-droppar. 
Uppsöka ögonläkare.

Inhalation Irritation av nässlemhinnan, 
öm hals, sveda, hosta, yrsel, 
illamående, tung andning, 
kräkningar

Sjukhus

Sväljning Illamående, kräkning och 
magsmärtor

Dricka vatten, mjölk, eventuellt 
genomsköljning på sjukhus

Modifierat efter [9]. 

»Sprutskador 
på hud, ögon 
och slemhin-
nor måste 
undvikas 
och ska inte 
undervärde-
ras.«
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sikten är att ge snabbare benregeneration. Detta 
sker antingen genom stimulering av benceller el-
ler genom att fluorid på ytan ger en direkt kemisk 
bindning med det nybildade benet [20].

riskvärdering av hf i tandläkarpraktiken
Sprutor som används i dental praxis innehåller 
som regel 4–9 procent hf. Systemiska effekter 
uppträder efter exponering med hf-lösningar 
(> 50 procent) av mer än en procent av hudytan 
(motsvarar en handyta) och exponering av mer 
än fem procent av hudytan oberoende av koncen-
tration. Detta betyder att om en patient sväljer 
merparten av innehållet i en spruta (1,2 ml) med 
nio procent hf är det inte troligt att patienten 
kommer att avlida. Vi bör ändå vara uppmärk-
samma på att om någon exponeras för stora delar 
av sprutans innehåll, kan det uppstå skador upp 
till ett dygn efter exponering. Sprutskador på 
hud, ögon och slemhinnor måste undvikas och 
ska inte undervärderas. Nödvändigt handhavan-
de bör vara känt och utrustning för sköljning till-
gänglig [9]. Kofferdam bör brukas vid intraoral 
applicering, men denna kan inte skydda patien-
tens eller tandvårdspersonalens hud och ögon.

Rekommenderade skydd
Rekommenderade skydd är långarmade hand-
skar, munskydd och skyddsglasögon vid etsning 
av keramer på bänk. Intraoral applicering bör 
inte ske. Om detta inte är möjligt, bör alltid kof-
ferdam användas.

sammanfattning
På många tandläkarpraktiker finns förpackning-
ar med hf tillgängliga med samma storlek och 
utseende som en spruta med exempelvis fosfor-
syra och förväxling kan ske. Oförsiktig hantering 
av hf-sprutan både vid byte av sprutspets och 
applicering kan ge spill.

hf har potentiella risker även i de koncentra-
tioner som finns lätt tillgängliga inom tandvår-
den. Konsekvenserna av spill ska inte underskat-
tas även med de relativt låga koncentrationer 
vi arbetar med. Positiva resultat har visats med 
kraftigt förtunnade lösningar för att förhindra 
erosion av tandemalj. Kontaminering av dentin 
med alla koncentrationer av hf kan ödelägga 
bindningen av komposit till dentinet. 

english summary
Hydrofluoric Acid – biological effects?
Pia Selmer-Hansen and Karl Ekstrand
Tandläkartidningen 2013; 105(3): 70–3
Hydrofluoric acid is a strong corrosive chemical 
that despite its toxicity is used intraorally in den-
tal practice when etching ceramic restorations 
either for repairing fractures or bonding ortho-
dontic brackets. Diluted hf has shown promising 
results in protecting the human enamel from ero-
sion. Exposure of dentin to any concentration of 
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hf gives clogging of dentin tubules and hinders 
the hybridization between dentin and resin.

Unlike other halogenic acids, hydrofluoric acid 
is a weak acid. Its toxicity is due to the high elec-
tronegativity of the fluoride ion, which attaches 
tightly to the hydrogen cation. In undissociated 
state, this small molecule is able to penetrate skin 
and soft tissues. Once in the tissue, the hf mole-
cule is able to dissociate and cause liquefactive 
necrosis of skin and soft tissue and bony erosion. 
The result is severe pain and cell destruction. 
With exposure of larger areas of skin to hydroflu-
oric acid, systemic toxicity may occur with syste-
mic hypocalcaemia and hypomagnesaemia. The 
onset of pain depends on the concentration, the 
route of exposure, its duration and the amount 
of surface area affected. Delayed symptoms may 
cause a diagnostic challenge.

»Konsekvenserna av spill ska inte underskattas även 
med de relativt låga koncentrationer vi arbetar med.«


