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Är det lämpligt att reparera
gamla kompositfyllningar?
reparera gamla kompositfyllningar?
Ja, det finns en rad kliniska situationer där reparation eller påbyggnad av gamla kompositfyllningar är
lämpligt, som vid mindre frakturer
av tand och fyllning, attrition och
erosioner i anslutning till existerande fyllningar eller efter endodontisk behandling.
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En studie bland 197 tandläkare i USA och Norden
baserad på cirka 9 500 defekta fyllningar visade
att 25 procent av dessa reparerades, i resten av
fallen byttes hela fyllningen ut [1]. Vanligen reparerade man kompositfyllningar i molarer, och
helst dem man själv hade utfört och där historiken var känd [1].
Fördelarna med att reparera framför att byta ut
hela fyllningen är att
■ behandlingstiden är kortare

F O TO : F R O D E S TA X R U D

FRÅGA NIOM Är det försvarligt att

Figur I. Tand med fraktur av den distobuckala
kuspen, där påbyggnad av fyllningen är en aktuell
behandling.

kostnaden för patienten är lägre
behandlingen är mer vävnadsbevarande.
Det är visat att man förlorar frisk tandsubstans
vid avlägsnande av fyllningar, och att förlusten
är 2,5 gånger större när man avlägsnar komposit
jämfört med amalgam eftersom det är svårare att
se kompositfyllningars begränsning [2].
Reparation förlänger livslängden hos kompositfyllningar. I en långtidsstudie med två kompositmaterial fann man att 30 procent av fyllningar-
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na var utbytta efter 22 år, men där man reparerat
fyllningar som hade mindre defekter, var endast
15 procent utbytta [3]. I en studie av fyllningskvalitet blev defekta fyllningar antingen reparerade
eller utbytta. Efter fyra år hade fyllningar som
blev utbytta bättre kvalitet jämfört med fyllningar som reparerades, men det fanns inget behov
av att byta ut fyllningar i någon av grupperna [4].
UNDERSÖKTA METODER
Man kan sannolikt inte få en direkt kemisk bindning mellan ny och gammal komposit. Både passiv efterhärdning av kompositmaterialet som
ökar omsättningsgraden och läckage av ohärdad
monomer (så kallad restmonomer) medför att
det inte finns tillräckligt med funktionella monomerer i gammal komposit. Gammal komposit
är dessutom mättad med vatten, vilket ger låg ytspänning och dålig bindning till resin.
Flera laboratoriestudier har undersökt olika
metoder för att binda samman gammal och ny
komposit. En studie från NIOM visade att användning av bonding var nödvändigt för att få en
bindning mellan ny och gammal komposit, och
att både trestegs ets-och-skölj-produkter och
tvåstegs självetsande produkter var lämpliga [5].
Hur man bäst ska behandla ytan på den gamla
kompositen har också undersökts [6]. Här fann
man att typen och mängden av fillerpartiklar i
kompositmaterialet hade betydelse för vilken ytbehandling som var bäst lämpad; sandblästring
vid kvartsinnehållande hybrid-komposit och fluorvätesyra för nanohybrid-material, medan ytbehandling var av mindre betydelse för mikrohybridmaterial [6]. Bruk av fluorvätesyra intraoralt
är inte att rekommendera på grund av risken
för biverkningar [7]. Silanisering av ytan på den
gamla kompositen före applicering av bonding
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anses förbättra bindningen [8], även om enstaka
studier inte bekräftar detta [9]. Det är viktigt att
använda färsk silanlösning då denna har en tendens att förlora effekt vid lagring.
SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis är reparation eller påbyggnad av gamla kompositfyllningar en kliniskt
adekvat behandling. Reparation är lämpligt om
den ursprungliga fyllningen är större än reparationen och om den har gott fäste till tanden. Baserat på resultat från laboratoriestudier verkar
en uppruggning av ytan på den gamla kompositen med hjälp av en diamantborr ge ett bättre
mikromekaniskt fäste. Detta kan gärna kombineras med en preparation av underskär i den gamla
fyllningen för ett makromekaniskt fäste. Dessutom rekommenderas silanisering med färsk
silanlösning och användning av dentinbonding.
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