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Kompositmaterial
– basala egenskaper

rialen fick inte något större genomslag förrän på
80-/90-talet, då de på allvar började ersätta amalgam. Tekniken med minimalt invasiva ingrepp skapade ett behov av material som kunde appliceras
i mindre kaviteter, och som hade de nödvändiga
egenskaperna. Detta ledde till en utveckling av
egenskaper hos både kompositer och adhesiver,
vilket har varit en avgörande faktor för kompositfyllningarnas kliniska succé.

Kompositmaterialen har utvecklats kontinuerligt, om än bitvis långsamt, sedan introduktionen på sextiotalet. Det har till exempel utvecklats nya monomerer för förbättrad hantering och
mindre krympning, fillers av nya slag och i nya
storlekar för bättre mekaniska egenskaper och
polerbarhet samt alternativa material och sammansättningar för bättre biokompatibilitet. Den
senaste forskningen verkar vara koncentrerad
till utveckling av självadhererande kompositer
och kompositer med terapeutisk effekt.
Kompositmaterialen dominerar som direkta fyllningsmaterial och har så gjort i ett antal år. Materialen är dock inte helt och hållet desamma som när de
polymerbaserade materialen introducerades. Det
har skett en utveckling vad gäller sammansättningen, och därmed också av egenskaperna. Dessutom
har introduktionen av LED-härdlampor runt millennieskiftet lett till en utveckling vad gäller härdning.
Teknikutvecklingen har vidare medfört att det på
senare år lanserats mycket kraftfulla lampor, som
drivit på härdningsprocesserna. I denna artikel tittar vi närmare på relevanta moment i utvecklingen
av kompositmaterial samt diskuterar härdningen i
ljuset av modern utrustning och teknik.
Polymerbaserade fyllningsmaterial introducerades på marknaden redan på sextiotalet, som en
följd av Bowens utvecklingsarbete [1], men mate68
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De viktigaste polymerbaserade fyllningsmaterialen
är kompositer, vilka per definition består av (minst)
två olika faser som utgör en gemensam enhet med
förbättrade egenskaper. För dentala kompositer är
de två faserna dels den organiska matrisen (monomer/polymer) som genereras under härdningen
(polymeriseringen) av monomererna i råmaterialet, dels fillerpartiklarna, i första hand oorganiska,
som förstärker materialet.
För att fillerpartiklarna ska ha optimalt förstärkande effekt ska de bindas till polymermatrisen.
Detta åstadkoms genom ytbehandling av fillerpartiklarna, ofta med funktionella silaner (till exempel metacryloxypropyltrimetoxysilan) i en process
kallad silanisering. Härmed möjliggörs en kemisk
reaktion mellan fillerpartiklarna och den organiska
matrisen som stabiliserar och bildar ett material
som fungerar som en enda enhet.
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Polymermatrisen
Polymermatrisen bildas under härdning av monomermatrisen. Den sistnämnda består av monomerer, så kallade byggstenar i materialet, samt tillsatsämnen i form av initiator och katalysator eller
aktivator. Monomererna är vätskor av olika viskositet och molekylvikt. Traditionellt är de viktigaste monomererna Bowens monomer [1] (Bis-GMA)
och trietylenglykol-dimetakrylat (TEGDMA) (figur I a–b). Båda dessa monomerer är så kallade dimetakrylater, det vill säga de innehåller två reaktiva grupper. Vid polymerisation av dimetakrylater
sker kedjebildningen via båda metakrylatgrupperna. Detta medför en hög grad av korsbindning,
som innebär att ett tredimensionellt och stabilt polymernätverk uppnås. TEGDMA är en så kallad utspädningsmonomer, som tillsätts den mycket viskösa Bis-GMA-monomeren i syfte att åstadkomma
ett ökat fillerinnehåll och därmed större styrka och
mindre polymerisationskrympning (diskuteras närmare i avsnittet ”Filler” nedan). Andra ofta använda monomerer är uretandimetakrylat och etoxylerad Bis-GMA (Bis-EMA) [2].
Löpande forskning har bland annat lett till utvecklingen av modifierade uretandimetakrylater
(till exempel figur I c), som används i vissa kommersiellt tillgängliga restaurerande kompositer [3].
Viktiga moment i utvecklingen är stora monomermolekyler som används för att minska polymerisationskrympningen och för att åstadkomma en viss
styvhet i strukturen på molekylär nivå, detta för att
upprätthålla materialegenskaperna. Flera producenter har använt varianter av monomerer med en så
kallad TCD-kärna (Tri-Cyclo-Dekan-kärna, figur
I d), som kan påminna om Bis-GMA, det vill säga
en relativt stor monomer med en styv kärnstruktur
[4]. Ytterligare en vinst med TCD-monomerer kan
vara att man slipper kärnstrukturen från Bis-GMA
och eventuella diskussioner om möjlig bisfenol Aförorening eller frisättning.
Man försöker dessutom utveckla kompositer med
adhesiva egenskaper. Genom att inkorporera sura
monomerer som dem som används i dentinbindningssystem, till exempel glycerolfosfatdimetakrylat (GPDM) [5], hoppas man åstadkomma bindning
till emalj och dentin, såväl mekanisk som kemisk.
Än så länge används sådana material dock enbart
som liners och till små kaviteter.
Trots att nya typer av monomerer finns att tillgå,
är slutsatsen att polymermatrisen i de allra flesta av
dagens kompositer fortfarande utgörs av högmolekylära dimetakrylater; framför allt Bis-GMA, olika
uretandimetakrylater, Bis-EMA och TEGDMA.
Monomererna används i olika kombinationer och
blandningsförhållanden, bland annat beroende på
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Figur I. Strukturen hos
olika monomerer som
används i fyllningsmaterial i komposit:
a) Bis-GMA
b) TEGDMA
c) modifierat uretandimetakrylat från GC [3]
d) TCD-di-HEA, ett akrylat.
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Tabell 1. Resultat från undersökning av Ilie, Rencz och Hickel [24]: Genomsnittlig böjstyrka (MPa), elasticitetsmodul (GPa) och fillerinnehåll (volymprocent) för tre typer av komposit. Nio mikrohybrid-, femton nanohybridoch tio flytande kompositer ingick i undersökningen.
Mikrohybrid

Nanohybrid

Flytande

Böjstyrka (MPa)

125

125

110

Elasticitetsmodul (GPa)

6,9

6,2

4,1

Fillerinnehåll (volymprocent)

63,1

62,5

47,5

vilken konsistens man vill att kompositen ska ha,
allt efter användningsområde, olika indikationer
och fyllningarnas storlek.
Filler
Fillerns funktion är i första hand att förstärka det
polymerbaserade materialet och att minska polymerisationskrympningen [6]. Ökat fillerinnehåll
ger normalt ökat motstånd mot frakturer (se värden för böjstyrka i tabell 1) och bättre abrasions-

”Genom att inkorporera sura monomerer … hoppas man åstadkomma
bindning till emalj och dentin, såväl mekanisk som kemisk.”
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”Nu kan man designa material med mer optimal
fillersammansättning och säkerställa både
tillräcklig styrka och goda estetiska egenskaper …”
resistens. Samtidigt är det bara polymermatrisen
som kontraherar vid härdning, varför kontraktionen också reduceras när fillerinnehållet är högt.
Fillern består vanligtvis av oorganiska partiklar
av olika metalloxider: amorf och kristallinsk silika,
glas, zirkoniumoxid. Oxiderna har tillsatts radiopaka element (barium, strontium) för att säkerställa röntgenkontrasten i materialet om oxiden i
sig själv inte är radiopak. Vissa material innehåller
fillerpartiklar av zirkoniumdioxid (zirkonia), som är
radiopak. Zirkonium är en kristallinsk keram som
har mycket goda mekaniska egenskaper.
Till skillnad från den tidiga produktionen av fillerpartiklar, då man till exempel krossade glas till
önskad partikelstorlek, används i dag en rad moderna tekniker för att kontrollera produktionen och
resultatet, som kan vara väldefinierade kulformade
partiklar eller submikron- eller nanopartiklar av
varierande form. Detta gör att man nu kan designa
material med mer optimal fillersammansättning
och på så sätt säkerställa både tillräcklig styrka och
goda estetiska egenskaper, bland annat vad gäller
polering och slitage. Till exempel används pyrolys
(partiklar bildade genom termisk reaktion av oorganiska salter och oxygen) och sol-gel-tekniker. I
dag används fillerpartiklar i storlekar från nanometerområdet (> 3 nm) och upp till några mikrometer
(max cirka 5 µm). Genom att inte använda alltför
stora partiklar kan man öka polerbarheten och glansen hos den färdiga fyllningen [5], samtidigt som
slitage inte medför ökad skrovlighet i materialets
yta när fillerpartiklar nöts bort. Ökad skrovlighet
ger retentionsmöjligheter för bakterier.
En del material bygger på prepolymeriserade fillerpartiklar. Detta handlar i princip om färdighärdad
komposit i partikelform, det vill säga mycket små
enheter. Prepolymeriserade fillers skapas antingen
under produktionen/härdningen av partiklarna med
speciella tekniker, som bland annat kan generera
sfäriska mikropartiklar av komposit (till exempel
Sphere TEC från Dentsply), eller efter framställning med hjälp av olika krosstekniker.
Initiatorsystemet
Det är i första hand två mekanismer som används
för initiering av materialens härdning (polymerisation): så kallad kemisk initiering och fotoinitiering. Vid kemisk härdning inleds polymeriseringen i
samband med sammanblandningen av ett tvåkomponentsmaterial, då initiator- och aktivatormolekylerna kommer i kontakt med varandra, och reaktionen startar. Vid fotoinitiering är det fotoner
från en strålningskälla (ljus eller UV) som ger initi70

atorn den energi som krävs för spjälkning och reaktionsstart. I dag är flertalet kompositer ljushärdande, men det finns också kemiskt härdande material
på marknaden samt så kallade ”dual-cure”, som
innebär att båda mekanismerna utnyttjas i ett och
samma material. Den sistnämnda typen används
i synnerhet i polymercement för att säkerställa att
även områden som kan vara svåra att bestråla tillräckligt härdar ordentligt.
Under många år har kompositmaterialen i huvudsak haft kamferokinon (CQ) som initiator. Denna
förening har sitt absorptionsmaximum (λmax) vid
468 nm och den bryts ner genom den energi som
fås från blått ljus, det vill säga ljus med våglängder
i området 440–480 nm. Alla kompositmaterial har
därför kunnat härda vid belysning med en och samma härdningslampa, som ger blått ljus. På senare år
har vi kunnat se en utveckling av initiatorsystemet
genom att man även använder andra initiatorer,
eventuellt i kombination med CQ. En del av dessa
initiatorer är fenylpropandion (PPD), Lucirin TPO
och Ivocerin (Ivoclar Vivadent) [7]. Dessa initiatorer kräver ljus med andra våglängder för att kunna
starta en reaktion, eftersom de har andra absorptionsmaxima (PPD: λmax = 393 nm, TPO: λmax = 385
nm, Ivocerin: λmax = 408 nm).
Speciella material
Formbara fyllningsmaterial måste i princip genomgå en stelningsprocess in situ för att fungera. Keramer är oorganiska, icke-metalliska material, traditionellt bestående av metalloxider och silikater
med goda mekaniska egenskaper. Deras egenskaper uppnås genom preparering (sintring) vid mycket hög temperatur. Det kan därför verka meningslöst när enskilda producenter använder uttryck som
”formbar keram”, ”nano-ceramic restorative” och
så vidare i marknadsföringen av något som faktiskt
är kompositer, men med keramiska fyllningspartiklar. Detta betyder dock inte att det inte har skett
en teknisk utveckling i samspelet mellan fyllningsmedel och polymermatris.
Ormocer är en kortform för ”organically modified
ceramic” (organiskt modifierad keramik). Denna
beteckning innebär att det finns en kemisk bindning mellan oorganisk matris, i första hand silikat/
kiseloxid, och organiska matrismolekyler – inte olik
bindningen mellan fillerpartiklarna och matrisen i
traditionella kompositer.
Det första Ormocer-materialet (Admira från Voco,
1999) innehöll dock även traditionella monomerer
vid sidan av Ormocer-tekniken, så att frisättning
av metakrylater fortfarande kunde förekomma.
Producenten hävdar att man inte använt klassiska
monomerer i det nya materialet, Admira fusion, utan
endast modifierade partiklar och en matris baserad
på kiseloxid. Det möjliggör ett mer biokompatibelt
material, utan frisättning av oreagerade monomerer. Materialet kan användas med konventionella
Tandläkartidningen 4 • 2017
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adhesiver. Det innebär att den organiska modifieringen måste kunna reagera med metakrylat i adhesivet, och att den därför också kommer att ha en
liknande kemisk struktur.
Fiberförstärkning finns nu i kommersiellt tillgängliga material (till exempel everX Posterior, GC).
Oftast används glasfiberförstärkning, eftersom
fibrerna ger en god estetik och inte missfärgar materialet. Korta fibrer impregneras med resin, och för
en god bindning mellan faserna ges fibrerna en ytbehandling med ett silan. Detta skiljer sig inte mycket
från bindningen mellan traditionella fillerpartiklar
och resin. Det finns studier som visar att fiberförstärkning kan ge bättre motstånd mot dynamisk
utmattning (återupprepade belastningar som till
exempel simulerar tuggning) än partikelförstärkt
komposit [8]. Eftersom fibrerna reser sig från ytan
som små hår efter härdningen, krävs ett täckande
skikt av traditionell komposit. Fiberförstärkt material används därför i första hand till dentinersättning
vid restaurerande behandling vid större kaviteter.
Silorane-material introducerades år 2007 (Filtek
Silorane, 3M ESPE) och det innebar en helt ny kemi
hos restaurerande material. Tekniken byggde på
en så kallad ringöppningsreaktion mellan epoximodifierade siloxanstrukturer. I dag finns materialet inte längre på marknaden. Det är oklart om
produktens begränsade framgångar beror på materialets kliniska egenskaper eller på det faktum
att materialet kräver ett särskilt adhesiv. Det gör
att det behövs fler material på tandkliniken, vilket
kanske inte fungerar särskilt väl i praktiken. Vid
marknadsföringen av Silorane lades särskilt vikt vid
att materialet har lägre polymerisationskrympning
än typiska dimetakrylatbaserade kompositer – detta
sannolikt tack vare att monomerens oxiranring öppnas under polymeriseringen. Dessvärre hade det
varken lägre polymerisationsspänning eller bättre
kanttillslutning. Komposit baserad på siloraner har
visat sig ha mekaniska egenskaper liknande de traditionella kompositernas [9].
MATERIALTYPER

Kompositer finns i många versioner, med varierande sammansättning och användningssyften.
Det kan därför vara en god idé att dela in materialen allt efter typ. Enligt en metod delas de komposita fyllningsmaterialen in i tre kategorier, allt efter konsistens: universella, flytande och packbara.
Universella fyllningsmaterial
Universella fyllningsmaterial kan appliceras antingen med hjälp av en spruta eller ett handinstrument, och de varierar en del i konsistens, beroende
på sammansättning. Tack vare utvecklingen av fillerpartiklar, kan man nu framställa fyllningsmaterial som har tillräckligt låg polymerisationskrympning, det vill säga ner till och under 2 volymprocent
[10–12], på samma gång som de är tillräckligt starTandläkartidningen 4 • 2017

ka för att kunna användas i stora kaviteter i kindtandsområdet. Samtidigt kan de putsas så att de
blir mycket glatta – och sedan förbli det över längre
tid, vilket är vad som krävs av framtandsfyllningar.
Flytande material
Flytande komposit är avsedd att appliceras genom
tunna sprutor i små eller svårtillgängliga kaviteter,
i syfte att optimera materialens adaptering till kavitetsväggarna. Den förbättrade adapteringen uppnås
genom bättre flytförmåga, det vill säga lägre viskositet. Den lägre viskositeten får man genom en reduktion av fillerinnehållet eller genom tillsättande
av ytmodifierande ämnen som ökar flytförmågan,
så att det inte krävs en så stor reduktion av fillerinnehållet, vilket skulle leda till sämre mekaniska egenskaper och ökad polymerisationskrympning [10].
Packbara material
Packbara material är skapade för att ge motstånd
mot ett kondenseringsinstrument och för att vara
formstabila och inte flyta ut – detta för att underlätta bildandet av täta approximala kontaktpunkter. Dessa material får en tjockare konsistens tack
vare andra typer av fillerpartiklar, med variationer
i mängd, storlek och form [11].
Kompositerna kan också delas in efter storleken/
storlekssammansättningen hos materialets fillerpartiklar, till exempel mikrofiller och makrofiller.
De första kompositerna innehöll fillerpartiklar i
storlekarna 10–100 µm. Dessa ”makrofillkompositer” var starka, men i gengäld svåra att putsa
blanka, och blankheten försvann relativt snabbt.
För att förbättra polerbarheten utvecklade man sedan material med allt mindre fillerpartiklar: midfill
(10–1 µm), minifill (1–0,1 µm), mikrofill (0,1–0,01
µm), nanofill (0,1–0,005 µm). Fillers i en storlek
under 0,1 µm (100 nm) kan per definition kallas
nano-fillers. Så kallade ”mikrofillkompositer” borde
därför rätteligen kallas ”nanofillkompositer”, men
vid tidpunkten i fråga hade begreppet ”nano” ännu
inte blivit ett trendbegrepp. ”Mikrofillkompositerna” hade ett lågt fillerinnehåll, men det kunde
ökas genom inkorporering av partiklar av högfylld
polymeriserad komposit. ”Mikrofillkompositerna”
hade god polerbarhet och estetik, men lägre styrka, och man eftersträvade därför en kompromiss:
hybridmaterial med större variation i fillerstorlek,
med både små och stora partiklar i samma material. ”Mikrohybridkomposit” (medelpartikelstorlek 0,4–1,0 µm) anses vara en universell komposit
som med en fördelaktig balans mellan styrka och
polerbarhet kan användas till såväl framtands- som
kindtandsfyllningar.
Det finns en viss överlappning mellan de olika typerna av komposit, och det kan vara svårt att skilja
mellan dem. Ofta medföljer en kommersiell produkt
en kort, enkel beskrivning av den filler som använts,
förutom produktnamnet, till exempel nano-hybrid,

”Det finns en viss
överlappning
mellan de olika
typerna av
komposit, och
det kan vara
svårt att skilja
mellan dem.”
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större transparens kan
resultera i en
mörk fyllning,
eftersom mörkt,
underliggande
dentin kan skina
igenom.”

6,0

mikrofiller och liknande, men det kan vara svårt att
få detaljerad information om fillerpartiklarna. Vissa
producenter ger en översikt över sammansättning
och storlek i produktdatablad, bruksanvisning eller
teknisk information.
Bulk-fill-kompositer
Som bekant har ljuspolymeriserande fyllningsmaterial i komposit ett begränsat polymerisationsdjup.
Det betyder att kaviteter normalt ska fyllas och härdas i ett skikt på maximalt 2 mm, vilket kan vara tidskrävande när det handlar om stora och djupa kaviteter. För att spara tid har man utvecklat så kallade
bulk-fill-kompositer, som enligt tillverkarna har ett
polymerisationsdjup på 4–5 mm.
Bulk-fill-kompositernas sammansättning liknar
i hög grad de konventionella kompositernas sammansättning [12]. Monomerblandningen består oftast av uretandimetakrylat, ofta i kombination med
etoxilerad Bis-EMA. Dessa relativt lågviskösa, men
fortfarande högmolekylära monomerer utnyttjas
för att minska plastens viskositet och uppnå lägre
krympning. Många bulk-fill-kompositer har också ett
visst innehåll av TEGDMA och Bis-GMA. Dessutom
har tillverkarna tillsatt ämnen som ska optimera
polymerisationen och öka polymerisationsdjupet.
Förutom de initiatorer som används i de allra flesta
konventionella plastmaterial (CQ, PPD och Lucirin
TPO), innehåller bulk-fill-kompositerna antingen en
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Figur II. Polymerisationskrympning (volymprocent) mätt
enligt ISO 17304 vid NIOM. Alla material med undantag för
Tetric EvoCeram Bulk Fill är flytande (flowables) och ska
täckas med ett toppskikt.
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polymerisationsmodulerande komponent eller en
så kallad initiator booster [16]. Dessa ska antingen
modifiera polymerisationsprocessen, och därmed
reducera spänningsutvecklingen, eller bidra till att
större polymerisationsdjup uppnås. Bulk-fill-kompositerna skiljer sig också en aning från de konventionella kompositplasterna i fråga om fillerinnehåll.
För att åstadkomma ökat polymerisationsdjup och
en acceptabel ombildningsgrad, är det nödvändigt
att göra kompositen mer translucent. Det uppnår
man genom att mängden filler minskas och/eller
att fillerpartiklarnas storlek ökas. Härmed minskar
den mängd ljus som ”går förlorad” i plasten, och
polymerisationsdjupet ökas. Materialens större
transparens kan emellertid resultera i en mörk
fyllning, eftersom mörkt, underliggande dentin
kan skina igenom.
På basis av fillerinnehållet kan bulk-fill-kompositer delas in i två huvudtyper: lågviskösa (flytande)
och högviskösa (universella). De lågviskösa bulkfill-kompositerna har ett lägre fillerinnehåll och
blir något mer flytande, och i konsistensen liknar
dessa de flytande kompositerna. Det minskade
fillerinnehållet reducerar dock de lågviskösa bulkfill-kompositernas styrka och ökar polymerisationskrympningen (figur II), varför de måste täckas med
ett ocklusalt lager av konventionell komposit. De
högviskösa bulk-fill-kompositerna har däremot ett
högre fillerinnehåll och därmed en viskositet som
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Figur III. Omsättningsgraden hos olika kompositer ökas med
längre härdningstid, från [17]. Alltför kort härdningstid kan
ge låg omsättning.
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Tabell 2. Härdningsdjup (mm) och total mängd restmonomer (viktprocent av resindelen) mätt i ett
kompositmaterial härdat under kort respektive lång tid med tre olika LED-härdningslampor och en
halogen referenslampa, från [18].
LED 1

LED 2

LED 3

Halogen

5 sek

20 sek

5 sek

20 sek

10 sek

20 sek

20 sek

Härdningsdjup (mm)

2,28 a,*

2,99*

1,90 b,*

2,66*

2,37*

2,58*

2,75

Restmonomer,
total viktprocent

14,6 *

12,5*

17,6 *

13,7

16,0 *

14,4*

13,6

a,

b,

c,

a/b/c
Signifikant skillnad jämfört med lång tid med samma LED.
*Signifikant skillnad jämfört med halogen.

liknar de konventionella kompositernas viskositet.
Det gör att ocklusal övertäckning inte är nödvändig.
HÄRDNING

En bra härdning är av avgörande betydelse för
ett polymerbaserat materials egenskaper. En bra
härdning innebär att så många som möjligt av de
reaktiva grupperna i monomermatrisen är polymeriserade till polymernätverket, det vill säga en
hög omsättningsgrad. En längre härdningstid ger
en högre omsättningsgrad [17] (figur III), och tillräckligt lång härdning är därför en nödvändighet
för ett bra resultat. Ett genomhärdat material kommer att ha bättre mekaniska egenskaper än ett dåligt härdat material.
Undersökning av ett materials härdning sker bäst
i laboratorium, och här kan man utnyttja flera tekniker. Det går inte att avgöra om ett material är väl
härdat under ytan genom att skrapa eller känna på
materialets yta. Bland annat därför har man påpekat hur viktigt det är att erkänna att det är skillnad
på ytegenskaper och materialegenskaper som helhet, det vill säga i bulk. Utöver att en dålig härdning
kan innebära reducerade mekaniska egenskaper,
kan den också ge en ökad mängd restmonomerer
(oreagerade monomerer) som potentiellt kan frisättas från materialet.
En undersökning visar på sambandet mellan reducerat härdningsdjup och ökat restmonomerinnehåll vid användning av kortare härdningstider
(tabell 2) [18]. I kliniken kommer ett dåligt härdat
material inte bara att kunna leda till materialbrott
vid tuggbelastning och potentiell smärta hos patienten, utan också till reducerad adhesion och därmed
dålig retention av fyllningen, och en sammantaget
minskad hållbarhet.
I kompositproducenternas instruktioner rekommenderas ofta 20 sekunders härdning om man använder härdningslampor med minst cirka 500 mW/
cm2, och 10 sekunders härdning om man använder
en härdningslampa med minst cirka 1 000 mW/
cm2. Båda metoderna ger samma mängd energi
(10 J/cm2) till kompositen. Å andra sidan hävdas det
från vissa lamptillverkare att belysning med högTandläkartidningen 4 • 2017

Irradians
(mW/cm2)
Bred spets med
uniform ljusbild.

> 2 500
2 500
2 250
2 000
1 750
1 500
1 250

Smal spets med
så kallade hotspots.

1 000
750
500
< 400
9 mm

intensitetslampa kan härda kompositmaterialet på
mycket kort tid (1–3 sekunder). Författarna vill inte
rekommendera så korta härdningstider: Härdningsprocessen är en kemisk reaktion som tar tid! [19]
Rekommendationer rörande härdning togs fram
vid ett symposium för ljushärdning vid Dalhousie
University i Kanada och de återges kort här [20].
Det är viktigt att känna till sin egen härdningslampas möjligheter och begränsningar. Parametrar
som irradians (mW/cm2), strålningstoppar eller
våglängdsområden (endast blått ljus eller blått +
violett/UV), ljusledarspetsens yta samt jämn strålningsintensitet är avgörande för härdningsproceduren (figur IV). Man bör inte använda alltför starka
härdningslampor eller för korta härdningstider. Här,
som i många andra sammanhang, gäller den gyllene medelvägen. Det bästa är ”varken för mycket
eller för lite”. Det är också viktigt att regelbundet

Figur IV. Vid val av härdningslampa bör man se
till att ljusledarspetsen
har tillräcklig yta, samt att
ljuset har en jämn (uniform)
intensitet över hela ytan.
Detta säkerställer en jämn
härdning över hela området,
såsom visat i den översta
bilden. Nedan: Illustration
av en liten yta med ojämn
ljusintensitet, vilket ger en
ojämn härdning (från
R Price).

”Härdningsprocessen är en
kemisk reaktion
som tar tid!”
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”Vi rekommenderar alltid att man
använder lämpliga skyddsglasögon
eller en skyddsskärm.”
kontrollera härdningslampan för att säkerställa att
funktionen är god. Det kan vara aktuellt att kontrollera mot en radiometer, men då är det viktigt att
samma lampa kontrolleras mot samma radiometer
hela tiden, eftersom det kan vara skillnad mellan
olika radiometrar.
Ljusintensiteten från en härdningslampa
avtar med kvadraten på avståndet från lampans
spets (figur V) [21]. Om fyllningen är svårtillgänglig, så att avståndet mellan kompositens yta och
lampan blir stort, måste man kompensera med
längre härdningstid. Vi rekommenderar alltid att
man använder lämpliga skyddsglasögon eller en
skyddsskärm. Detta säkerställer en god kontroll
av proceduren samtidigt som ögonen skyddas
mot skadliga strålar av det blå ljuset. Det är också
viktigt att vara uppmärksam på att olika färger på
kompositen samt material från olika producenter
kan kräva olika härdningstider. Därför rekommenderar vi också att man studerar kompositens
bruksanvisning och följer rekommendationerna
från materialtillverkaren.

LÄCKAGE

Härdningen av polymerbaserade fyllningsmaterial blir aldrig fullständig, oavsett hur länge belysningen pågår. Därför är det möjligt att obundna
monomerer från materialet läcker ut i munhålan.
Flera studier har undersökt frisättning under
olika omständigheter, då härdningsprocessen,
släppmedlet och tiden är faktorer som påverkar
resultatet. I en nyligen publicerad studie [22] undersöktes omsättning och frisättning av monomerer
i alkohol under en sexveckorsperiod för konventionell, flytande och flytande bulk-fill-komposit.
Omsättningen var någorlunda densamma för alla
material, men blev signifikant lägre på undersidan
av en 4 mm hög provkropp när bulk-fill-teknik
användes tillsammans med sedvanlig skiktteknik. Vidare visade det sig att den totala mängden
läckande monomerer efter sex veckor var störst
för ett bulk-fill-material (1,16 µmol) och minst för
konventionell komposit i skikt (0,51 µmol). I en annan undersökning konstaterades större mängder
restmonomerer i materialen när de härdades under
kortare tid än under längre tid (tabell 2) [18]. En
metaanalys av läckagestudier visar att metodiken
och resultaten varierar mycket [23].
Mer standardiserade metoder kommer säkert
att vara en fördel för framtida utvärderingar; dock
kan konstateras att en låg omsättning ger större
läckage.
MEKANISKA EGENSKAPER

Irradians (mW/cm2)

7,000

Lampa A
Lampa B
Lampa C

6,000

Lampa D
Lampa E
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Figur V. Irradiansen
(intensiteten) hos
härdningsljuset avtar med
kvadraten på avståndet från
ljusledarspetsen, från [21].
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Kompositmaterialens mekaniska egenskaper beror i synnerhet på fillerinnehållet, och de material
som har högst fillerinnehåll är de starkaste, styvaste och segaste [5]. Detta framgår också av tabell 1,
som visar böjstyrka och elasticitetsmodul för tre
typer av komposit. Medan det inte är särskilt stor
skillnad mellan mikrohybrid- och nanohybridkomposit, har flytande kompositer sämre mekaniska egenskaper, vilket i hög grad förklaras av en
lägre fillervolym [5, 24].
Kompositer har ungefär samma styrka och seghet
som porslin och amalgam, och bättre mekaniska
egenskaper än glasjonomercement. Jämfört med
amalgam har kompositer generellt en lägre elasticitetsmodul. Denna mindre styvhet medför ökad
tendens till deformering på ocklusalytor under
stor belastning, med risk för bildning av defekter
eller ökat slitage på grund av mer utbredda kontaktområden.
De bästa av nutidens kompositer förefaller ha
tillräckliga mekaniska egenskaper för att kunna
användas i alla munhålans områden. Dock visar
kliniska undersökningar att slitage och frakturer
hos plastfyllningar fortfarande är en risk i stora
kaviteter och i kaviteter där kompositen används
för uppbyggnad av kuspar [25] och/eller används i
starkt belastade kaviteter, till exempel hos patienter som lider av bruxism.
Tandläkartidningen 4 • 2017
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FRAMTIDEN

Det är svårt att sia om framtiden, men vissa tendenser i utvecklingen av dentala material kan
anas. Utveckling sker av antibakteriella och bioaktiva material, så kallade ”smart materials”, för
att hela tiden förbättra materialens funktion och
livslängd. Utveckling sker också av självadhererande, flytande kompositer som innehåller typiska adhesivmonomerer [5].
De två viktigaste skälen till att göra om kompositfyllningar är sekundär karies och fraktur på
restaureringen [26]. Det förefaller därför vara väl
motiverat att satsa på att förbättra kompositernas
mekaniska egenskaper och på att minska polymerisationskrympningen och -spänningen.
Kompositer har också kommit till användning
i förbindelse med CAD/CAM, 3D eller andra digitala tekniker för indirekt restaurering. Dessa
tekniker samt användning av andra materialtyper
kan förbättra materialens omsättning och egenskaper, men kan också ge försämrad funktion och
biokompatibilitet om teknik och material inte är
optimerade.
Även om det är sannolikt att modern teknik
kommer att få allt större användning vid mer omfattande och komplicerade behandlingar fram
över, kommer den direkta tekniken med lämpliga
fyllningsmaterial för in situ-härdning även i fortsättningen att vara den dominerande metoden i
restaurerande tandbehandling.
ENGLISH SUMMARY

Composite restorative materials – basic properties
Hilde Beate Molvig Kopperud and Anne Peutzfeldt
Tandläkartidningen 2017; 109 (4): 68–76
This article examines the development of composite restorative materials. We discuss the composition of the resin matrix, and describe the introduction of some new monomers. We also comment on

”Slitage och frakturer hos plast
fyllningar är fortfarande en risk
i stora kaviteter och i kaviteter
där kompositen används för upp
byggnad av kuspar …”
the development of fillers, with some specific types
of materials being discussed in more detail. Bulkfill materials are also examined but do not essentially seem to be different to traditional composites with regards to the composition.
Curing of the materials is important to achieve
optimal properties and we give tips and advice on
which factors affect the curing, and explain some
of the effects caused by insufficient curing. A sufficiently long curing time, without using a curing
device with very high irradiance, seems to be the
best choice.
The material properties are briefly discussed
with reference to curing and the composition of the
materials. Leakage of monomers from the materials is discussed, while possible biological effects
of leakage are the subject of another article in this
series. Mechanical properties are briefly reviewed.
In summary, there is an ongoing, although sometimes slow, developmental process of composite
restoratives since their introduction in the 1960’s.
Over time, advances have changed focus, for instance towards new monomers that provide improved handling properties and low contraction, new
fillers, both types and sizes, for better mechanical
properties and improved polishability, alternative
materials and compositions for better biocompatibility. Today’s trends have moved towards the
development of self-adhesive composites and
composites with bio-active effects. l
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