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Terminologi
Artikeln är en översättning av motsvarande publikatio-
ner i Kieferorthopädie 2018 [1] på tyska och i Quintes-
sence International [2] på engelska. 
l Kern använder begreppen Einflügelige Adhäsivbrück-
en respektive single-retainer resin-bonded fixed dental 
prostheses. Det finns inga bra motsvarande begrepp på 
svenska och vi använder därför tvåleds etsbroar, det vill 
säga en stödkrona med ett hängande led/pontic.
l För broledet, stödet, i en etsbro finns det heller inget 
gängse begrepp på svenska. Kern använder uttrycken 
Adhäsivflügel respektive wing för etsbrokronan. I 
Tandläkartidningen har uttrycken resinretinerad parti-
alkrona respektive resininlägg och inlägg använts (Ola 
Hansson 1986, 1993). I Tandläkartidningen 2016 finns 
uttrycken retentionsvinge respektive vinge för kronan, 
som utgör stöd i en etsbro (Salehi A et al). Vi använder 
här begreppen etsretinerad krona eller etsretinerat 
inlägg (borde egentligen vara onlay). 
l Approximal/lingual vinge används för en approximal/
lingual omfattning samt lingual eller palatinal inläggs-
yta för den större delen av etsinlägget. I Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) terminologi verkar 
det inte finnas några lämpliga benämningar. ”Emaljreti-
nerad konstruktion, stöd” är det som används. 

Mindre bearbetning av ursprungstexten har gjorts. 
Bengt Öwall

I denna artikel beskrivs tvåledsbroar, ett stöd/ett 
hängande, som ett utmärkt alternativ till ortodon-
tisk luckslutning, ersättning med implantat eller an-
nan tandstödd protetik för saknade eller förlorade 
framtänder. Även om etsbrobehandling är myck-
et teknikkänslig är den på korrekta indikationer 
och med adekvat bonding synnerligen pålitlig [3].

Den vanligaste lokalisationen för aplasi är de 
laterala överkäksincisiverna och andra premo-
laren i underkäken. Kvinnor är signifikant mera 
drabbade än män. 1,5–1,8 procent av befolkningen 
saknar laterala incisiver i överkäken [4] (figur I). 
Olycksfallsrelaterade skador av överkäksincisiver 
är mycket vanliga. Vid 14 års ålder har 18 procent 
av kvinnliga och 28 procent av manliga tonåringar 
sådana skador [5]. De resulterar i omkring 7 procent 
av fallen i förlust av framtänder [6]. Således drabbas 
omkring 1,3 procent av kvinnliga och 1,8 procent av 
manliga tonåringar av en tandförlust på grund av 
trauma (figur II).

Det kan därför uppskattas att 3–3,5 procent av alla 
tonåringar saknar en eller flera framtänder. Dessa 
bör ersättas i tidig ålder, eftersom saknade framtän-
der påverkar livskvaliteten negativt och kan störa 
den psykologiska utvecklingen [7–9].

BEHANDLINGSALTERNATIV
Ortodontister föredrar ofta luckslutning genom 
tandreglering och målet är att åstadkomma en obru-
ten tandrad utan protetisk ersättning [10]. Dessvär-
re finns inga randomiserade, prospektiva kliniska 
studier som visar om ortodontisk luckslutning el-
ler protetisk ersättning är den lämpligaste behand-

lingen vid symmetrisk avsaknad av laterala över-
käksincisiver [11, 12]. Således finns ingen tydlig 
behandlingsrekommendation i den vetenskapli-
ga litteraturen. Ortodontisk luckslutning är ett al-
ternativ vid bilateral hereditär avsaknad av laterala 

Tvåledsbroar för att ersätta saknade incisiver är, om de utförs på 
korrekta indikationer och med rätt teknik, en synnerligen pålitlig 
behandling. Alla patienter som kan komma ifråga för en frontal 
ersättning bör informeras om detta behandlingsalternativ. 
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incisiver i överkäken [13]. Det kan dock ge estetis-
ka och funktionella olägenheter, när hörntänder 
flyttas till 2-ornas plats (figur III). Detta fall av en 
lyckad ortodontisk luckslutning visar att hörntän-
dernas färg, som är mörkare än incisivernas, blir 
ganska dominerande, och den ”felaktiga” formen 
på hörntänderna framträder även tydligt. Vid uni-
lateral avsaknad av en lateral på grund av alpasi el-
ler trauma blir ortodontisk luckslutning ytterligare 
problematisk, eftersom det resulterar i påtaglig och 
estetiskt störande asymmetri (figur IV).

I allmänhet är implantatbehandling kontraindi-

a

b

Figur III. Ung patient med 
hereditär avsaknad av 12 
och 22 efter ortodontisk 
luckslutning. Hörntänderna 
har tydligt mörkare färg 
än incisiverna och formen 
överensstämmer inte med 
incisivernas.

Figur IV a–b. 15-årig kvinna 
med aplasi 12. 13 på 12:s plats. 
53 kvar distalt om 13.  

a

b

Foto: Birka Dimaczek (tidigare Kiels universitet,  
nu privat praktiserande, Flensburg)

a

b
Foto: Helga Fischer-Brandes, Kiels universitet

cerad i det estetiska området på barn och tonåringar. 
Efter avslutad tranversel växt av tandbågarna och 
frambrutna permanenta hörntänder kan fortfa-
rande vertikal tillväxt ske [14, 15]. Vid 17–18-årsål-
dern är denna tillväxt fortfarande 0,1–0,2 mm per 
år. Därför kan ersättningar på implantat, insatta på 
tonåringar, stanna i infraposition och implantat-
kronan avvika från granntänderna i längd (figur V 
a–b). Detta fenomen ser man även vid ankylotiska 
tänder [16, 17]. Patienter med hög läpplinje får ett 
bestående estetiskt problem. En operativ vertikal 
lägesförändring av ett implantat kan endast i yt-

Figur I Figur II

Figur III Figur IV

Figur I a–b.16-årig kvinna 
med hereditär avsaknad av 
över käks lateraler. 

Figur II a–b. 10-årig 
pojke, förlust 11 på grund av 
trauma.

” … 3–3,5 procent av alla tonåringar 
saknar en eller flera framtänder. 
Dessa bör ersättas i tidig ålder …” 



Tandläkartidningen 8 • 201960

Matthias Kern: Tvåleds etsbroar – alternativ till ortodontisk luckslutning  
och singelimplantat. Accepterad för publicering 28 mars 2019.Forskning

terst få fall ge önskat resultat [18]. Vertikal tillväxt 
av alveolarutskottet förekommer även hos vuxna 
över 20-årsåldern [14, 15, 17, 19, 20]. Detta ger ofta 
svåra estetiska problem (figur V c–d). Därför är det 
först efter 25-årsåldern som implantat bör insättas 
i det estetiska området [13]. Dessa problem mins-
kar med åldern, när en ändring av läpplinjen gör att 
det gingivala området blir mindre exponerat [21]. 

Ju mindre tänderna exponeras, desto mindre blir 
behovet att göra om en krona för att korrigera läng-
den. Vid planering av implantatretinerade kronor 
bör det också tas med i bedömningen att var femte 
patient utvecklar periimplantit inom en 5–10-årspe-
riod efter installationen, vilket kan ge besvärande 
estetiska problem, i synnerhet om det drabbar det 
estetiska området.

Etsbroar, också kända under namnet Maryland-
broar, är ett alternativ för ersättning av enstaka 
tänder i det estetiska området. Dessvärre används 
etsbroar ganska sällan och då som temporära ersätt-
ningar, som avses att bytas ut mot den ”bättre” och 
”pålitligare” behandlingen med implantat. Detta 
är motsägelsefullt eftersom etsbroar visar sig ha 
ett utmärkt långtidsresultat [23, 24]. De bör därför 
betraktas som permanenta ersättningar.

I allmänhet kan helkeramiska etsbroar användas 
för att ersätta saknade incisiver när granntänderna 
har en lämplig yta för adhesivcementering till emalj. 
Dessutom måste det, om det gäller överkäken, vara 
tillräckligt utrymme för material palatinalt för den 
etsretinerade kronan och för eventuella approximala 
vingar. Detta är viktigast där sammanfogningen ska 
ske till det hängande ledet. En av de vanligaste och 
besvärligaste komplikationerna vid treleds metall-
etsbroar är att en av kronorna lossnar, vilket ofta 
inte uppmärksammas av patienten, eller till och 
med bortses ifrån. Sådana lossningar från enstaka 
stöd av broar förankrade på flera tänder resulterar 
nästan alltid i karies och har givit etsbroarna dåligt 
rykte (figur VI). Sedan mitten av 1990-talet har det 
vanligtvis rekommenderats att endast använda en 
stödtand, det vill säga att utföra konstruktionerna 

Figur V a–d. 
a) 16-årig patient,1993.  
11 förlorad genom trauma. 
Ersatt med implantat-
retinerad krona. 
b) Patienten 23 år, 2000. 
Implantat och krona 11  
i infraocklusion efter tillväxt 
av alveolarutskottet. 
c) Patienten 41 år, 2018. 
Implantatet nu i ännu större 
vertikal avvikelse mot grann-
tänderna. 
d) Längden på den nygjorda 
MK-kronan 11 visar den stora 
vertikala förändringen i al-
veolarutskottet under 25 år. 

Figur VI a–b. Treleds metall-
etsbro lossnad från 11. Karies 
exponeras då bron avlägs-
nats från 22. 
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Foto: Norman Hanske, Kiels universitet

Foto: Fotoarkivet, tandläkarhögskolan i Kiel

Foto: fotoarkivet, tandläkarhögskolan i Kiel 

Foto: Norman Hanske, Kiels universitet
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” I allmänhet är implantatbehandling  
kontraindicerad i det estetiska området 
på barn och tonåringar. ” 

Figur V Figur VI
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som tvåledsbroar. Därigenom reduceras risken 
för skjuvkrafter, och komplikationer med ensidiga 
lossningar utesluts [23, 24]. Tvåledsbroar i metall 
har bättre överlevnad än dem med retention till 
mer än en stödtand [23, 27–31]. Risken för dold ka-
ries på grund av lossning av en bro på en stödtand 
är ju utesluten. 

En nyligen publicerad 18 års långtidsstudie av 

Figur VII a–j. 
a–c) 7-årig pojke som för lorat 
21 på grund av trauma  
6 månader tidigare.
d–g) Skannad modell med 
inre fräst skelett av zirko-
nium samt fräst ytterkrona 
i lithiumdisilikatporslin. 
Ytterkronan cementerad 
med IPS e.max CAD Crystall/
Connect.
h–j) Färdig konstruktion. 
Ytterkronan kan vid behov 
bytas. Tvåledsbron påverkar 
inte eventuell framtida 
ortodonti.

Tillstånd finns för publicering av 
porträtten.

a b c

h i j

ed
Foto: Reinhard Busch, Kiels universitet Foto: Reinhard Busch, Kiels universitet

f
Foto: Reinhard Busch, Kiels universitet

g
Foto: Reinhard Busch, Kiels universitet

etsbroar med metallskelett som ersatte överkäksin-
cisiver visar signifikant bättre resultat för broar med 
en stödtand jämfört med dem med två [31]. Alla 
tvåledsbroar överlevde medan endast 10 procent av 
dem med två stöd var utan komplikationer. Dessa 
resultat bör tolkas så, att etsbroar i överkäksfronten 
med två stödtänder inte längre rekommenderas. 

Fördelarna med tvåleds etsbroar, en stödtand/en 

Figur VII
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pontic, är en mycket vävnadsbevarande prepara-
tion, en enkel laboratorieteknik och att en lossning 
av bron omedelbart upptäcks. Dessutom förenklas 
hygienen genom att en tandtråd lätt kan dras ge-
nom kontaktpunkten mellan det hängande ledet 
och granntanden och föras in under ponticen. I fall 
med stora tandluckor förenklas estetiken genom att 
det hängande ledet på bortsidan från stödtanden 
kan utföras med ett diastema till granntanden om 
detta är estetiskt lämpligt. Endast i undantagsfall 
och i speciella situationer är treledsbroar lämpligt, 

som till exempel vid ortodontisk långtidsfixering 
för att hindra recidiv.

Från mitten av 1990-talet har helkeramiska två-
ledsbroar använts [33] och visat sig vara mycket 
bättre än treledsvarianten [34]. Tvåledsbroar i 
aluminiumoxidporslin hade en 10-årsöverlevnad 
på 95,4 procent, vilket minskade till 81,8 procent 
efter 15 år [35]. Tvåledsbroar för ersättning i front-
området i zirkoniumdioxid, som är dubbelt så starkt 
som aluminiumoxid, hade 98,2 procent överlevnad 
efter 10 år i en studie av 108 sådana broar [24]. Det 
visade sig i denna studie år 2017, att det inte var 
någon skillnad om den saknade tanden, oftast en 
lateral, förlorats genom trauma, oftast då centrala 
incisiver, eller saknades på grund aplasi.

ANVÄNDNING AV TVÅLEDSBROAR 
FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Då det gäller barn och ungdomar är tvåleds ets-
broar i det närmaste ett optimalt alternativ för 
att ersätta saknade eller förlorade incisiver med 
god långtidsprognos. Eftersom tvåledsbroar inte 
påverkar tillväxten i käkarna kan de utföras re-
dan innan den transversella tillväxten är avslu-
tad. De kan även sättas in om det skulle bli tal 
om framtida ortodontisk behandling (figur VII 
a–j). Själva framställningstiden är relativt kort 
och alla tänkbara andra behandlingsalternativ, 
till exempel implantat och konventionell kron- 
och brobehandling, kan utföras senare i livet.  
I fallet som visas i figur VII utfördes broskelettet  
i det mycket starka materialet zirkoniumdi oxid och 
en ytterkrona på det hängande ledet i det medel-
starka lithiumdisilikat, som är fyra gånger så starkt 
som fältspatsporslin. Fasaden/ytterkronan cemen-
terades med CAD on-teknik (IPS e.max CAD Crys-
tall/Connect och CAD.on technique), se bildtext-
en till figur VII. Ytterkronan kan senare lätt bytas 
mot en ny för att passa tillväxten av käken.

I den initiala bedömningen och indikationen för 
etsbro bör särskild hänsyn tas till följande:
● Tillräcklig bindningsyta i emalj på minst 30 mm2 

på en parodontalt pålitlig tand. Om tillräckligt stor 
bindningsyta inte finns rekommenderas inte ets-
bro. Storleken på den tilltänkta bindningsytan kan 
lätt mätas genom att man punsar ett tennfolium 
över den tilltänkta ytan, antingen direkt i munnen 
eller ännu hellre på en studiemodell. Det tillklipp-
ta foliet kan strykas ut över ett millimeterpapper 
och ytans storlek beräknas (figur VIII a–b).

● Tillräckligt med utrymme i ocklusionen för 0,7 
mm tjockt porslin ska finnas. Hos patienter med 
en vertikal överbitning på upp till 4 mm finns of-
tast en tillräckligt stor emaljyta cervikalt om kon-
taktytan, för att man ska kunna undvika interfe-
renser med porslinet i ocklusion (figur VIII c). Om 
det saknas utrymme i djupa bett kan ortodontisk 
förbehandling övervägas för att skapa plats. Man 
ska inte preparera djupt in i emaljen. Detta kan 

Figur VIII a–c. 
a–b) Ett 0,1 mm tjockt 
tennfolium punsas över det 
tilltänkta fästet och på ett 
millimeterpapper beräknas 
ytan, som i detta fall blir 41 
mm2.
c) Om den vertikala överbit-
ningen är ringa, kan fästytan 
bli tillräckligt stor även om 
endast området cervikalt 
om ocklusionskontakten 
utnyttjas. 

a

b

c

Figur VIII

” Dessvärre används etsbroar ganska sällan 
och då som temporära ersättningar …”



Tandläkartidningen 8 • 2019 63

Tvåleds etsbroar 

leda till en försvagad tandsubstans och man ris-
kerar att exponera dentin. I djupa bett med pro-
klinerade centrala överkäksincisiver (Angle II/1) 
och ocklusionskontakten i tuberculumområdet 
kan etskronan placeras incisalt om kontaktom-
rådet utan att påverka interkuspidationen. Detta 
ger dock en mindre, betydelselös, ”anterior guid-
ance” på porslinet (figur IX a–b).

● Utrymme på 3 mm i höjdled ska finnas för den 
approximala sammanfogningen mellan etskro-
na och hängande led. Om antagonister har elon-
ge rat in i tandluckan kan incisal slipning av dess 
emalj övervägas för att skapa utrymme. Samtidigt 
reduceras en estetisk ojämnhet i underkäksfron-
ten (se figur VIII c). 

● Fronttands- eller hörntandslyft ska kontrolleras, 
så att det hängande ledet i etsbron inte kommer 
att belastas eller påverka kontaktförhållandena 
under käkrörelser. 

● Det ska vara tillfredsställande estetik och morfo-
logi på tilltänkta stödtänder. Om så inte är fallet, 
ska man i förväg överväga om bristerna kan kor-
rigeras med komposit eller en skalfasad i kombi-
nation med en etsbro. Alternativet är en fullkro-
na som stöd för tvåledsbron.

● Det ska vara godtagbart utrymme för ett hängan-
de led i luckan. Om den är för bred kan man tän-
ka sig ortodontisk förflyttning av en granntand el-
ler påläggning med komposit. Om luckan är för 
smal finns alternativen ortodontisk vidgning el-
ler överlappning av det hängande ledet approxi-
malt på stödtanden (figur X). 

● Bra mjukvävnadsförhållanden i det tandlösa om-
rådet bör finnas för att man ska kunna använda 
en konvex/äggformad kontaktyta på ponticen. 
Om det är för tjock mjukvävnad eller om det är 
en vävnadsdefekt kommer detta att påverka es-
tetiken. Mindre kirurgisk korrigering bör göras. 
En ”roll flap”-operation eller transplantation av 
fast gingiva kan lösa problemet med vävnadsbrist. 
Målet är en vävnads/pontic-kontakt som ger det 
estetiska intrycket att ponticen ”växer ut” ur gin-
givan som en naturlig tand (se figur IX b).

ORTODONTISK FÖRBEHANDLING
Det är lämpligt att en eventuell ortodontisk förbe-
handling görs i samråd med tandläkaren som ska 
utföra protetiken. Tandförflyttningen och avlägs-
nande av den ortodontiska apparaturen bör göras 
först efter att luckan är lämplig för den tilltänkta 
etsbron. Luckans bredd ska överensstämma med 
en normal tandbredd och det ska vara plats vid 
sammanbitning för etsbrokronan på cirka 0,7 mm. 

Då det är en vertikal överbitning på mindre än 
3–4 mm kan preparationen för etskronan göras 
cervikalt om ocklusionskontakten. Är det större 
vertikal överbitning ska man kontrollera om det 
finns utrymme på minst 30 mm2 cervikalt om påbit-
ningen och om det är plats för en sammanfogning 

av etskrona och hängande led, som är minst 3 mm 
hög och 2 mm tjock. Om detta inte är fallet, som i 
djupa bett med retroklinerade överkäksincisiver, 
är det nödvändigt med en ortodontisk förberedelse 
så att ett utrymme på 0,6–0,7 mm skapas mellan 
över- och underkäksincisiver efter preparation för 
etskronan. Kontakten i sammanbitning och vid 
”anterior guidance” kommer då att vara mot den 
polerade porslinsytan. Vid bilateral agenesi/aplasi 

b

a Figur IX a–b. 
a) En sammanhängande 
etsbro 12–22 med stöd 11–21. 
Den retinerar en diastema-
slutning. Ocklusionskontak-
terna ligger i små försänk-
ningar på tuberculum på 
inläggen 11 och 21.
b) Samma fall. Ponticarna 
12 och 22 har äggformade 
tippar och gingivan har 
förberetts med ett ”roll 
flap”-ingrepp. Intrycket 
är att 12 och 22 kommer ut 
ur gingivan, likt naturliga 
tänder.

Figur X. Två tvåledsbroar 12, 
11 och 21, 22, där bredden på 
luckorna var för smala för 
normal tandbredd på 2-orna. 
En mindre överlappning vid 
stödtänderna gav korrekt 
bredd på de hängande 
leden.

Figur IX

Figur X

” Fördelarna med tvåleds etsbroar … är en mycket  
vävnadsbevarande preparation, en enkel 
laboratorieteknik och att en lossning av bron 
omedelbart upptäcks.” 
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Figur XI a–g. 
a–b) 13-årig kvinnlig patient 
med aplasi 12 och 22 samt 
stort diastema mediale. 
c–d) Efter slutning av diaste-
mat och samtidig vidgning 
av luckorna. 
e) Sammanhängande bro 
12–22. Sammanfogningen 
11–21 fixerar den ortodontis-
ka förflyttningen. Risken för 
att ett av inläggen lossnar 
är mycket mindre än vid en 
treledsbro.
f–g) Avslutad behandling. 

Tillstånd finns för publicering av 
porträtten.
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Ortodonti: Bärbel Kahl-Nieke
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Ortodonti: Bärbel Kahl-Nieke
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av överkäkslateralerna och ett centralt diastema bör 
detta slutas genom mesialförflyttning av centra-
lerna (figur XI). Luckorna för 2-orna ska göras lika 
stora och lämpligen 50–74 procent av bredden på 
1-orna, för att få bästa estetik [36]. Vid en enkelsi-
dig agenesi/aplasi av en lateral överkäksincisiv bör 
man skapa en lämplig lucka för ett hängande led. 
En mesialförflyttning av hörntanden bör inte gö-
ras, då det resulterar i oestetisk asymmetri. Om en 
lämplig lucka inte kan åstadkommas bör man sikta 
på symmetri centralt. Estetiska kompromisser, som 
breddning av en tand med komposit, bör inte göras 
centralt utan lateralt, till exempel av en hörntand.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Tvåledsbroar, ett stöd/ett hängande, för att ersätta 
saknade incisiver är, om de utförs på korrekta indi-
kationer och med rätt teknik, en synnerligen pålit-
lig behandling [37]. De kliniska resultaten är som 
för konventionella tandburna broar och entands-
implantat, eller rent av bättre [38, 39]. De viktigas-
te faktorerna för att nå ett bra resultat med såväl 
metall- som keramiska etsbroar är korrekt prepa-
ration, tillräcklig dimensionering av etskronan och 
sammanfogningen, att man använder ett hydroly-
tiskt pålitligt bondingsystem och att man undviker 
fel i samband med cementeringen [3].

Även om etsbroar ingår i tandläkarens behand-
lingsarsenal eller inte ska i dag alla patienter som 
kan komma ifråga för en frontal ersättning infor-
meras om detta behandlingsalternativ. Enligt för-
fattarens erfarenhet är detta emellertid långt ifrån 
vad som praktiseras. Unga patienter med saknade 
framtänder erbjuds oftast ortodontisk luckslutning 
eller entandsimplantat som permanent ”minimal 
invasive”-behandling, medan etsbroar anses vara 
långtidsprovisorier. 

Med tanke på de utmärkta resultat som beskri-
vits ovan av långtidsöverlevnad av etsbroar i front-
tandsområdet, får man anse att en behandlare som 
underlåter att ge en patient denna information felar. 
Ur etisk synpunkt ska patienten ha informerats om 
alla alternativ som finns innan en behandling in-
leds, särskilt om risker och behandlingsalternativ. 
Först därefter kan patienten göra ett val baserat på 
informerat samtycke (i Tyskland enligt en lag sedan 
2013 om patienträttigheter) [40]. 

Eftersom etsbroar i dag i många fall är ett utmärkt 
alternativ till ortodontisk luckslutning och entands-
implantat ska de ges berättigad plats i undervis-
ning och kursgivning om behandling av saknade 
fronttänder.

OMNÄMNANDE
Delar av figurerna är hämtade från boken: M Kern. 
RBFDPs. Resin-Bonded Fixed Dental Prostheses. 
Minimally invasive – esthetic – reliable. Quintes-
sence Publishing, 2017. ISBN 978-1-78698-020-5. l

Figur XI

” Då det gäller barn och 
ungdomar är tvåleds etsbroar 
i det närmaste ett optimalt 
alternativ för att ersätta 
saknade eller förlorade 
incisiver …”
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Du talar om zirkoniumtjocklek 
på 0,7 mm. Emaljens tjocklek är 
ungefär 0,7 mm, ofta mindre. 

Detta betyder väl att det lätt 
blir en överkonturering av den 

etsade kronan?
– Ja, det blir en överkonture-

ring. Oftast avlägsnar vi endast ett yt-
ligt emaljlager (0,1–0,2 mm) för att ge 

bästa bonding. För att kontrollera att patien-
ten accepterar överkontureringen gör vi alltid 
en ”mock up” av bron och provar denna innan 
slutlig behandling. Om det inte fi nns utrym-
me i ocklusionen, till exempel i djupa bett, fö-
reslår vi ortodontisk förbehandling för att ska-
pa plats.  
Finns det andra keramiska material än zirkoni-
um som kan användas?

– Inga andra material än zirkonium kan re-
kommenderas för närvarande. De välbepröva-
de materialen typ aluminiumoxidkeramer, som 
Alumina®, fi nns inte längre på marknaden. Be-
träff ande andra keramer, till exempel litium di-
silikat som e.max®, så har deras användning 
för etsbroar inte stöd av några fabrikantrekom-
mendationer eller pålitlig vetenskap.
Är det ett problem om preparationen går 
genom emaljen?

– Nej. Om området omges av frisk emalj 
(helst 30 mm2) ser jag inte detta som ett pro-
blem. Vi vill dock helst undvika det.
Hur undviker man att under preparationen 
komma in i dentin?

– Vi målar emaljen med en vattenfast tusch-
penna. Därefter preparerar vi endast bort fär-
gen med fi nkorniga diamanter och låg has-
tighet (20 000–25 000 varv/minut). Gropar 
preparerade i tuberculum och approximala 
rännor är mindre än 0,3–0,5 mm djupa och går 
i allmänhet inte genom emaljen.    
Varför använder du inte hörntänder som stöd 
för tvåledsbroar, som ersätter 2:or?

– De centrala incisiverna har tydliga förde-
lar; större yta som kan bondas, längre approxi-
malyta – vilket ger större sammanfogning, ap-
proximala vingar på kronan blir osynliga och 
centralerna har samma protrusionskontakter 
som 2:orna. Att välja en hörntand som stöd har 
inga fördelar, snarare motsatsen.
Etsade brostöd i metall kan göras mycket tun-
na och metallen lyser inte igenom om de görs på 
tjocka hörntänder. Vad anser du om detta?  

– Det lyser nog inte igenom någon metall, 
men om metallen är tunn är den inte styv och 
bondningen släpper lättare än med en styv zir-
koniumkrona. Våra 10-årsresultat visar att zir-
koniumbroar lossnade i 8 procent av fallen, vil-
ket är mycket mindre än med metalletsbroar.     
Är det inte en risk med tvåledsbroar, att stöd-
tanden roterar och det hängande ledet kommer 
ur rätt plats i tandbågen? 

– Jo, denna risk fi nns om man inte tagit hän-
syn till att det hängande ledet inte ska ha an-
tagonistkontakt vid artikulationsrörelser. Den 
funktionella kontakten ska vara på stödtanden 
och angränsande tänder. Aldrig på det hängan-
de ledet. En nattskena eliminerar risken.
Är det förnuftigt att ta bort den ortodontiska 
apparaturen innan bron är färdig för fastsätt-
ning? Risk för ortodontiskt återfall? 

– Vi väntar alltid minst åtta veckor efter den 
sista ortodontiska aktiveringen av apparaturen. 
Därefter gör vi en avtagbar retentionsappara-
tur, som får sitta minst en vecka, så att mindre 
spontana förfl yttningar av tänderna efter tand-
regleringen kan ske. Först därefter framställs 
bron. 
Din förklaring i texten till figur XI e, att risken 
för brolossning är mycket mindre än för vanliga 
treledsbroar, verkar svag. Bron bör fungera som 
en treledsbro med extensionsled, det vill säga 
med rotationscentrum i tanden närmast det 
hängande led som belastas. Har du något ytter-
ligare stöd för ditt påstående?  

Forskning

Bengt Öwall intervjuar Matthias Kern för 
att få svar på några kliniska frågor om hans 
vetenskaps artikel om tvåleds etsbroar.
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Tvåleds etsbroar– alternativ till ortodontisk  
luckslutning och singelimplantat
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TerminologiArtikeln är en översättning av motsvarande publikatio-

ner i Kieferorthopädie 2018 [1] på tyska och i Quintes-

sence International [2] på engelska. 

l Kern använder begreppen Einflügelige Adhäsivbrück-

en respektive single-retainer resin-bonded fixed dental 

prostheses. Det finns inga bra motsvarande begrepp på 

svenska och vi använder därför tvåleds etsbroar, det vill 

säga en stödkrona med ett hängande led/pontic.

l För broledet, stödet, i en etsbro finns det heller inget 

gängse begrepp på svenska. Kern använder uttrycken 

Adhäsivflügel respektive wing för etsbrokronan. I 

Tandläkartidningen har uttrycken resinretinerad parti-

alkrona respektive resininlägg och inlägg använts (Ola 

Hansson 1986, 1993). I Tandläkartidningen 2016 finns 

uttrycken retentionsvinge respektive vinge för kronan, 

som utgör stöd i en etsbro (Salehi A et al). Vi använder 

här begreppen etsretinerad krona eller etsretinerat 

inlägg (borde egentligen vara onlay). 

l Approximal/lingual vinge används för en approximal/

lingual omfattning samt lingual eller palatinal inläggs-

yta för den större delen av etsinlägget. I Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) terminologi verkar 

det inte finnas några lämpliga benämningar. ”Emaljreti-

nerad konstruktion, stöd” är det som används. 

Mindre bearbetning av ursprungstexten har gjorts. Bengt Öwall

I denna artikel beskrivs tvåledsbroar, ett stöd/ett 

hängande, som ett utmärkt alternativ till ortodon-

tisk luckslutning, ersättning med implantat eller an-

nan tandstödd protetik för saknade eller förlorade 

framtänder. Även om etsbrobehandling är myck-

et teknikkänslig är den på korrekta indikationer 

och med adekvat bonding synnerligen pålitlig [3].

Den vanligaste lokalisationen för aplasi är de 

laterala överkäksincisiverna och andra premo-

laren i underkäken. Kvinnor är signifikant mera 

drabbade än män. 1,5–1,8 procent av befolkningen 

saknar laterala incisiver i överkäken [4] (figur I). 

Olycksfallsrelaterade skador av överkäksincisiver 

är mycket vanliga. Vid 14 års ålder har 18 procent 

av kvinnliga och 28 procent av manliga tonåringar 

sådana skador [5]. De resulterar i omkring 7 procent 

av fallen i förlust av framtänder [6]. Således drabbas 

omkring 1,3 procent av kvinnliga och 1,8 procent av 

manliga tonåringar av en tandförlust på grund av 

trauma (figur II).Det kan därför uppskattas att 3–3,5 procent av alla 

tonåringar saknar en eller flera framtänder. Dessa 

bör ersättas i tidig ålder, eftersom saknade framtän-

der påverkar livskvaliteten negativt och kan störa 

den psykologiska utvecklingen [7–9].
BEHANDLINGSALTERNATIV

Ortodontister föredrar ofta luckslutning genom 

tandreglering och målet är att åstadkomma en obru-

ten tandrad utan protetisk ersättning [10]. Dessvär-

re finns inga randomiserade, prospektiva kliniska 

studier som visar om ortodontisk luckslutning el-

ler protetisk ersättning är den lämpligaste behand-

lingen vid symmetrisk avsaknad av laterala över-

käksincisiver [11, 12]. Således finns ingen tydlig 

behandlingsrekommendation i den vetenskapli-

ga litteraturen. Ortodontisk luckslutning är ett al-

ternativ vid bilateral hereditär avsaknad av laterala 

Tvåledsbroar för att ersätta saknade incisiver är, om de utförs på 

korrekta indikationer och med rätt teknik, en synnerligen pålitlig 

behandling. Alla patienter som kan komma ifråga för en frontal 

ersättning bör informeras om detta behandlingsalternativ. 
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incisiver i överkäken [13]. Det kan dock ge estetis-

ka och funktionella olägenheter, när hörntänder 

flyttas till 2-ornas plats (figur III). Detta fall av en 

lyckad ortodontisk luckslutning visar att hörntän-

dernas färg, som är mörkare än incisivernas, blir 

ganska dominerande, och den ”felaktiga” formen 

på hörntänderna framträder även tydligt. Vid uni-

lateral avsaknad av en lateral på grund av alpasi el-

ler trauma blir ortodontisk luckslutning ytterligare 

problematisk, eftersom det resulterar i påtaglig och 

estetiskt störande asymmetri (figur IV).

I allmänhet är implantatbehandling kontraindi-

a

b

Figur III. Ung patient med 
hereditär avsaknad av 12 

och 22 efter ortodontisk 
luckslutning. Hörntänderna 

har tydligt mörkare färg 
än incisiverna och formen 

överensstämmer inte med 

incisivernas.
Figur IV a–b. 15-årig kvinna 

med aplasi 12. 13 på 12:s plats. 

53 kvar distalt om 13.  

a

b

Foto: Birka Dimaczek (tidigare Kiels universitet,  

nu privat praktiserande, Flensburg)

a

b

Foto: Helga Fischer-Brandes, Kiels universitet

cerad i det estetiska området på barn och tonåringar. 

Efter avslutad tranversel växt av tandbågarna och 

frambrutna permanenta hörntänder kan fortfa-

rande vertikal tillväxt ske [14, 15]. Vid 17–18-årsål-

dern är denna tillväxt fortfarande 0,1–0,2 mm per 

år. Därför kan ersättningar på implantat, insatta på 

tonåringar, stanna i infraposition och implantat-

kronan avvika från granntänderna i längd (figur V 

a–b). Detta fenomen ser man även vid ankylotiska 

tänder [16, 17]. Patienter med hög läpplinje får ett 

bestående estetiskt problem. En operativ vertikal 

lägesförändring av ett implantat kan endast i yt-

Figur I

Figur II

Figur III

Figur IV

Figur I a–b.16-årig kvinna 
med hereditär avsaknad av 

över käks lateraler. Figur II a–b. 10-årig 
pojke, förlust 11 på grund av 

trauma.

” … 3–3,5 procent av alla tonåringar 

saknar en eller flera framtänder. 

Dessa bör ersättas i tidig ålder …” 
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– Jag har en helt annan uppfattning. De båda 
1:orna rör sig samtidigt och likartat när patien-
ten gör framåtglidningar eller biter på något. 
En central framtand och en hörntand rör sig i 
olika riktningar under funktion. Våra klinis-
ka studier visar utmärkta resultat med denna 
typ av splinting, se till exempel studien ”Ten-
year outcome of zirconia ceramic cantilever re-
sin-bonded fixed dental prostheses and the in-
fluence of the reasons for missing incisors” av 
Kern et al [24].
Är det bra att dra en dental floss under ponti-
cen om den har en äggformad tipp och är inpas-
sad i en grop i slemhinnan, som till exempel ses 
i figur IX b?

– Det är inget problem alls. Jag har visat i 
min bok ”RBFDPs. Resin-Bonded Fixed Den-
tal Prostheses. Minimally invasive – esthetic-
reliable” [3] att det fungerar fint. Den äggfor-
made tippen styr flossen. Slemhinnan kan bli 
en aning ischemisk just i samband med floss-
ningen. Det är allt.     
Hur avlägsnar man en bondad zirkoniumkrona? 

Intervju med Matthias Kern

Fallet i figur VII antyder att det inte är helt en-
kelt. 

– I enstaka fall, när vi har behövt avlägsna en 
zirkoniumkrona, har vi slipat bort materialet 
med en grov diamant på high-speed med myck-
et vattenspolning. Strax innan man kommit 
igenom allt material faller de sista delarna av. 
Förmodligen blir det endast en begränsad vär-
meutveckling, eftersom keramik är en mycket 
dålig värmeledare. Jag ser ingen möjlighet att 
avlägsna en ordentligt bondad krona utan att 
förstöra den. Alla försök att avlägsna den med 
kraft, som till exempel med Burings hammare, 
kan sluta med allvarlig skada på tandsubstan-
sen och ska således inte provas. l

” … när vi har behövt avlägsna en 
zirkoniumkrona har vi slipat bort 
materialet med en grov diamant på  
high-speed med mycket vattenspolning.”
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