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Forskning

Det är inte ovanligt med vitopaka fläckar på buckal
ytan av överkäkens incisiver. De kan vara skarpt av
gränsade eller diffusa och orsakas av inre eller yttre 
störning under perioden för emaljens mineralisa
tion. Inre störningar kan bero på genetiska fakto
rer, ett högt fluoridintag, trauma mot primära tän
der, MIH (Molar Incisiv Hypomineralisation) eller 
annan utvecklingsdefekt. Ett exempel på en yttre 
störning kan vara ett kariesangrepp. Gemensamt 
är att tänderna är symtomfria men emaljen har en 
lägre mineralhalt och innehåller mer luft. Luft blir 
porositeter som ger ett opakt utseende genom ett 
lokalt förändrat brytningsindex.

Unga individer kan uppleva vita fläckar på fram
tänderna som estetiskt störande, vilket kan påverka 
det sociala livet och livskvaliteten. En studie från 
Storbritannien har visat att barn som har synliga 
mineraliseringsstörningar kan utsättas för mobb
ning av andra barn [1]. Flera behandlingsmetoder 
har föreslagits såsom tandblekning, mikroabrasion, 
kompositer, skalfasader eller kronterapi [2].

Tandblekningsprodukter – som tandkräm, strips 
och blekmedel som används i individuellt utfor
made skenor – finns på marknaden. De flesta tand
blekningsprodukter innehåller väteperoxid eller 
ämnen som leder till frisättning av väteperoxid, 
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exempelvis karbamidperoxid. Tandblekning styrs 
av EUdirektiv från och med den 31 oktober 2012. 
Produkter med en koncentration mellan 0,1 och 6 
procent av tillsatt eller frisläppt väteperoxid är till
låtna för försäljning till tandläkare. 

Produkten karbamidperoxid 16 procent är vanlig 
vid till exempel nattblekning med skenor, har som 
slutprodukt 6 procent väteperoxid och är godkänd 
men har en åldersgräns på 18 år. Blekning i skenor 
har bäst effekt då emaljen är diffust vitflammig, som 
till exempel vid mild till måttlig dental fluoros. För 
många barn och ungdomar kan det vara lång tid att 
vänta till 18 års ålder. Mikroabrasion är en minimalt 
invasiv metod som genom erosion och abrasion av 
emaljytan kan avlägsna fläckar och defekter som 
inte ligger så djupt in i emaljen. Mikroabrasion är 
ofta förstahandsalternativet då metoden kan an
vändas på yngre individer. Tänderna isoleras med 
kofferdam och ytorna behandlas med 15 procent 
saltsyra uppblandat med pimpsten. Metoden har 
sämre effekt på tänder med MIH, där skadan ofta 
sitter djupare in i emaljen. 

Missprydande fläckar och defekter kan behandlas 
med kompositlagning, ytan täcks då av komposit – 
gärna med en teknik där både dentin och emaljfärg 
används för estetiskt bästa resultat. Tänder kan även 
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I denna artikel presenteras tre patientfall där mineraliserings störningar 
på incisiver har behandlats med resininfiltration. Det kan vara en 
vävnadsbesparande och enkel metod och ge ett bra estetiskt resultat, 
men eftersom resultatet på lång sikt ännu är okänt bör metoden 
användas med viss försiktighet.
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Fallpresentation

förses med skalfasader, men mer invasiva metoder 
ska undvikas på yngre individer då pulparummen 
är stora och det finns risk för pulpanekros. En mini
mal och vävnadsbesparande teknik ska prioriteras.

 Resininfiltration är en ickeinvasiv teknik och 
bygger på att man ”öppnar upp” emaljens yta med 
15 procent saltsyra och torkar ut den med 99 procent 
etanol. Därefter appliceras ett metakrylatbaserat 
resin som ljushärdas. Det finns beskrivet att resinin
filtration är en effektiv behandling som fungerar 
bra som sekundär prevention av approximala ka
riesskador [3] och white spot lesions efter behand
ling med fast ortodontisk apparatur [4]. På senare 
tid har indikationerna utvidgats till kosmetiska 
behandlingar av mineraliseringsstörd emalj [5, 6]. 

Syftet med denna artikel är att beskriva tre pa
tientfall där mineraliseringsstörningar på incisiver 
har behandlats med resininfiltration. 

METOD
I samtliga tre fall har missfärgade tandytor behand
lats med resininfiltration (ICON®DMG Dental, 
Hamburg, Tyskland) enligt tillverkarens behand
lingsrekommendationer.
1. Kofferdam appliceras, puts med pimpsten och 
isolering med plaststrips approximalt för att för

hindra sammanbindning till granntänder (figur I a).
2. Tandytor etsas med IconEtch (saltsyra 15 pro
cent, pyogen kiselsyra, ytaktiva ämnen) i två mi
nuter (figur I b).
3. Skölj och blästra torrt.
4. Ytor dehydreras med IconDry (etanol 99 pro
cent) (figur I c).
5. Steg 2, 3 och 4 repeteras till önskad effekt, det vill 
säga då opaciteter reducerats och de behandlade 
tandytorna har en färg som liknar omgivande ytor.
6. IconInfiltrant (metyakrylatbaserat resinmatrix, 
initiatorer, tillsatsämnen) appliceras, vänta i tre mi
nuter så att den lågviskösa vätskan kan flyta in i de 
öppnade porositeterna (figur I d).
7. Ljushärda.
8. Putsa eventuella överskott.
9. Steg 6, 7 och 8 upprepas vid behov för tillfreds
ställande resultat.
10. Avlägsna kofferdam och polera.

” Unga individer kan uppleva vita fläckar på 
framtänderna som estetiskt störande, vilket 
kan påverka det sociala livet och livskvaliteten.”

Figur I a–d.
a) Kofferdam, isolering 
approximalt med plaststrips.
b) Etsning
c) Dehydrering
d) Resininfiltration

a b

c d
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PATIENTFALL
Fall 1: Man, 18 år 
Diagnos
Mild amolegenesis imperfecta i kombination med 
MIH.

Terapidiskussion
Patienten beskriver en önskan om att behandla de 
vita fläckarna på incisiver. Han har god munhygien 
och är kariesfri. Tänder har tidigare blekts med 16 
procent karbaminperoxid i skenor nattetid i sju da

Före behandling.

Fall 1 

Efter behandling.

Fall 3

Före behandling. Efter behandling.

Fall 2 

Före behandling. Efter behandling.

gar utan klinisk förbättring. Det beslutas att genom
föra en behandling av 12–22 med resininfiltration.

Fall 2: Kvinna, 18 år 
Diagnos
Mjölktandstrauma?

Terapidiskussion
Frisk ung kvinna med god munhygien. Hon är ka
riesfri. Arbetar inom restaurangnäringen. Önskar 
åtgärda en vit fläck på 11 buckalt. Har blivit remit
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en vävnadsbesparande och enkel metod som kan 
ge ett bra estetiskt resultat.

Infiltrationsmetoden saknar inte kritiker. Kumar 
och medarbetare menar att den erosiva effekt som 
skapas av saltsyragelen kan försvaga emaljen och 
göra den mer benägen att frakturera [7]. Dessutom 
kan metoden försämra tandytans förmåga till na
turlig remineralisering genom att behandlingen 
inte återmineraliserar mineralisationsstörningen 
utan åstadkommer en visuell maskering genom 
att fylla ut porositeterna med resin.

En systematisk litteraturöversikt baserad på elva 
artiklar har visat att tekniken tycks fungera men att 
evidensen har låg tillförlitlighet eftersom många av 
studierna uppvisade metodologiska brister. Flera av 
de inkluderade studierna hade olika studiedesign, 
olika kontrollgrupper, varierade utvärderingsmeto
der samt hög risk av bias. Dessutom saknas infor
mation om hur den infiltrerade emaljen håller sig 
stabil över tid [8].

 I de tre fall jag beskriver är resultatet oförändrat 
efter 18 månader.

KONKLUSION
Resininfiltration är en minimalinvasiv och väv
nadsbesparande metod för behandling av estetiskt 
störande missfärgningar på framtänder. Eftersom 
resultatet på lång sikt ännu är okänt bör metoden 
användas med viss restriktivitet.

OMNÄMNANDE
Jag vill tacka professor Svante Twetman för goda 
idéer och för hjälp med bearbetning av texten. l

terad till specialisttandvården för skalfasad 11 men 
som ett första steg kan hon tänka sig att prova be
handling med resininfiltration.

Fall 3: Man, 20 år 
Diagnos
MIH

Terapidiskussion
Remitterad till specialisttandvården för protetisk 
behandling med skalfasader 11 och 21 men vill pro
va behandling med resininfiltration.

DISKUSSION
Mineraliseringsstörningar har olika orsaker där djup 
och karaktär av defekten påverkar prognosen. Om 
skadan ligger ytligt och är diffus är den ofta enklare 
att behandla med blekning, mikroabrasion och/el
ler med resininfiltration. Är skadan lokaliserad dju
pare in i emaljen och har en brungul färgförändring 
är den generellt svårare att behandla.

De fall jag beskriver i artikeln hade olika diagno
ser, gemensamt var att emaljförändringarna var vita 
och låg ytligt i emaljen men missfärgningarna var 
relativt omfattande och skarpt avgränsade.

Hypomineraliserad, demineraliserad och karierad 
emalj innehåller mer porositeter än normalt utveck
lad emalj. Brytningsindex, även kallat refraktions
index (RI), är en materialegenskap som beskriver 
elektromagnetiska vågor i ett ämne. Luft har RI = 
100 och vatten RI =33. När syraetsning med saltsyra 
öppnar upp porositeter och infiltreras av det lågvis
kösa materialet ändras refraktionsindexet till RI = 
1,52. Effekten blir att de vita fläckarna inte längre 
är synliga eftersom den resininfiltrerade tandytan 
får ett refraktionsindex som är nära hydroxylapa
titens, RI = 1,62. Optiska karakteristika ändras och 
den behandlade emaljytan tar intryck av den om
givande friska emaljens yta. 

Denna artikel visar att resininfiltration kan vara 

” Infiltrationsmetoden saknar inte kritiker 
… den erosiva effekt som skapas av 
saltsyragelen kan försvaga emaljen och 
göra den mer benägen att frakturera.”


