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Af Tandlæge Nicolai Yde

Jeg arbejder meget med højæsteti-
ske restaureringer på klinikken, og 
det er noget, der virkelig tager tid. 
For at opnå de bedst mulige resul-
tater er det uhyre vigtigt for mig at 
mine procedurer er strukturerede 
og at behandlingsforløbet er nøje 
planlagt. Jeg vil i det følgende gen-
nemgå en patientcase, og forklare, 
lidt omkring mine procedurer samt 
materialevalg.   

Can’t live without them…

Jeg kan absolut ikke leve uden 
mine lupbriller – og heller ikke 
uden det lille lys, der kan sættes 
på. En overset defekt i præpara-
tionen eller aftrykket kan hurtigt 
resultere i en færdig restaurering, 
der ikke passer. Grundig inspektion 
gennem lup kan forhindre mange 
ærgrelser, justeringer og eventuelle 
omlavninger.  

Patientcase

Patienten er en yngre pige, der 
henvender sig på klinikken, da hun 
ikke er tilfreds med formen på de 
fire metalkeramik kroner hun tid-
ligere har fået fremstillet hos en 
anden tandlæge (billede 1). 

Tissue management  
– vejen til et godt aftryk…

Billede 1

Jeg undersøger patienten og kon-
staterer, at kronerne er meget 
 buttede og prominerende, og at 
de samtidig fanger patientens 
 underlæbe konstant 

Kronerne fjernes og det er tyde-
ligt at se, at der er præpareret alt 
for konservativt – teknikeren har 
simpelthen ikke haft plads nok 
til at kunne skabe et kosmetisk 
godt resultat. Gingiva er ikke sund 
og papillerne har været trykket 
 (billede 2).  

Billede 2

Jeg starter nu ompræpareringen af 
21+12: Først lægges en Ultrapak 
fiber ned i pochen – fiber størrelsen 
afhænger af gingivas biotype. 
Fiberen beskytter gingiva og  giver 
et godt overblik. Jeg går altid 
præparationen efter med særlige 
ultralydsspidser for at sikre mig at 
præparationen er helt jævn og glat 
(billede 3). 

Billede 3

Der fremstilles provisorier. For at 
skabe optimale gingivaforhold før 
aftrykstagning går patienten med 
provisorierne 4 uger. 

Efter 4 uger er gingivaforholdene 
fine. Vi gør klar til aftryk. Der læg-
ges en fiber ned i pochen – jeg 
undgår helst astringerende  væsker, 
men når det er nødvendigt, fugter 
jeg pochefiberen i Viscostat Clear, 
hvis der arbejdes i den æsteti-
ske zone. Hvis jeg er udenfor 
den æstetiske zone, bruger jeg 
Astringedent. Begge produkter 
er fra Ultradent. Fibrene fjernes, 
og der sprøjtes et tyndt lag ekstra 
flydende light body materiale ud 
omkring præparationsgrænsen. 
Med tre-funktionssprøjten blæses 
aftryksmaterialet forsigtigt ned i 
pochen. Heavy body materialet 
fyldes i aftryksskeen, og aftryk-
ket tages. Jeg har på det  seneste 

”Teknikeren har simpelthen ikke 

haft plads nok til at kunne skabe et 

kosmetisk godt resultat ”
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brugt en smart lille aftrykssprøjte 
(Transportsprøjte) til light body 
materialet. Sprøjten er nem at 
håndtere, og spidsen er vinklet 
helt perfekt, så det også er til at 
komme ned approximalt. Aftrykket 
inspiceres grundigt for defekter 
med lup og lys (billede 4). 

 Billede 4

Provisorierne cementeres midler-
tidigt. 

De færdige Procera restaurerin-
ger cementeres provisorisk med 
Ultratemp. Jeg har bedt teknikeren 
om at placere kontaktpunktet, så 
papillerne kan gendannes, og det 
vil jeg gerne kontrollere før den 
endelige cementering (billede 5). 

Billede 5 

Patienten kommer tilbage efter 
kontrolperiode – resultatet lever 
op til alle krav om funktionalitet 
og æstetik. Kronerne fjernes og 
præparationerne rengøres grun-
digt med en ICB børste påført 
Consepsis (klorhexidinopløsning 
fra Ultradent). Endelig cementering 
med RelyX Unicem fra 3M ESPE 
(billede 6). 

Billede 6 

fortsat fra forrige side...

Expasyl – pocheudpakning 
uden tråde…

Expasyl er et materiale til poche-
udvidelse og hæmostase med en 
konsistens, der minder lidt om en 
silikone. Expasyl er sammensat 

TIP 1: Sørg altid for at Expasyl appliceres i en 
fugtig poche. Hold kanylespidsen parallelt 
med tandens længde axis. Når Expasyl er ap-
pliceret, er det en god ide at sikre, at det har 
god kontakt med gingiva ved at duppe mate-
rialet helt på plads med en fugtig vatpellet.

TIP 2: Når materialet fjernes igen, skal du 
undgå at spraye direkte på gingiva omkring 
præparationen, da dette vil sætte cirkulation i 
vævet og dermed øge risikoen for ny blødning. 

TIP 3: Efter brug er det vigtigt at det origi-
nale låg sættes på Expasyl tubulen – pistolen 
skylles under rent vand. Tubulerne opbeva-
res ved stuetemperatur i lukket pose – læg 
en fugtig vatrulle med ned i posen. Vatrullen 
skiftes dagligt!

af kaolin, der er med til at åbne 
 pochen, samt aluminium chloride, 
der virker astringerende og sikrer 
en effektiv hæmostase. Expasyl 
appli ceres uden tryk og uden brug 
af fibre og minimerer derfor risi-
koen for lædering af epithelet.

Applicering

Det tager 15-20 sekunder at 
applicere Expasyl, der fjernes igen 
efter 30 sek. til 2 min afhængig 
af vævstype. Expasyl/Expasyl 
Premium leveres med lige eller 
bøjede appliceringsspidser.   

Forbedret materiale

Expasyl Premium er en nyudvikling 
af det velkendte Expasyl. Premium 
har en blødere konsistens og er 
derfor langt lettere at applicere 
– samtidig har det en bedre 
astringerende effekt og giver en 
kraftigere hæmostase. Expasyl 
Premium har en frisk jordbærsmag.

14



Guide til Hæmostase 
ViscoStat og ViscoStat Wintermint 
består af 20% jernsulfat i en vis-
køs vandig opløsning. Viscostat 
gnubbes ind i vævet ved hjælp af 
Dento-Infusor spidser og får blodet 
til at koagulere. Viscostat er en gel, 
som er let at applicere og ikke løber 
væk.

ViscoStat Clear er en 25% alumi-
num-chlorid gel i en viskøs vandig 
opløsning. Viscostat Clear stopper 
lettere blødning, da aluminium- 
chlorid får kollagenfibrene i kapil-
lærenderne til at svulme op og 
dermed lukke kapillærerne. Der 

Astringedent er en vandig 15.5% 
jernsulfat opløsning. Væsken 
bruges til at stoppe vanskelige 
blødninger. Astringedent gnub-
bes ind i vævet med 
Dento-infusor (se 
vejled ningen).

dannes ingen koagler eller andre 
efterladenskaber, der ellers kan 
klæbe til præparationen, hvilket 
er temmelig kritisk i den æstetiske 
zone. ViscoStat Clear misfarver 
hverken hårdt- eller blødtvæv.

Viscostat – hæmostatika på gel form 

Viscostat Clear – hæmostase i den æstetiske zone

Astringedent – hæmostatika i vandig opløsning

ViscoStat, IndiSpense, gel, sprøjte ViscoStat, Wintermint IndiSpense

Tips: Sørg for hæmostase før pocheudpakning!
Start med at gnubbe Astringedent/Viscostat ind i vævet 
med Dento-Infusor spidsen. Koagel fjernes med kraftigt 
vand/luft spray. Pochen pakkes nu med Ultrapak fibre, 
evt. dyppet i hæmostatika.
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