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Bakgrund 

 

Munnen är en extrem miljö där såväl tänder som protetiska konstruktioner 

utsätts för varierande belastningar, temperaturer, fuktighet, pH-värden och 

mikroflora. Kraven på dentala cement är därför mycket stora, där adhesion, 

retention och åldersförändringar är viktiga områden som kan äventyra en 

god funktion. 

Idag finns det en stor mängd dentala cement på marknaden. Det ena 

förespråkas vara bättre än det andra enligt tillverkarna. Under många år har 

Zinkfosfat-cement varit förstahandsvalet för fastsättning av konventionell 

protetik (kronor och broar). I november 2009 lanserades cementet Ceramir 

Crown & Bridge, vilket tidigare hette Xera Cem [1]. Enligt tillverkaren är 

det ett biokeramiskt cement med enkla hanteringsegenskaper. Materialet 

härdar genom att reagera med vatten och lösas upp, för att sedan 

återkristalliseras som nanokristallina hydrat (katoit och gibbsit). Dessa 

hydrat är 10-40 nm i storlek, binds till varandra på plats och skapar ett 

basiskt pH. Denna härdningsmekanism ger materialet en unik förmåga att 

binda till tandytan med nanostrukturell integration, försegla gränsytan till 

tandvävnad och skapar också förutsättningar för att hydroxyapatit kan bildas 

på och i anslutning till materialytan [2]. Det innebär att materialet är 

bioaktivt [1]. Andra cement t.ex. resincement, glasjonomercement och 

fosfatcement saknar dessa egenskaper.  

Den vetenskapligt kliniska dokumentationen i form av uppföljningsstudier 

vid användning av Ceramir är mycket begränsad.  Jefferies et al visade i en 

treårig klinisk uppföljning goda resultat [3]. Varken förlust av retention, 

sekundärkaries, marginal missfärgning, upplösning av cementet eller 

subjektiv känslighet i tänderna kunde påvisas.  Även gingival inflammation i 

anslutning till konstruktioner cementerade med Ceramir avtog under 

studietiden. 

På avdelningen för oral protetik, Tandvårdscentralen i Luleå, används 

Ceramir sedan 8 år tillbaka för cementering av metall-keramiska och 

zirkoniumdioxid konstruktioner. Mot bakgrund av den begränsade kliniska 

kunskapen om materialet har jag valt att titta på det kliniska utfallet och 

eventuella komplikationer hos protetiska konstruktioner cementerade med 

Ceramir Crown & Bridge. 
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Syfte 

 

Att studera det kliniska utfallet hos protetiska tandstödda konstruktioner 

cementerade med Ceramir Crown & Bridge, samt vilka eventuella 

komplikationer som har uppstått. Vidare att studera om någon skillnad 

föreligger mellan konstruktioner i metall-keramik respektive 

zirkoniumdioxid avseende lyckandefrekvens respektive komplikationer. 

 

 

Material och metod 

 

Genom retrospektiv journalgranskning i journalsystemet VAS skall jag 

samla in följande uppgifter: 

 

- Datum för när kronor/broar är cementerade med Cermir Crown & 

Bridge 

- Typ av konstruktion (krona eller bro). 

- Material i den protetiska konstruktionen. 

- Placering av konstruktion i munnen (frontalt eller posteriort) 

- Datum för eventuell förlust av retention eller avlägsnande av 

protetisk konstruktion. 

- Orsaken till eventuell förlust av retention 

- Komplikationer (tekniska, biologiska) 

- Uppföljningstid för protetisk konstruktion som har lyckat utfall. 

- Kön på patienterna som följs upp. 

 

Resultaten registreras i Microsoft Office Excel. 

 

Statistisk analys 

 

Utifrån detta material görs statistisk analys i SPSS samt en Kaplan-Meier 

beräkning avseende överlevnadstid [4].  

 

Etiska aspekter 

 

Studien är en kvalitetsgranskning avseende användandet av Ceramir 
Crown & Bridge vid kliniken, utan avsikt att publiceras i vetenskaplig 
tidsskrift. Därför har en menprövning för att gå in i journaler gjorts och 
godkänts hos ansvarig samordnare för Hälsoinformatik på Region 
Norrbotten. 
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