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Principer för fissurförsegling

Omfattning
Dokumentet gäller för tandvårdspersonal vid utförande av fissurförsegling. 

Bakgrund
Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

Dokumenten ersätter tidigare dokument i ledningssystemet, Fissurförseglingsprinciper för barn och 

ungdomar”, dokument-ID: 186730.

Sexårsmolarernas ocklusalytor är de vanligast karierade tandytorna i åldrarna 6-12 år.

Informera redan tidigt om var de bryter fram – visa i barnets mun. Den erupterande sexårsmolaren är 

extra känslig för plackets inverkan. Rengöringen försvåras av läget längst bak i tandraden, ett initialt 

täckande operculum samt ett ofta komplicerat fissursystem. Föräldrarna bör informeras om vikten att 

dagligen tillföra fluor via tandkräm så snart tanden brutit fram. Om ocklusalytan har djupa fissurer kan 

en enbindelsborste underlätta rengöringen den första tiden efter tandens frambrott.

Fissurförsegling innebär att efter noggrann rengöring av ocklusalytan täcks fissursystemet med ett 

plastmaterial eller glasjonomercement. För barn, eller grupper av barn som bedöms som riskpatienter, 

kan fissurförsegling ge ett gott skydd mot karies.

Beskrivning och genomförande

Behandling av ocklusalytan

• egenvård i form av daglig tandborstning med fluortandkräm

• fissurförsegling

• fluorlackning

Indikationer för fissurförsegling av första permanenta molaren

• kariesskador och restaureringar i det primära bettet

• djupa fissurer på patienter med hög kariesrisk

• omständigheter som försvårar en adekvat munhygien (ex djupa fissurer, funktionshinder)

• ett led i inskolningen vid behandlingsproblem
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Arbetsgång vid fissurförsegling (resinmaterial och glasjonomercement)

Fissurförsegling bör göras så snart som möjligt efter tandens eruption.

Resinmaterial

Rengör

Ytan rengörs noga med pimpsten.

Riklig, noggrann spolning med vatten.

Torrlägg, etsa, spola, torrlägg

Det är helt avgörande för en optimal försegling att ingen saliv eller annan vätska kommer i kontakt 

med emaljytan efter torrläggning och före applicering av plastmaterialet. Torrlägg med Drytip®, 

vaddrullar, salivsug alternativt sugögla. Ytan etsas med etsgel i 20 sekunder. Spola sedan rikligt med 

vatten under tryck ca 20 sekunder. Torrlägg. Ytan ska då ha ett matt frostigt utseende. OBS! 

Ocklusalytan får därefter inte kontamineras med saliv eller vatten.

Ett eventuellt operculum kan hållas undan med en buckalmatris.

Försegla

Den torra ytan förseglas nu med ett plastmaterial. Om torrläggning är omöjligt ska ytan förseglas med 

glasjonomercement eller fluorlackas. 

Kontroll och uppföljning

Känn med sonden och kontrollera att plasten sitter ordentligt fast. Upplevs förseglingen som för hög 

putsas den till rätt nivå. Därefter sker kontroller vid varje revisionsundersökning och förseglingen 

kompletteras vid behov.

Glasjonomercement 

Följ noga fabrikantens anvisningar.

Rengör

Rengör med pimpsten och spola med vatten.

Torrläggning

Torrlägg med Drytip®, vaddrullar, salivsug alternativt sugögla. Ingen etsning, utan ytan ska behandlas 

med conditioner (se fabrikantens anvisningar) eller tvättas med ex Tubulicid®.

Överskottsvätska sugs upp med pellets. Ytan ska vara lätt fuktad!
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Försegla

Materialet appliceras och härdas. 

Kontroll och uppföljning

Känn med sonden och kontrollera att materialet täcker och sitter fast. Upplevs förseglingen som för 

hög putsas den till rätt nivå (en rund diamant är utmärkt). Torrblästra aldrig. Kontrolleras vid ordinarie 

revisionsundersökning och kompletteras vid behov.

Idag finns på marknaden ett glasjonomercement med mycket hög fluoravgivning, (ex Fuji Triage ®). 

Fördelen med detta material är, enl. fabrikanten, dess låga känslighet för fukt och en tillräckligt låg 

viskositet för att tränga in i fissurer. Kliniska studier för utvärdering saknas ännu.

Utarbetat av
Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 
Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti 

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  
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