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Förord 
När projektet startade anade vi aldrig vilken bredd det skulle komma att få. Under projektets 
gång har vi inte bara behandlat dentala implantat och odontologi utan även kemi, 
mikrobiologi, mekanik och konstruktion. Det har varit en stor utmaning och givit oss mycket 
nya erfarenheter och kunskaper. Forskningen kring dentala implantat är omfattande och det 
känns bra att vårt projekt kanske en dag kan bidra till bättre implantat.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till Lennart Carlsson på Ospol som givit oss möjligheten att 
genomföra detta projekt. Även tack till våran handledare Bengt-Göran Rosén på Högskolan i 
Halmstad som har bidragit med tips och råd. 
 
Vi vill också tacka alla andra som bidragit med hjälp under projektets gång: 
 
Eva Strandell, Universitetslektor Cellbiologi 
Håkan Pettersson, Universitetsadjunkt Maskinteknik 
Håkan Pettersson, Verkstadsassistent 
Kjell Randow, Sten Isaksson och övrig personal vid specialisttandvården på Länssjukhuset i Halmstad 
Lars-Gunnar Franzén, Professor Kemi 
Lars G Staaf, Verkstadschef 
Leif Pålsson, Urmakare 
 
 
Jonas och Maria 
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Sammanfattning 
Osseointegrerade dentala implantat har använts sedan 1960-talet och har idag en 
lyckandefrekvens på ca 82 % i överkäken och 98 % i underkäken. En känd komplikation är 
dock så kallad marginell benförlust, vilken yttrar sig som en liten grop runt implantatet. 
Djupet på gropen är runt en till två millimeter och utvecklas främst under första året efter 
operation, vilket anses normalt. I de fall då benförlusten fortsätter anses orsaken vara för höga 
mekaniska spänningar i benet eller inflammation orsakad av mikroorganismer. Det finns 
teorier om att dessa mikroorganismer härstammar från hålrum i implantatet och läcker ut till 
omkringliggande benvävnad och påverkar den negativt.  
 
Vi har tagit fram en testmetod för att kunna mäta skillnader i mikroläckage mellan olika 
implantatsystem. Tester på några praktikfall har gjorts för att öka kunskapen kring 
mikroläckage. Den miljö och de påfrestningar som ett implantat utsätts för in vivo är svåra att 
efterlikna och därför har tester utförts både in vitro reellt och virtuellt och resultaten har 
därefter analyserats och jämförts. En reell in vitro metod har tagits fram där färgad vätska 
trycksätts genom implantatet för att sedan mätas med hjälp av spektrofotometri. Resultaten 
från de reella testerna har jämförts med virtuella finita element analyser. Dessa har 
eftersträvats att likna det reella fallet och metoden har praktiserats på två olika 
implantatsystem. 
 
Resultaten av tester på sex implantat, fyra Ospol och två Nobel Replace, tyder på att 
skillnader i storlek av mikroläckage existerar mellan de olika implantatsystemen. För att 
säkert kunna uttala sig om detta bör testmetoden säkerställas och en större population testas.  
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Abstract 
Osseointegrated titanium implants have become a commonly used method in edentulous jaws 
and today there are success rates in the magnitude of 82 % in the lower jaw and 98 % in the 
upper. During first year after implantation a fully normal marginal bone loss of 1-2 mm 
occurs. If the bone loss continues there is a risk of implant failure. High tensions in bone and 
inflammation caused by bacteria are possible reasons for this problem. It has been shown that 
a leakage of bacterias occurs between the parts of the implant and there are theories that this 
has effects on the marginal bone loss.  
 
The aim of this thesis has been to increase the knowledge about microbial leakage with help 
of in vitro tests and virtual simulations. The goal was to create a test method to measure 
differences of microbial leakage in two implant systems.  
 
The developed test method includes an in vitro test of six implants and Finite Element 
Analysis. The test method is the product of a process with several small tests. The final test 
method measures leakage of a coloured fluid with a spectrophotometer. The results are then 
compared with the virtual simulations to draw conclusions and find explanations how the 
implants are functioning.  
 
The result of test on six implants, four Ospol and two Nobel Replace, indicates that there are 
differences in the magnitude of microleakage in different implant systems in due to the 
implant-abutment interface. No conclusions can be drawn before the test method is refined 
and more implants are tested. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Biomechanics, implant, microbial leakage, implant-abutment interface 
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Ordlista 
Aerob: Process eller organism som kräver syre 

Anaerob: Process eller organism som ej kräver syre 

Anisotrop: De fysikaliska egenskaperna är annorlunda i olika riktningar 

Anterior: Mot eller på kroppens framsida; framför 

Approximativ:  Ungefärlig 

Bro: Konstgjord tandrad 

Cytotoxisk: Giftigt för celler 

Dental: Som har att göra med tänderna 

Distans: Den del av dentala implantatet som monteras i fixturen 

Fixtur:  Den del av dentala implantatet som skruvas ner i benet 

Fluider: Gemensamt namn för vätskor och gaser 

Gingiva: Tandkött 

Gramfärgning: Färgningsmetod för bakterier 

Gramnegativ bakterie: Bakterie som vid gramfärgning tar till sig kontrastfärgen 

Grampostiv bakterie: Bakterie som vid gramfärgning behåller primärfärgen 

Heterogen: Oenhetlig 

Incisiv: Framtand 

Inferior: Mot fötterna eller mot en nedre del av kroppen; nedanför 

In vivo:  Term för experiment/iakttagelser i levande varelse  

In vitro: Term för experiment/iakttagelser i icke-levande ting 

Lateral: Ifrån kroppens mittlinje; på utsidan 

Lysera: Upplösning av cell 

Mandibula: Underkäke 

Maxillae: Överkäke 

Medial: Mot kroppens mittlinje; mot mitten 

Molar:  Kindtand 

Ocklusion: Sammanbitning   

Osteoblast: Benbildande cell 

Osteoclast: Cell som bryter ned benvävnad 

Osteocyt: Vilande bencell, kan vid behov utvecklas till osteoblast eller osteoclast 

Osseointegration: Term för förankring av implantat i benvävnad utan mellanliggande vävnad 

Plasticera: Initiering av plastisk deformation 
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Posterior: Mot kroppens baksida; bakom 

Proteas: Enzym som spjälkar peptidbindningar i peptider och proteiner 

Spektrofotometri:  Metod för att mäta absorption av elektromagnetiska vågrörelser 

Superior: Mot huvudet eller mot en övre del av kroppen; ovanför 
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1. Inledning 
Denna rapport är produkten av ett examensarbete på 10 poäng i 
Högskoleingenjörsutbildningen biomekanik vid Högskolan i Halmstad. Projektet har utförts i 
samarbete med Ospol, ett relativt nystartad företag inom dentalimplantatsindustrin. 
 
Större delen av de studier och den forskning som finns inom området dentala implantat 
behandlar fixturens förmåga att läka in i benvävnad. Det laboreras med olika ytbeläggningar 
och former på fixturen för att påskynda inläkning och minska spänningskoncentrationer i 
benet. En del forskning finns också på hur kopplingen mellan implantatets ingående delar ska 
konstrueras för att minska dessa spänningskoncentrationer. Ett område som dock fortfarande 
är relativt outforskat är det om så kallat mikroläckage mellan implantatets delar och dess 
påverkan på till exempel marginell benförlust. Det är där den här rapporten tar sin början. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För rationell forskning behövs flera olika delar och tester. Det finns en mängd forskning kring 
dentala implantat men orsaken till resultaten i studierna analyseras sällan. För att få en 
funktionell miljö har det i detta projekt används reella in vitro test samt virtuella. Genom att 
arbeta parallellt med dessa kan problemet angripas från olika vinklar. De reella testerna 
analyseras och kan jämföras med resultat som nås genom datasimulering. Varken reella in 
vitro test eller datasimuleringar kan exakt efterlikna de verkliga förhållandena men genom att 
kombinera dessa minimeras felaktiga resultat (figur 1:2).  
 
 
 

Figur 1:1 Till vänster: Implantat från Ospol (fixtur + distans). 
Till höger: Implantat från NobelBiocare™ (fixtur + distans). 

Figur 1:2 Kombination av reella och virtuella tester. 
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1.2 Bakgrund 
Implantat definieras som ett icke-biologiskt material eller produkt som sätts in i kroppen.1 
Osseointegrerade implantat bygger på principen att titan integrerar med benvävnaden. Detta 
innebär att bencellerna växer in direkt mot titanets yta utan att där bildas någon 
bindvävskapsel som isolerar implantatet från vävnaden. Det ger en stabil förankring i benet på 
vilken olika påbyggnader kan monteras.2 Dentala implantat består ofta av tre delar: fixtur, 
distans och skruv (figur 1:3). Fixturen skruvas ner direkt i käkbenet och ovanpå monteras 
distansen som dras fast med en skruv. Den artificiella kronan eller bron monteras sist på 
distansen. Skruvförbandet mellan fixtur och distans kan se ut på lite olika sätt. Två av dessa är 
flata och koniska förband (figur 1:3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantat opereras in i antingen ett eller två steg. I en tvåstegsoperation, vilket är den mest 
förekommande, får fixturen läka in i benet från 6 veckor till 6 månader innan distans och 
krona/bro monteras och därmed utsätts för belastning. Under inläkningstiden sys gingivan igen 
och fixturen täcks med en täckskruv. Gingivan öppnas sedan upp igen och täckskruven ersätts 
med en läkdistans som sitter kvar tills avtryck och tillverkning av krona/bro är klar. Vid en 
enstegsoperation monteras läkdistansen vid första ingreppet.3,4 

 
Osseointegrerade dentala implantat har använts sedan 1960-talet och har idag en 
lyckandefrekvens på ca 82 % i överkäken (maxillae) och 98 % i underkäken (mandibula) efter 
tio års användning. Då broar fästs på flera implantat kan de sitta kvar trots att enstaka 
implantat lossnar och lyckandefrekvensen är därför högre för dessa.5  
 
En känd komplikation vid användning av dentala implantat är förlust av ben runt fixturen, så 
kallad marginell benförlust. Detta yttrar sig i form av en liten grop eller dike runt fixturhalsen i 
gränsen mot gingivan. Djupet på detta ”dike” är normalt en till två millimeter och utvecklas 
till största delen under första året efter implantationen men ställer inte till några problem eller 
obehag för patienten.6 I vissa fall fortsätter nedbrytningen av benet, vilket får till följd att den 
mekaniska lasten på komponenter och ben kan bli så hög att något till slut går sönder eller att 
implantatet lossnar. Det finns flera teorier om varför denna nedbrytning av benet sker. De två 
vanligaste är mekanisk spänning i benet härstammande från tuggning och missanpassade 
broar, samt inflammation orsakad av mikroorganismer.2,7,8 Vid insättning av broar byggs 
krafter in på grund av inkongruens mellan distans och bro och den totala påfrestningen blir 
större.2  

 

Figur 1:3 Förenklad genomskärningsvy. Vänster: Ospols standard implantat.  
 Höger: Nobel Replace med Esthetic distans. 
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Eftersom implantat består av skilda delar blir det aldrig bli helt tätt mellan ytorna. Med hjälp 
av elektronmikroskop har det visats att en springa på upp till 10 µm existerar mellan fixtur-
distans på flera olika implantatsystem.9 Det finns flera olika studier, både in vitro och in vivo, 
som visar att ett läckage av bakterier och fluider kan ske både in och ur implantat genom 
denna springa. Implantat som har utsatts för ocklusal belastning har visats hysa en anaerob 
mikroflora på dess inre ytor och även biprodukter från saliv har påträffats. Förekomsten av 
mikroorganismer tros vara ett resultat av kontamination vid operation eller överföring från 
munhålan.10, 11,12 Det har visat sig att mikroläckaget påverkas av åtdragningsmomentet av 
skruven, ett ökat moment bidrar till mindre läckage.13 

1.3 Hypotes 
Koniska förband skapar en tätare försegling mellan fixtur och distans jämfört med flata 
förband, vilket ger ett mindre mikroläckage. 

1.4 Syfte 
Med hjälp av reella och virtuella tester samt studier av tidigare publicerat material få fram 
resultat som kan tillämpas inom dentalimplantatsindustrin för att testa och utveckla kunskapen 
kring mikroläckage.  

1.5 Mål 
Ta fram en testmetod för att kunna jämföra mikroläckage vid olika förband samt testa 
hypotesen i några utvalda praktikfall. 

1.6 Avgränsningar 
Tester kommer att utföras på Nobel Biocares Nobel Replace-system och Ospols standard 
implantat. Inga bakterier kommer att användas utan de reella testerna kommer enbart att 
utföras in vitro med gas eller vätska. 
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2. Anatomi och mikrobiologi 

2.1 Käken och dess biomekanik 
Mandibula är skallens största, starkaste och enda rörliga ben.14,15 I dess översta del (processus 
alveolaris) finns små håligheter (alveoli dentales) där tandrötterna är förankrade. På 
undersidan av maxillae sitter processus alveolaris som hyser plats för håligheter liknande de i 
mandibula.14 Käkleden, articulatio temporomandibularis, ligger mellan mandibula och os 
temporale. Det är en modifierad gångjärnsled och ocklusionen regleras av denna.15  
 
Det permanenta bettet hos en vuxen människa består av 28-32 tänder. I varje käkhalva finns 
två framtänder (dentes incisivi), en hörntand (dens caninus), två främre kindtänder (dentes 
premolares) och två till tre bakre kindtänder (dentes molares). Totalt alltså sju till åtta tänder i 
varje käkhalva.14 En vass kant finns på framtänderna och hörntanden är spetsig. Tuggytan på 
kindtänderna har tuggknölar (cuspides) ordnade i en medial och en lateral rad. Tandbågen i 
maxillae är större än den i mandibula vilket medför att de övre tänderna ligger framför de 
undre och tuggknölarna på molarerna vilar i fåran på motsatt käke. Ocklusal stabilitet innebär 
att kontakten mellan tänderna i över- och underkäken motverkar rörelser dem emellan vid 
sammanbitning. På engelska används uttrycket intercuspal position (ICP). ICP-mönstret 
varierar hos friska personer och kontaktytan är mellan 0,5-2,0 cm2. Störst kontakt uppstår 
mellan första och andra molarerna som är designade att ta upp stora krafter framförallt 
vertikalt.16 
 
Bettfunktionen påverkas av käkleden, tänderna och tuggmusklerna och käkens rörelser kräver 
stor precision vid både tal och sammanbitning. Vid tuggning gäller det att skapa en kraft 
tillräcklig för att krossa födan samtidigt som själva tuggapparaten skonas. De fyra 
tuggmusklerna m. temporalis, m. masseter, m. pterygoideus medialis och m. pterygoideus 
lateralis dirigerar tuggtrycket superiort, anteriort, posteriort, medialt och lateralt. Rörelserna 
kan ske antingen dubbelt- eller enkelsidigt, endast mellan framtänder eller kindtänder.15 
Ocklusionskraften hos käkmusklerna är beroende av deras tvärsnitt och det har uppskattats att 
de klarar att utveckla mellan 30-40 N/cm2 som maximalt, detta beroende på användning och 
ålder. M. temporalis och  m. masseter har vardera ett medeltvärsnitt på 5 cm2 medan det för  
m. pterygoideus medialis är 3,5 cm2 och för m. pterygoideus lateralis 4 cm2. De största 
ocklusionskrafterna antas vara de som är riktade medialt och posteriort. Den unilaterala 
ocklusionskraften är större posteriort än anteriort då fler muskelgrupper aktiveras samt att den 
dentala hävarmen är kortare. Medelkrafter på 300-400 N utvecklas kring första molaren och 
100-150 N på incisiverna.16 På små ytor kan tänderna utsättas för krafter upp till 850 N.17  

2.2 Benvävnad 
Ben delas in i korta, långa oregelbundna och platta ben efter form och utseende. Mandibula 
och maxillae tillhör de oregelbundna.15  
 
Ben är heterogent och består av två sorters benvävnad, kortikalt ben (substantia compacta) 
och spongiöst ben (substantia spongiosa). Substantia compacta har en porositet på 5-10 % och 
det finns hål i materialet för nerver, blodkärl samt celler. Substantia spongiosa har en porositet 
på mellan 30 och 50 % och är uppbyggt av trabekler vilka grenar till varandra. Mellan 
trabeklarna finns benmärg och blodkärl.15 
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Ben är en av kroppens hårdaste vävnader och består av både organiska och oorganiska 
komponenter. Cellerna osteocyter, osteoblaster och osteoclaster utgör tillsammans med 
kollagen, proteoglykaner och glykoproteiner den organiska delen av benet medan 
hydroxiapatit (kalciumfosfat-kristaller) är den oorganiska.18 Ben är anisotropiskt och 
viskoelastiskt, vilket innebär att dess reaktion till laster varierar beroende på kraftens riktning, 
frekvens och varaktighet. Kollagenet ger stor dragstyrka och hydroxiapatit-kristallernas täta 
packning gör att benet blir hårt och motstår kompression.18, 19 

  
Enligt Wolff’s lag anpassas benvävnaden efter den mekaniska belastning den utsätts för. Detta 
innebär att benet antingen byggs upp eller resorberas av osteoblaster respektive osteoclaster 
vid behov. Vid belastning byggs benet upp och blir starkare medan en låg aktivitetsnivå kan 
leda till benförlust.18,19 Statiska krafter påverkar inte modellering utan det är dynamiska krafter 
och de böjningar de åstadkommer som triggar bentillväxt.17 Olika endogena ämnen såsom 
hormoner påverkar även remodelleringsfrekvensen. Långvariga cykliska laster kan reducera 
benvävnadens styrka då materialstyrkan avtar med antalet tidigare belastningar. Andra 
faktorer som påverkar benets egenskaper är ålder, kön, kost och kondition.15  

2.3 Orala mikroorganismer 
Munnen innehåller normalt en relativt konstant sammansättning av mikroorganismer, dock 
finns det flera variationer då vissa arter sporadiskt påvisas vid till exempel en infektion. De 
mikroorganismer som normalt utgör större delen av floran är viridansstreptokocker, 
grampositiva icke sporbildande stavar, veillonellakocker, Branhamella catarrhalis och 
Peptostreptococcus. Förekomsten av andra arter är i regel endast någon procent eller mindre 
av totala antalet organismer.20 Florans sammansättning varierar mellan olika platser i 
munhålan, en av anledningarna till detta är skillnader i syretillgång. En mix av grampositiva 
och gramnegativa bakterier koloniserar det gingiviala området och dessa bildar subgingivialt 
plack.21  
 
Bakteriefloran runt tänderna är väldigt komplex och populationen vid plack kan innehålla över 
400 olika arter.22 Om plackbildningen sker förändras sammansättningen av populationen vid 
det gingiviala området till att i vissa fall endast innehålla gramnegativa bakterier. Spirocheter 
etablerar sig också i området vilket kan leda till tandlossning då de producerar proteaser som 
förstör gingiva-vävnad.21 Många gånger utvecklats endast gingivitis, en inflammation i 
gingivan som karaktäriseras av blödning. Gingivitis kan dock utvecklas till ett kroniskt 
tillstånd, periodontitis, och ett första steg är att periodontala fickor bildas (gingivan ”sjunker 
ner”). Ifall infektionen fortsätter förstörs stödjevävnaden, både gingiva och ben, runt tanden 
och tandlossning kan ske.22 

 

Bakterierna, som har en storlek mellan 0,5-10 µm, producerar olika substanser som kan bidra 
till nedbrytning av intecellulära substanser i epitel, bindväv och vävnadsceller samt framkalla 
inflammation.15, 23 Anaeroba gramnegativa fusobakterier, stavar och bakteroidstavar 
producerar kollagenaser som bryter ner kollagenfibrer i bindväv. Förutom enzymer producerar 
bakterier cytotoxiska ämnen då de lyserar och detta kan orsaka inflammation. Bakterierna 
producerar också nedbrytningsprodukter såsom myrsyra, ättikssyra, propionsyra, smörsyra, 
ammoniak, sulfider och aminer som toxiskt kan påverka gingivan. Det har visats att ben 
resorberas då gingivan penslas med organiska syror.20 
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Bakteriefloran är olika vid lyckad och misslyckad osseointegrering och liknar den vid friska 
tänder respektive den vid fall av periodontitis. Vid implantat med misslyckad osseointegrering 
(peri-implantitis) består floran till stor del av gramnegativa anaeroba stavar medan aeroba 
grampositiva är mer förekommande vid lyckad integrering.8,24 Gramnegativa stavar såsom 
Porphyromonas gingivalis, Precotella intermedia och Fusobacterium samt spirocheter som 
Treponema denticola förknippas med periodontala sjukdomar.21, 22 
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3. Metod 
Projektet har genomförts efter de riktlinjer som finns inom dynamisk produktutveckling  
(sida 9). Innan arbetet med att ta fram testmetod och testutrustning påbörjades gjordes en 
omfattande litteraturstudie. Artiklar skrivna inom områdena odontologi och dentala implantat 
studerades men även litteraturstudier inom mikrobiologi, materiallära och kemi har utförts. 
Vid specialisttandvården på Länssjukhuset i Halmstad gjordes flera studiebesök vid operation 
och då det gjordes avtryck för broar. Detta för att skapa en helhetsbild kring dentala implantat 
och få en uppfattning om hur de används i verkliga fall.  
 
Som nämnts tidigare är det svårt att efterlikna de verkliga påfrestningar ett implantat utsett för 
och för att få ett bra resultat har därför reella tester kombinerats med virtuella finita element 
analyser. Genom att arbeta på det här viset har det varit möjligt att variera testvillkoren på en 
rad olika sätt. Figur 3:1 visar den plan utefter vilken arbetet bedrivits. Idéerna för upplägget 
bygger på ”den mekaniska design processen”.25  

 

 
 
De virtuella testerna är även tänkta att kunna användas för att förklara olika utgångar och 
resultat från de reella testerna.  
 
Allt eftersom projektet fortgått har tester och andra moment dokumenterats genom filmning 
och fotografering för att kunna användas för analys och visualisering.  

Reella tester: 
 
– Varierande åtdragningsmoment av 
   skruvförbandet. 
– Varierande vinklar/magnitud på 
   yttre kraft. 
– Analys av eventuella deformationer  
   på ingående delar. 
– Möjlighet att jämföra storleken. 
   på läckage mellan olika implantat.  
   och implantatsystem. 

Virtuella tester: 
 
– Varierande åtdragningsmoment av  
   skruvförbandet. 
– Varierande vinklar/magnitud på  
   yttre kraft. 
– Analys av eventuella deformationer  
   på ingående delar. 
 

Figur 3:1 Arbetsgång/Process 
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3.1 Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling (DPD) speglas av flera parallella aktiviteter för att utnyttja tiden 
så effektivt som möjligt. Arbetet ska aldrig stanna upp på grund av tillfälliga problem utan tas 
runt enligt ”Flowing Water Principle”. Detta innebär att nya vägar hittas runt problemen 
istället för att tid ödslas på avancerade lösningar, det vill säga på samma sätt forsande vatten 
tar sig runt stenar. 26 
 
För att få en så bra lösning som möjligt och visuellt samt metodiskt testa idéer och lösningar 
successivt tillämpas ”Pareto Priciple”. En lösning testas praktiskt snarast möjligt trots vetskap 
om att den inte är fulländad. Utvärdering och utveckling sker till det bättre innan nya tester 
genomförs. Efter flera sådana cykler har en nästan 100 % lösning nåtts på kort tid.26  
 
Arbetet styrs av en översiktlig långtidsplanering och detaljerade korttidsplaneringar för att 
effektivt kunna styra arbetet mot målet.26  
 
Det finns flera användbara verktyg inom DPD, de som använts i projektet är Brain Aided 
Design (BAD), Pencil Aided Design (PAD), Computer Aided Design (CAD), benchmarking, 
dialoger, ostrukturerade intervjuer och prototypbygge.26  
 
Från den dag då ett problem formuleras börjar hjärnan arbeta för att finna lösningar, detta 
kallas i DPD för Brain Aided Design och involverar all tankeverksamhet.26 Det finns flera 
olika kreativa metoder för att generera idéer och lösningar på ett visst problem. En vanligt 
förekommande metod är brainstorming som innebär att en moderator framför ett problem för 
en grupp som sedan för fram möjliga och omöjliga lösningar. Det är viktigt att det är en öppen 
atmosfär och att ingen idé förkastas från början. Alla framkomna lösningsförslag sorteras och 
utvärderas efter sessionen.27 För att sedan visualisera de lösningar som verkar genomförbara 
används skisser, PAD. Skisserna ökar förståelsen för lösningarna och nya aspekter 
framkommer.26  
 
När ett antal lösningsförslag tagits fram kan benchmarking genomföras. Benchmarking 
innebär granskning av befintliga lösningar på marknaden. Utvärdering av redan existerande 
produkter ger inspiration och dellösningar kan implementeras i den egna idén. När en slutgiltig 
lösning valts ut kan denna ritas in i dator, CAD. Möjligheterna med olika CAD-program är 
stora och simuleringar av olika scenarion produkten kan genomgå går att visualisera.26  

3.2 Finita Elementmetoden 
Finita elementmetoden (FEM) är en generell matematisk metod för att finna approximativa 
lösningar av partiella differentialekvationer. FEM används bland annat för 
hållfasthetsberäkningar och används ofta med hjälp av dator som verktyg för analys och 
konstruktion i ingenjörssammanhang. I FEM delas den verkliga geometrin upp i finita 
element, små delar i form av trianglar eller fyrhörningar i tvådimensionella problem, eller som 
prismor med fyra eller sex sidor i tredimensionella. Elementen är förbundna i noder som finns 
på hörnen eller kanterna av elementen. Genom att analysera tillståndet i noderna kan beteendet 
i varje element beskrivas. Sätts sedan elementen ihop kan hela geometrins egenskaper 
beskrivas utifrån noderna beroende på om de låsts fast eller utsätts för krafter.28, 29  
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De finita elementen bildar ett nät (mesh) och hur noga detta följer geometrin styrs med hjälp 
av så kallad sag. ”Meshen” är underordnad ”sagen” och ju mindre värde som används desto 
bättre följer meshen geometrin. Med hjälp av FEM kan till exempel spänningar, töjningar och 
deformationer i konstruktioner räknas ut.28,29 
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4. Process 
Processen har delats in i två delar, del 1 innefattar utveckling av reell testmetod samt 
testutrustning och del 2 virtuell testmetod.  

4.1 Del 1 – Reell testmetod och testutrustning 
Genom ett flertal enklare test och utvärdering av dessa har den reella testmetoden successivt 
arbetats fram. De första testerna inriktades på att ta fram lämplig metod för att kunna mäta 
läckageskillnader och senare utökades metoden genom att lägga på kraft. Då implantaten in 
vivo utsätts för både horisontella och vertikala krafter ville detta efterliknas. 
Kraftpåläggningen valdes därför att efterlikna SS-EN ISO 14801, Tandvård – Utmattningstest 
för benförankrade dentala implantat, en kraft i 30° vinkel mot vertikalplanet.30 Magnituden på 
denna kraft valdes att under hela projektet vara 300 N. Anledningarna till detta var flera. Dels 
behövdes antalet variabler i projektet begränsas och som nämnts tidigare ligger medelkrafterna 
kring första molaren mellan 300-400 N.16 Då inget intresse har legat i att maxbelasta 
implantaten och med tanke på att kraftriktningar som skapar böjmoment i implantatet 
användes ansågs 300 N lämpligt.  
 
För att kunna genomföra de reella testen borrades en kanal genom fixturen. På så vis gick det 
att trycksätta vätska eller gas genom implantatet. Skärkraften och energibehovet vid borrning i 
titan är lägre än vid bearbetning av stål men det är ändå mycket svårbearbetat. Vid ökande 
skärhastigheter stiger temperaturen i materialet drastiskt på grund av ofördelaktig 
värmeledning. Detta ger stora belastningar på spånytan, deformation av skäreggen och snabb 
verktygsförslitning.31 Trots detta gjordes först försök att borra dessa kanaler på 1 mm i 
diameter med den utrustning som fanns att tillgå i Högskolan i Halmstads verkstad. Efter ett 
par mindre lyckade försök där borren fastnade och gick av i implantatet anlitades en urmakare 
och kanalerna kunde framgångsrikt borras upp. Övrig testutrustning har konstruerats och 
tillverkats i verkstaden. 
 
Det tryck som byggs upp i systemet vid testerna finns inte naturligt i munnen, men då 
mikroläckage är något som antas ske under en längre tidsperiod används tryckluft för att 
påskynda processen.  

4.1.1 Test 1 
Syfte: Testet gick ut på att se om det fungerade att använda 
aluminium som material till tesutrustningen samt om det gick att få 
det tätt mellan implantathållare-fixtur.  
 
Genomförande: En implantathållare skapades av en aluminiumstav. 
I ena änden borrades det upp en kanal som gängades med ½ tums 
rörgänga där en tryckluftslang kunde monteras. I andra änden 
borrades en smalare kanal där en Ospol-fixtur drogs ner (se figur 
4:1). Distans fästes med rekommenderat moment (20 Ncm). 
Implantathållaren trycksattes till 6 Bar och för att kontrollera  
tätheten applicerades såpavatten på alla kopplingar.  
 

Figur 4:1 
Implantathållaren i test 1. 
Kompressor kopplas till 
botten av cylindern där 
gängor finns. 
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Resultat: Aluminium fungerade bra som material. Då det inte var tätt mellan fixtur och 
implantathållare bestämdes det att använda gängtätning. Läckaget var så pass litet att det 
skulle vara svårt att mäta tryckfall av gas och andra otätheter i systemet skulle kunna påverka 
resultatet för mycket. Beslut togs därför om att använda vätska istället. 

4.1.2 Test 2 
Syfte: Att trycksätta en färgad vattenlösning genom testutrustningen och implantatet för att se 
om denna gick att koncentrationsbestämma med hjälp av spektrofotometer. Kontrollera 
gängtätning mellan implantat och implantathållare. 
 
Genomförande: En tvådelad implantathållare (se figur 4:2) och tank (se bilaga 1:1, 1:2) 
tillverkades i aluminium. Implantathållarens övre del skruvades ner i den undre med hjälp av 
gängor. Spår svarvades i båda delar och en o-ring placerades emellan för att täta. Den övre 
delen svarvades ur längst upp och för att skapa en behållare för avjoniserat vatten och för att 
samla upp eventuellt läckage i. Detta för att göra det 
möjligt att storleksbestämma läckage med 
spektrofotometer. Spektrofotometern mäter absorption 
av elektromagnetiska vågrörelser, absorbans, som är 
proportionell mot koncentrationen. Ett högre värde på 
absorbans innebär en högre koncentration av den 
färgade vätskan och därmed ett större läckage.32 Den 
färgade lösningen gör även att läckage blir synligt för 
ögat. En Ospol fixtur drogs ner i implantathållaren och 
tätades med gängtätning (Loctite 542). Distansen drogs 
fast och såpavatten applicerades på alla kopplingar 
innan systemet trycksattes med 6 Bar.  
I ett första steg drogs skruven ner så att skruvskallen fick kontakt med botten på distans utan 
att något nämnvärt moment bildades. Efter kontroll att systemet var tätt fylldes koppen med 
vatten för att se om ett läckage av luft skedde mellan fixtur-distans. I steg två fylldes tanken 
med en färgad vattenlösning (Ekström, Grön koncentrerad hushållsfärg) och systemet 
trycksattes med 6 Bar. I steg tre drogs skruven med 20 Ncm och distansen tätades med en 
stålpinne. Trycksättningen av systemet varade i 1 timme varefter distansen utsattes för 
kortvarigt böjmoment. 
 
Resultat: När vattennivån i koppen steg över skarven mellan fixtur-distans började det genast 
bubbla vilket innebar läckage. I det andra steget uppstod ett läckage mellan skruvskalle och 
distans vilket medförde att färg rann ut i koppen upp ur distansen. Inget läckage var synligt 
mellan fixtur-distans. När distansen i steg 3 tätades med stålpinnen var inget läckage synligt, 
varken ur distansen eller mellan fixtur-distans. Inga mätningar med spektrofotometer utfördes. 

4.1.3 Test 3 
Syfte: Testa ny implantathållare (se figur 4:3), modifieringar hade gjorts då det ansågs onödigt 
att ha den tvådelad vilket innebar en mer komplicerad och tidskrävande tillverkning. 
Anpassningar gjordes för att den skulle vara kompatibel med den kraftregulator som fanns att 
disponera (figur 4:4). Kraftregulatorns funktion ville också kontrolleras. Testa om 
kristallviolett gramfärgning gick att använda. 

Figur 4:2 Tvådelad implantathållare  
till test 2. 
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Genomförande: Kraftregulatorn modifierades på så sätt att taket höjdes för att ge plats för 
implantathållaren (se figur 4:4). En halvsfär i stål som i vanliga fall används för Ospols 
utmattningstester skruvades fast i taket på regulatorn. Distansen drogs med 20 Ncm varpå en 
halvsfär med tillhörande stålpinne monterades på implantatet (se figur 4:3). Med trigonometri 
beräknades det horisontella avstånd som krävdes mellan halvsfärerna för att få kraften på 300 
N vinklad 30° mot vertikalplanet (se bilaga 2). Kraftregulatorn fungerar på så sätt att en platta 
som implantathållaren ställs på skruvas upp mot taket på regulatorn. Den vertikala kraft som 
därmed uppstår dem emellan avläses med en sensor som sitter monterad i plattan. Till testet 
användes samma tank som i test två. 
 
Tanken fylldes med kristallviolett gramfärgning, molekyllängd uppskattad till ca 0,0011 µm 
med hjälp av molekylstruktur och tabell (se bilaga 3).33,34 Systemet trycksattes med 8 Bar. En 
känsla av att regulatorn visade för låga värden infann sig och magnituden på den yttre kraften 
ökades nästan 10 gånger över den tänkta kraften.  
 

 
Resultat: Under testet startade ett stort läckage av gramfärgning, som 
efter att sfär och pinne avlägsnats från distansen, visade sig komma från 
insidan av distansen via skruvskallen. På grund av detta var det omöjligt 
att se om läckage mellan fixtur och distans skett. För att motverka detta 
läckage, som avsevärt påverkade mätdata, beslutades det att förse 
stålpinnen med o-ring (se figur 4:5). Kristallviolett gramfärgning visade 
sig fungera bra. 
 
Resultatet av att den yttre kraften ökades med ca 10 gånger blev att implantatet pressades ner i 
den kanal som det skruvats ned i och därmed inte gick att få upp. De kraftvärden som 
kraftregulatorn visade var trovärdiga och kontroll av sensorn enligt angiven tabell i 
användarmanual bekräftade detta.35  
 
Utav testet kunde det konstateras att den del som tillverkats för att ge fäste åt halvsfären på 
kraftregulatorn var för kort. Implantathållaren hamnade för nära taket på kraftregulatorn, 
vilket medförde svårigheter att se vad som hände med implantatet. Av samma anledning blev 
videodokumentation omöjlig. I övrigt fungerade den nya implantathållaren och kraftregulatorn 
bra. 

Figur 4:3 Implantathållare för 
 test 3 med implantat och halvsfär. 

Figur 4:4 Kraftregulatorn. Taket höjdes 68 mm. Bilden visar hur 
halvsfären monterats på en längre förlängningsbit för att göra 
implantatet synligt under test samt möjliggöra videodokumentation.  

Figur 4:5 
 O-ringsförsedd stålpinne 
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4.1.4 Test av praktikfall 
När slutgiltig testmetod och utrustning tagits fram (se Resultat) testades fyra stycken Ospol-
implantat med fixtur (Implant 15 mm), distans (Standard Abutment High) med tillhörande 
skruv. Två stycken Nobel Replace testades även, en med Replace® Select Tapered HA RP 
fixtur (13 mm, diameter 4,3 mm) samt en Straight Groovy (18mm). Till båda användes dock 
Estetic Abutment™ 1mm med Abutment Screw (TorqTite®) Titanium Abutment.  
 
Absorbansen mättes på prov som togs vid varje enskilt test och jämfördes med referensprov på 
avjoniserat vatten. För att få en jämförande bild av läckaget räknades avvikelsen av absorbans 
(ABS) från referensvärde (Ref) i förhållande till referensvärde ut enligt formel:  
 
 
 

4.2 Del 2 – Virtuell testmetod 
För att få en djupare förståelse för hur de två implantatsystemen fungerar simulerades testerna 
i Catia V5r16. Simuleringarna har gjorts med åtdragningsmomenten 15, 20, 25, 30 och 35 
Ncm med en yttre kraft på 300 N som angripit toppen av distansen med en vinkel på 30° mot 
vertikalplanet. Vid det åtdragningsmoment som rekommenderats av tillverkarna har även 
simuleringar gjorts med en horisontell yttre kraft. Simuleringar utan yttre kraft har gjorts med 
åtdragningsmoment 15, 20 och 25 Ncm för Ospol och 15, 20, 25, 30, 35 för Nobel Replace. 

4.2.1 Geometrimodellering 
Då inga ritningar till Nobel Replace fanns att tillgå mättes delarna upp. Till de yttre större 
måtten användes en mikrometer (Brown & Sharpe, capa µ system, digital 6), till de mindre 
användes stereomikroskop (Nikon LABOPHOT-2) med kamera (Sony Exwave HAD) 
tillsammans med bordsmikrometer (1/100 mm) samt fotografier med referensskala. För att ta 
fram innermåtten på fixturen gjordes avtryck i silikon (Technovit, Provil novo light CD2). 
Avtrycket mättes upp med hjälp av fotografier och referensskala. 
 
Utifrån befintliga 3D-ritningar av Ospols implantat gjordes förenklingar av gängor och 
geometrier som ej var av vikt för analysen. Detta för att beräkningarna skulle vara möjliga 
med tillgänglig datorkapacitet. Förenklingar av geometrier gjordes även på Nobel Replace. 
Figur 4:6 och 4:7 visar de förenklade geometrierna.  
 
 
 

Figur 4:6 Ospol: Förenklad geometri. 
Färgerna visar mellan vilka ytor som 
kontaktvillkor har lagts.  

Figur 4:7 Nobel Replace: Förenklad geometri.  
Färgerna visar mellan vilka ytor som 
kontaktvillkor har lagts. 
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4.2.2 FEM - simuleringar 
Fixturen gjordes orörlig genom att låsas i rymden. Kontaktvillkor för de två 
implantatsystemen sattes upp. Dessa ger information till Catia om var delarna är eller kan 
komma i kontakt med varandra. Kontaktvillkoren ser även till att eventuella krafter inte får 
delarna att gå igenom varandra (se figur 4:6, 4:7). Enklare analyser gjordes först med linjära 
element, stor mesh och sag. Paraboliska element infördes och allt eftersom förfinades sagen 
till dess att värdena i resultatet var tillfredsställande. Uträkningar av axiell kraft i skruvförband 
gjordes för Ospol och Nobel Replace enligt formel (se bilaga 4).36 Utformningen av 
kopplingen mellan fixtur-distans i Nobel Replace systemet ansågs kunna reagera olika 
beroende på från vilken riktning den yttre kraften applicerades. Simuleringarna på Nobel 
Replace kördes därför i två omgångar med kraftriktningarna R1 och R2 (se figur 4:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett antal mätpunkter valdes ut för att kunna jämföra hur distansen rört sig gentemot fixturen i 
de olika fallen (figur 4:9). Måtten togs i samma plan som kraften applicerats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4:9 Virtuella mätpunkter. Ospol till vänster och Nobel Replace till höger 

Figur 4:8 Bilderna visar fixturen hos Nobel Replace 
ovanifrån och från vilka håll den yttre kraften applicerats 

R1       R2 
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Figur 5:1 Schematisk bild av testmetoden. 

5. Resultat 
Resultaten av slutgiltig reell testmetod och utrustning, reella och virtuella testresultat samt 
budget visas nedan. 

5.1 Slutlig reell testmetod och testutrustning 
En kanal borras i fixturen. En gramfärgad (kristallviolett) vattenlösning trycksätts med 5 Bar 
och leds genom implantatet för att samlas upp i en kopp med avjoniserat vatten. Prov tas från 
koppen och analyseras med en spektrofotometer varefter koncentrationen kan räknas ut och en 
jämförelse av läckage är möjlig. Tester sker både med och utan kraft. Varje test pågår under 
20 minuter. Vid kraftpåläggning läggs en kraft på 300 N i en vinkel på 30° mot vertikalplanet 
(se figur 5:1, 5:2). Åtdragningsmomentet på skruven varieras. För fullständigt 
tillvägagångssätt se bilaga 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:2 Testutrustning Från vänster: Tank, 
belysningsaggregat, kraftregulator och sensordisplay.  
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5.2 Testresultat reella praktikfall 
Nedan presenteras resultaten från de reella 
testerna. Diagrammen visar den uppmätta 
absorbansen vid olika åtdragningsmoment på 
Ospol och Nobel Replace samt referensprov 
med avjoniserat vatten. Observera att skalan 
på absorbans skiljer vid de olika 
implantatsystemen. Kommentarer noterade vid 
testerna angående läckage finns åskådliggjorda 
bredvid diagrammen. Figur 5:3 visar på synligt 
läckage hos både Nobel och Ospol. 
 

5.2.1 Utan yttre kraft  
Nedan visas resultaten från testerna utan kraft. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Litet synligt läckage. 
20 Ncm: Inget synligt läckage. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Litet synligt läckage. 
20 Ncm: Litet synligt läckage, antagligen  
      inte mätbart med spektrofotmetri. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
 

Diagram 5:1 Mätvärden på absorbans för Ospol 1 utan yttre pålagd kraft. 

Diagram 5:2 Mätvärden på absorbans för Ospol 2 utan yttre pålagd kraft. 

Figur 5:3 Läckage mellan fixtur-distans. Nobel 
Replace till vänster, Ospol till höger 
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Kommentarer till test: 
20 Ncm: Synligt läckage. 
25 Ncm: Synligt läckage. 
30 Ncm: Synligt läckage. 
35 Ncm: Synligt läckage. 
40 Ncm: Synligt läckage. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Inget synligt läckage. 
20 Ncm: Inget synligt läckage. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
30 Ncm: Inget synligt läckage,  
       skruven hade gått av. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Inget synligt läckage. 
20 Ncm: Inget synligt läckage. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
 

Diagram 5:3 Mätvärden på absorbans för Ospol 3 utan yttre pålagd kraft. Mätdata saknas på 20 Ncm på 
grund av felhantering av prov vid testtillfället. 

Diagram 5:4 Mätvärden på absorbans för Ospol 4 utan yttre pålagd kraft.  

Diagram 5:5 Mätvärden på absorbans för Nobel Replace 1 utan yttre pålagd kraft. 
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5.2.2 Med yttre kraft 
Nedan visas resultaten från testerna utan kraft. 
Inga resultat från Ospol 3 finns att tillgå då 
dessa test ej gick att genomföra på grund av att 
skruven gått av i test utan kraft. Figur 5:4 visar 
läckage då implantatet utsätts för yttre 
kraftpåverkan. 
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Kommentarer till test: 
20 Ncm: Synligt läckage. 
25 Ncm: Synligt läckage. 
30 Ncm: Synligt läckage. 
35 Ncm: Synligt läckage. 

Diagram 5:6 Mätvärden på absorbans för Nobel Replace 2 utan yttre pålagd kraft. 
 

Diagram 5:7 Absorbansskillnad mellan prov och referens i förhållande till referensprov för 
de testade implantaten vid olika åtdragningsmoment utan yttre kraft. 

Figur 5:4 Bilden visar hur en yttre kraft appliceras 
på implantatet genom de två halvsfärerna. Ett 
läckage är här synligt i implantathålaren. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Inget synligt läckage. 
20 Ncm: Inget synligt läckage. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Inget synligt läckage. 
20 Ncm: Inget synligt läckage. 
25 Ncm: Inget synligt läckage. 
30 Ncm: Inget synligt läckage, väldigt  
     svårt att få bort distans. 
 

Kommentarer till test: 
15 Ncm: Litet synligt läckage, antagligen inte 
     mätbart med spektrofotometri. 
20 Ncm: Synligt läckage. 
25 Ncm: Synligt läckage. 
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Diagram 5:8 Mätvärden på absorbans för Ospol 1 med yttre kraft. 
 

Diagram 5:9 Mätvärden på absorbans för Ospol 2 med yttre kraft. 
 

Diagram 5:10 Mätvärden på absorbans för Ospol 4 med yttre kraft. 
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Nobel Replace 2 
Kommentarer till test: 
15 Ncm: Synligt läckage. 
20 Ncm: Litet synligt läckage. 
25 Ncm: Litet synligt läckage. 
30 Ncm: Litet synligt läckage, antagligen  
               inte mätbart med spektrofotometri. 
35 Ncm: Litet synligt läckage. 
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Kommentarer till test: 
15 Ncm: Synligt läckage. 
20 Ncm: Synligt läckage. 
25 Ncm: Litet synligt läckage. 
30 Ncm: Litet synligt läckage. 
35 Ncm: Litet synligt läckage. 
 

Absorbansskillnad i förhållande till referens 
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Diagram 5:11 Mätvärden på absorbans för Nobel Replace 1 med yttre kraft. 
 

Diagram 5:12 Mätvärden på absorbans för Nobel Replace 2 med yttre kraft. 
 

Diagram 5:13 Absorbansskillnad mellan prov och referens i förhållande till referensprov för 
de testade implantaten vid olika åtdragningsmoment när de utsatts för yttre kraft. 
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Tabell 5:1 Mätdata från virtuella tester på Ospol yttre kraft pålagd från höger (se figur5:5). De 
fetmarkerade raderna visar att skruven dragits med det moment som rekommenderas av tillverkaren.   

* Hela vägen ner 
** Uppe men ej hela vägen ner 
*** Mellanrum hela vägen ner 

5.3 Testresultat virtuella praktikfall 
Nedan presenteras testresultaten från FEM-analyserna på Ospol och Nobel Replace. 
Mätpunkterna finns presenterade i figur 4:9. Riktningarna R1 och R2 för mätningarna på 
Nobel Replace förklaras i figur 4:8. 

5.3.1 Ospol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:5 Genomskärningsvyer av Ospol implantat åtdragna med 20 Ncm.  
A: Skala som visar förflyttning 
B: Ingen yttre kraft 
C: Yttre kraft på 300 N vinklad 30° mot vertikalplanet  
D: Yttre kraft på 300 N horisontellt 
  

            A                B           C      D 
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5.3.2 Nobel Replace 

 
 
 
 
                                          
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5:6 Genomskärningsvy av Nobel Replace implantat åtdragna med 35 Ncm 
A: Skala som visar förflyttning 
B: Ingen yttre kraft 
C: Yttre kraft på 300 N vinklad 30° mot vertikalplanet, kraftriktning R1 
 

            A                   B         C 

Tabell 5:2 Mätdata från virtuella tester på Nobel Replace. De fetmarkerade raderna visar att skruven 
dragits med det moment som rekommenderas av tillverkaren 
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5.4 Budget 
Nedan redovisas budget med beräknad och slutlig kostnad. Kostnader för implantat ligger 
utanför budget enligt överenskommelse med uppdragsgivare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:7 Genomskärningsvy av Nobel Replace implantat åtdragna med 35 Ncm 
D: Yttre kraft på 300 N vinklad 30° mot vertikalplanet, kraftriktning R2 
E: Yttre kraft på 300 N horisontell, kraftriktning R1 
F: Yttre kraft på 300 N horisontell, kraftriktning R2 
 

            D                   E            F 

Tabell 5:3 Budget med beräknad och slutlig kostnad 
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras metod, process, de reella och virtuella resultaten av praktikfall samt budget. 

6.1 Metod och process  
Då det är svårt att läsa in sig på det breda området dentala implantat kändes Pareto Principle 
som en bra metod att använda. Våra olika deltest gav nya idéer och gjorde det möjligt att 
avgöra vad som fungerade och vad som behövde ändras. Det framkom nya uppslag vid varje 
test och oförutsedda händelser gjorde att testmetoden utvecklades till det bättre. Utan deltesten 
skulle inte en fungerande slutgiltig testmetod kunnat tas fram då varje test bidrog med ny 
kunskap och insikt i hur implantaten, testutrustningen och samspelet dem emellan fungerade.  
 
Då in vivo test är svåra att genomföra behövs ett bra sätt att studera mikroläckage in vitro. 
Denna metod med kombinerade reella och virtuella testet är ett bra steg på väg även om vissa 
förbättringar behöver göras. Den reella testmetoden som till sist valdes är inte helt 
färdigutvecklad. För att kunna genomföra ett stort test med flera implantat bör en 
standardiserad metod tas fram. Munnens förhållanden bör också efterliknas bättre och det bör 
användas ett annat material än aluminium till implantathållare. Ben är i förhållande till 
aluminium ett mjukt material vilket gör att det vid kraftpåverkan ger efter mer och 
kraftfördelningen genom implantatet blir annorlunda mot våra tester. Aluminium är dessutom 
ett dyrt material och för ett stort test bör även tillverkningen av implantathållare förenklas. 
Anledningen till att just aluminium valdes var att det var tillgängligt, lättbearbetat, inte rostar, 
motstår gramfärgning och är mjukare än titan, vilket var ett krav för att fixturer skulle kunna 
dras ned i det. Inga djupare materialstudier har utförts men en polymer som är 
motståndskraftig mot gramfärgning, det vill säga inte tar åt sig färgning, skulle kunna vara ett 
alternativ.  
 
Under utvecklingen av testmetoden visade det sig att det fanns ett läckage upp genom 
distansen via skruvskallen. För att kunna urskilja detta läckage från det mellan fixtur-distans 
tätades distansen i samtliga tester med en o-ringsförsedd stålpinne. In vivo täcks distansen av 
en krona eller bro men det behöver inte innebära att inget läckage sker mellan dessa. O-
ringspinnen tätare däremot helt vilket kan ha påverkat resultaten på så sätt att flödet ut mellan 
fixtur-distans blivit större. I våra test har vätska tryckts upp genom implantaten med 5 Bar för 
att påskynda en process som in vivo antas pågå under en mycket lång tid vilket måste beaktas 
när resultaten tolkas. 
 
Tidigare studier har visat att mikroläckaget påverkas av åtdragningsmomentet på skruven.13 

Detta gjorde att vi i våra test inte bara testade implantaten med de åtdragningsmoment som 
rekommenderades av tillverkaren. Viktigt att nämnas här är att den momentnyckel som 
använts vid åtdragningen av skruvarna endast varit graderad 20-30 Ncm. De gånger skruven 
dragits med 15 respektive 35 Ncm har momentnyckeln ställts in på känsla vilket gör att dessa 
värden kan variera något. Det visade sig vara svårt att standardisera de reella testerna då det 
rekommenderade momentet skiljde sig avsevärt mellan implantatsystemen (Ospol 20 Ncm och 
Nobel Replace 35 Ncm). När Nobel Replace testades utan kraft var läckaget vid 15 Ncm så 
pass stort att testet fick avbrytas. Detta för att tillförlitliga värden på spektrofotometern inte 
skulle vara möjliga att avläsa. Vid de högre momenten (25-30 Ncm) krävdes stora krafter för 
att avlägsna distansen från fixturen hos Ospol då den ”kilats fast”. Vid ett försök med ett  
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moment på 30 Ncm gick skruvhuvudet av och krafttesterna fick avbrytas (Ospol 3). Orsaken 
till detta fanns det ingen tid till att utreda. Med anledning av detta så testades Ospol med 
åtdragningsmomenten 15, 20 och 25 Ncm och Nobel Replace med 20, 25, 30, 35 Ncm. Nobel 
1 testades också med 40 Ncm utan kraft. 
 
I arbetet med att ta fram testmetoden användes av kostnadsskäl endast Ospols implantat. Med 
avseende på implantathållare och fixtur bör detta inte ha påverkat de slutliga testresultaten.  
Den kanal som borrades i implantathållaren anpassades efter längd och diameter på respektive 
fixtur vilket gjorde att samtliga satt stumt. När det gäller den halvsfär som placerades på 
distanserna vid kraftpåläggning var dessa gjorda speciellt för Ospols implantat. Distanserna på 
Nobel Replace är utformade på ett annorlunda sätt vilket kan ha haft inverkan på hur kraft och 
böjmoment förts vidare till kopplingen mellan fixtur-distans.  
 
Friktion mellan halvsfärerna har gjort att den angripsvinkel som var satt till 30° mot 
vertikalplanet troligtvis varit något mindre. Det har alltså varit ett mindre böjmoment mellan 
fixtur-distans än vad som var tänkt men har påverkat samtliga tester likvärdigt. 
 
I FEM-analyserna är det redan från början ett avstånd mellan fixtur-distans i punkterna C, D, 
G och H, vilket gör att mätvärdet inte kan ses som en total förflyttning. Mätvärdena ska 
analyseras i förhållande till varandra i avseende på åtdragningsmoment och yttre kraft för att 
visa hur distansen rör sig gentemot fixturen. I övrigt ska alla siffervärden i tabellerna tolkas 
försiktigt då där finns risk för mätfel. Måtten är uppmätta mellan två ytor i 3D-miljö 
innebärande att det i vissa fall varit svårt att mäta ett vinkelrätt avstånd mellan ytorna. 

6.2 Reella och virtuella testresultat av praktikfal l 
Inga slutsatser kan dras av gjorda tester då små och ojämna populationer använts men där 
finns tendenser på att läckage existerar hos Nobel Replace. Eventuellt gäller detta även för 
Ospol då distansen dras med ett moment under det som rekommenderas av tillverkaren. Vid 
de reella testerna på Nobel Replace var läckage synbara med ögat under samtliga test. 
Absorbansvärdena i förhållande till referensprov var dessutom betydligt högre än hos Ospol, 
vars värden i stort sett låg runt referensvärdet i alla test. Inga statistiska beräkningar har dock 
utförts då det är få implantat testade. Medelvärden har inte heller beräknats då spridningen av 
referensvärdena var hög. Jämförelsen av absorbansvärden i förhållande till referens är till viss 
del missvisande då resultatet inte säger något om provabsorbansen var högre eller lägre än 
referensprovet. Diagrammet gjordes för att för att få någon slags jämförelse när 
spektrofotometern visade så pass olika referensvärden. Vid nya test skulle alla prov behöva 
analyseras vid samma tillfälle för att en bättre jämförelse. 
 
FEM-analyserna visar på att glipor finns mellan fixtur-distans på båda implantatsystem vid 
kraftpåläggning. Vissa bakterier är så små som 0,5 µm och kan ta sig till implantatets inre 
delar via de glipor som enligt våra analyser bildas.23 Om bakterier som till exempel 
gramnegativa stavar tar sig in i mellan implantatdelarna finns det en risk att dessa påverkar 
miljön runt implantatet negativt. Då det är bakteriernas biprodukter som skapar inflammation 
kan det räcka att implantatets inre delar kontaminerats vid själva implantationen för att ha en 
negativ påverkan på omkringliggande vävnad. Det har visats att ben resorberas i kontakt med 
organiska syror, vilka vissa bakterier producerar, och detta borde kunna påverka den  
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marginella benförlusten.20 Det räcker alltså med att glipan är så liten att substanser mindre än 
bakterierna kan ta sig genom för att det skulle kunna påverka omgivande vävnad. 
Kristallviolett gramfärgning som användes vid de reella testerna har en uppskattad 
molekyllängd på 0,0011 µm, betydligt mindre än bakterier, varför ett läckage av detta inte helt 
kan likställas med ett av bakterier.  
 
För Ospol gick det i FEM-analyserna se att distansen trycktes allt längre ner i fixturen vid ökat 
åtdragningsmoment. När den yttre kraften angriper med vinkeln 30° mot vertikalplanet trycks 
dessutom distansen ännu längre ner och det bildas en glipa på 0,006 mm med 
åtdragningsmomentet 15 Ncm. När åtdragningsmomentet ökar till 20 Ncm minskar denna 
glipa till 0,002 mm, ett avstånd som stagnerar även om momentet ökas upp till 35 Ncm. Detta 
kan indikera att där troligtvis inte finns någon anledning att öka åtdragningsmomentet från 
rekommenderade 20 Ncm. Den valda yttre kraftriktningen verkar ha en tätande effekt på 
Ospol på grund av stor vertikal komposant. Resultaten från de reella testerna på Nobel 
Replace visar på ett liknande fenomen. 
 
FEM-analyserna visade att kraftriktningen på Nobel Replace implantaten påverkar glipan 
mellan fixtur-distans. Kraftriktning R2 skapar en större glipa vilket troligtvis beror på 
förbandets trehörniga utformning. Analyserna visade även att ett ökat åtdragningsmoment 
minskade glipan, vilket kan kopplas till Nobel Replace reella testresultat som visade tendenser 
på att läckaget minskade vid högre moment. Trots ett högre rekommenderat 
åtdragningsmoment visade Nobel Replace (35 Ncm) ett större läckage än vad Ospol (20 Ncm) 
gjorde. 
 
FEM-analyserna visade att ingen glipa uppstod i Nobel Replace då implantatet inte utsattes för 
yttre kraft. Orsaken till detta är att programmet ser alla ytor som plana, i beräkningarna tas 
alltså ingen hänsyn till materialets ytstruktur. I det verkliga fallet är det inte helt tätt mellan 
ytorna vilket gick att se vid de reella testerna där ett läckage uppstod. Då geometrin till Nobel 
Replace som användes till FEM-analyserna mättes upp av oss själva med enkla metoder finns 
det en osäkerhet i analysen. För att förbättra analysen kan det eventuellt behöva användas 3D-
scanning av de implantat där ritningar ej finns att tillgå.  
 
Vid Nobel 1 togs ingen hänsyn till att halvsfärerna var anpassade efter Ospol-implantat vilket 
kan ha lett till de höga absorbansvärdena vid 15 och 20 Ncm. Kraftfördelningen på implantatet 
var troligtvis annorlunda i förhållande till de andra testerna. Vid Nobel 2 placerades distansen 
i samtliga fall i den riktning som gjorde att kraftöverföringen bäst efterliknade den hos Ospol. 
Absorbansvärdena blev betydligt lägre efter detta. Vilket sätt kopplingen fixtur-distans var 
roterad och hur kraftriktningen blev (R1, R2 eller någonstans där emellan) kan även ha 
påverkat. Både Ospol 1 och Nobel 1 hade under tidigare skeden utsatts för kraft, därför bör 
dessa resultat studeras med försiktighet, då de andra implantaten var nya.  
 
Vid kraftpåläggning pressas distansen i båda implantatsystem mot fixturens ena kant och tätar 
medan det på andra sidan bildas en glipa. Då detta endast var vid en statisk kraft skulle det vid 
en dynamisk kunna skapas en pump-effekt vilket skulle öka läckaget. I en annan studie 
utsattes fem implantatsystem för ett dynamiskt test med en 2-axlig tuggsimulator för att bättre 
efterlikna det verkliga fallet. Implantatens inre delar kontaminerades med bakterier, placerades 
i en näringslösning upp över fixtur-distans förbandet och utsattes sedan för cyklisk belastning.  
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Efter belastning påvisades bakterier i näringslösningen för alla implantatsystem men inga 
slutsatser kunde dras om mikroläckaget vid dynamisk last är större än vid statisk.12 
 
Det finns få studier som jämför mikroläckage i olika implantatsystem. En studie visade i 
motsats till våra tester att det vid tillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment var det 
implantat med koniskt förband som läckte mest. Orsaken till det framgick inte i studien men 
har troligtvis att göra med att implantatet var 2-delat med skruv och distans integrerade i 
samma del.13 Det hade varit intressant att i en större studie jämföra fler implantatsystem, än 
Ospol och Nobel Replace, för att se om det verkligen är utformningen av kopplingen fixtur-
distans som styr mikroläckaget eller om där är andra faktorer som spelar in. 
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 6.3 Budget 
I projektets början beräknades budgeten till 6000 kronor. Materialkostnaderna blev högre än 
budgeterat på grund av höga aluminium priser men då allt arbete kunde utföras vid Högskolan 
i Halmstad och de administrativa kostnaderna blev låga blev slutsumman runt 4880 kronor. 
Kostnaderna för resor och telefon blev 0 kr. 

7. Slutsats 
Ospols implantat är tätare än Nobel Replace men ingen generell slutsats kan dras angående om 
koniska förband är tätare än flata.  
 
Då en testmetod utvecklats och tester utförts på praktikfall kan syfte och mål anses som 
uppfyllda. Det ska dock poängteras att metoden bör vidareutvecklas. 

8. Framtid 
Våran testmetod har vissa brister och bör utvecklas för att kunna visa implantatets funktion 
och påverkan på mikroläckage vid både statiska och dynamiska krafter samt vid varierande 
magnituder. För att kunna dra en generell slutsats angående om koniska förband är tätare än 
flata så behöver tester utföras på fler implantatsystem. När metoden säkerhetstälts skulle 
virtuella tester kunna utföras innan mer kostsamma reella i utvecklingsarbetet av nya 
implantat. Vi hoppas att vårat arbete kan ligga som grund till att mikroläckaget kartläggs 
bättre. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1 – Ritningar testutrustning 
 
Bilaga 2 – Kraftregulator – Uträkningar utav sfärpl acering och vertikal kraftvektor 
 
Bilaga 3 – Uppskattning av storleken hos molekylerna i kristallviolett gramfärgning 
 
Bilaga 4 – Uträkningar av axiell kraft 
 
Bilaga 5 – Reell testmetod av mikroläckage i dentala implantat 
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B1:1 Ritning, Tank 
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B1.2 Lock till tank
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B1:3 Implantathållare  
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B2. Kraftregulator - Uträkningar utav sfärplacering  och 
vertikal kraftvektor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uträkning av horisontellt avstånd mellan sfärerna: 
 
X = Sin30° * 9 = 0.5 * 9 = 4.5 mm 
 
 
Vilket ger: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum - centrum måttet mellan sfärerna sätts till 9 mm för att få kraften till att angripa med 
en vinkel på 30° mot vertikalplanet. 
 
 
En kraft på 300 N 30° mot vertikalplanet eftersträvas, vilken vertikal kraft ska appliceras? 
 
↓ = Cos30° * 300 = 260 N 

Figur B2:2 Uträkning av centrum-
centrum mått 

Figur B2:1 Uträkning av kraftavstånd i x-led. 
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B3. Uppskattning av storleken hos molekylerna i 
kristallviolett gramfärgning 
 
Molekylen är näst intill helt 2-dimensionell. Bensenringarna ligger i samma plan då alla 
vinklar dem emellan är 120°. I CH3 är vinklarna mellan atomerna 109,5° vilket gör dessa delar 
av molekylen aningen 3-dimensionella. 
 
Bindningslängden mellan N-C antas vara ungefär som den mellan C-C. 
 
Medelbindningslängd mellan C-C i en bensenring är 139 pm (pikometer 10-12) 
 
X = cos60° * 139 = 69,5 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räknat från vänster (se figur B3:1) får man då: 
 
139 + 139 + 69,5 + 139 + 69,5 + 139 + 69,5 + 139 + 69,5 + 139 = 1112 ≈ 1,1 nm  
(nanometer 10-9) 

69.5 139 

Figur B3:1 Kristallvioletts molekylstruktur 
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Tabell B4:1 Uträknad axiell kraft vid olika moment hos Ospol och 
Nobel Replace 

B4. Uträkningar av axiell kraft 
 
Det totala momentet vid åtdragning av skruv ges av formeln: 
 
M tot = FAx (0,16P + 0,58µd2 + µbrm) 
 
M tot= Totala momentet 
FAx= Axiell kraft 
P = Stigning på skruv 
µ = Friktionstal i gängor 
d2 = Medeldiameter 
µb = Friktionstal skruv-underlag 
rm = Basens medelradie 
 
För uträkning av axiell kraft blir formeln: 
 
FAx = Mtot/(0,16P + 0,58µd2 + µbrm) 
 
För Ospol: 
P = 0,04 
µ = 0,3 
d2 = 0,1373 
µb = 0,3 
rm = 0,13 
 
För Nobel: 
P = 0,04 
µ = 0,3 
d2 = 0,1673 
µb = 0,3 
rm = 0,123 
 
Uträkningar vid specifika moment visas i tabell B4:1 
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B5. Reell testmetod av mikroläckage i dentala impla ntat 

Material 

Testutrustning 
Kompressor 
Tank 
Implantathållare 
Slangkopplingar 6-1/8 
Backventil 3/8″ 
Gängtätning Loctite 542 
Plastslang 6/4 
Strypventil 1/8 
 
 

Övrigt material 
Ospol momentnyckel 
Implant Inserter, Ospol och Nobel Biocare  
Implantat Screwdriver, Ospol och Nobel 
Biocare 
Machine Screwdriver, Ospol och Nobel Biocare 
Kristallviolett gramfärgning 
Avjoniserat vatten 
Mätrör 10 ml  
Pipetter 
Ospols Halvsfär  
2 st stålpinnar med o-ring 
Provrör med lock 
Skiftnyckel  
Spektrofotometer 
Kuvetter 

 

 

 
 

 

Tillvägagångssätt 
Fixturen dras ner i implantathållaren med tillverkarens verktyg och tätas med gängtätning 
(Loctite 542) 24 h innan test. Koppla ihop systemet enligt figur B5:1, sätt dock inte på locket 
på tanken.  
 
41 ml kristallviolett gramfärgning späds ut med 59 ml destillerat vatten och tanken fylls på. 
Vätskan leds långsamt genom systemet med hjälp av strypventilen för att få bort all luft innan 
locket skruvas på och den kopplas till kompressorn. 
 
Ospol: Distans dras fast med hjälp av momentnyckeln till ett moment på 15 Ncm. Stålpinnen 
med o-ring placeras i distansen (se figur B5:2). Koppen fylls med 7 ml avjoniserat vatten. 
Systemet trycksätts med 5 Bar och strypventilen öppnas. Efter 20 min stängs strypventilen 
och ett prov tas från koppen. Distansen lossas och den, skruven samt kopp rengörs. Dra fast 
distansen med nytt moment (20 sedan 25 Ncm) och börja om från det momentet. 
 
Nobel Replace: Distans dras fast med hjälp av momentnyckel till ett moment på 20 Ncm. O-
ringspinnen placeras i distansen (se figur B5:2). Koppen fylls med 7 ml avjoniserat vatten. 
Systemet trycksätts med 5 Bar och strypventilen öppnas. Efter 20 min stängs strypventilen 
   

Figur B5:1 Hopkopplat system. 
1.Implantathållare. 2.Strypventil. 3.Tank 
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Figur B5:3 Utrustningen vid tester av mikroläckage med 
kraft. 

 
 och ett prov tas från koppen. Distansen lossas och koppen, skruv och distans rengörs. Dra fast 
distansen med nytt moment (25, 30 sedan 35 Ncm) och börja om därifrån. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid kraftpåläggning placeras en 
halvsfär på stålpinnen med o-ring 
och implantathållaren placeras i 
regulatorn (se figur B5:2, B5:3). 
Kraftvisaren nollställs innan 
kraftpåläggning sker. Koppen 
pressas uppåt genom att dra åt den 
stora skruven på regulatorn med en 
skiftnyckel. Kraftvisaren ska visa 
260 N för en kraft på 300 N i 30° 
vinkel. För övrigt sker testerna som 
ovan. 
 
Proverna analyseras i en 
spektrofotometer. Kalibrera 
spektrofotometern med avjoniserat 
vatten innan analys av proverna görs. 

Figur B5:2 Montering av distans, stålpinne och halvsfär. 
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