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ette oppslagsverket beskriver kom-
plikasjoner som kan oppstå ved 

behandling med orale implantater fra 
starten på den pro-
tetiske prosedyren 
til etter utlevering 
av den ferdige kon-
struksjonen.

Boken er delt inn 
i fem kapitler: 
1. Introduksjon, 
2. Komplikasjoner 
ved distanstilslut-

ning/protetikkstart, 3. Komplikasjoner 
ved direktebelastning, 4. Komplikasjo-
ner ved gjennomføring av den prote-
tiske prosedyren og 5. Komplikasjoner 
i oppfølgingstiden.

Introduksjonen gir en oversikt over 
historisk bakgrunn for implantatprote-
tikk og grunnleggende faktorer av 
betydning for planlegging og gjennom-
føring av en behandling. Det belyser 
bl.a. biologiske forhold som benresorb-
sjon, funksjon og estetikk. Introduksjo-
nen har et avsnitt om biomekanikk, og 

beskriver også kort betydningen av 
pasientens forståelse for behandlingens 
muligheter, begrensninger og risikomo-
menter. Kapitlet beskriver forskjellige 
systemer for klassifisering av kompli-
kasjoner. Introduksjonen har en lang 
referanseliste til velrennomerte forfat-
tere, i tillegg finnes også kortere refe-
ranselister i hvert kapitel.

De øvrige kapitlene har alle en kort 
teoretisk del som beskriver kapitlets 
tema. Først i hvert kapittel er listet opp 
de komplikasjoner som omtales, deret-
ter følger en gjennomgang av punktene 
med beskrivelse av etiologi, kliniske 
tegn og symptomer samt muligheter for 
behandling/løsning av problemet. Der-
etter følger kasuistikker som viser rele-
vante komplikasjoner og måten proble-
mene ble løst på. Det gis korte, anam-
nestiske opplysninger, og hver kompli-
kasjon er klassifisert i henhold til et 
system utarbeidet av Roos et al (1997), 
basert på Helsinkideklarasjonen (1992). 
Hvert kasus er beskrevet med tilstrekke-
lig mange bilder til at det aktuelle pro-
blemet og den valgte løsningen frem-
står klart. Alle illustrasjoner følges av 
utfyllende, forklarende tekst.

De fleste bildene viser behandlinger 
gjort med Nobel Biocare’s Brånemark-
implantatsystem, men bortsett fra noen 
kasus som viser tekniske problemer 
knyttet til dette systemet, er problem-
stillingene relevante uavhengig av 
implantatsystem.

Boken har en tiltalende layout og er 
oversiktlig og lett å finne frem i. Hvert 
kapittel har en fargekode som følger 
alle sidene, og det er dermed raskt 
å finne frem til de forskjellige kapit-
lene. Bilder og illustrasjoner er klare og 
tydelige.

For dem som foreløpig har liten erfa-
ring med implantatbehandling kan 
boken gi tips, slik at en del fremtidige 
komplikasjoner kanskje kan unngås. 
For dem som har drevet med implantat-
behandling lenge og som har gjort mye, 
vil nok de fleste problemstillingene 
være kjente. Boken har likevel kapitler 
som er nyttig for alle som tilbyr 
behandling med dentale implantater.
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■ Nye bøker og anmeldelser
idendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre fagområder innen helse, samt helse og sam-
funn med ulike vinklinger, fra forlag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, mens 

mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker i Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid 
noe tid fra boken kommer ut til anmeldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både odontologiske fagbøker og de som 
omhandler andre temaer, med en kort omtale basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Presenta-
sjonen kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, svensk, dansk eller engelsk, og er ledsaget av et bilde 
av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kommer en anmeldelse av boken senere, samtidig 
som det heller ikke utelukker en anmeldelse i en senere utgave.
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