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Det går bra med de fleste tannfyllinger som blir lagt i dag, men en 
fylling er ikke bare en fylling viser undersøkelser utført ved Køben
havns Universitet i samarbeid med Universitetet i Umeå.

En klinisk studie (1), der materialet Activa BioactiveRestorative 
fra det amerikanske firmaet Pulpdent ble utprøvd uten bruk av ad
hesiv på voksne pasienter, viste en helt uakseptabel feilfrekvens i 
løpet av det første året. Dette er langt høyere enn det som normalt 
ses ved velprøvde plastfyllingsmaterialer. Etter 1 år var 24,1% av fyl
lingene med Activa BioactiveRestorative lagt om, mens kun 2,5 % 
av kontrollfyllingene var skiftet.

Årsakene til feilslag var løsnet fylling, symptomer fra tennene og 
karies. Som følge av den uakseptabelt høye feilfrekvensen etter 1 år 
er studien blitt stoppet og en advarsel sendt til nordiske tannleger 
via deres fagtidsskrifter (2,3,4). 

En forklaring på hvorfor feilfrekvensen er så høy kom fra en la
boratoriestudie (5), som løp parallelt med den kliniske utprøvin
gen, der det ble undersøkt både binding til tenner, materialets adap
tasjon og grad av tett kontakt til tannoverflater. I denne 
undersøkelsen løsnet en del av Activa BioactiveRestorative når det 
ikke var anvendt adhesiv eller hvis tannflatene ikke ble forbehandlet 
med fosforsyre. Resultatene bekreftet at Activa BioactiveRestorati
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ve ikke kan binde til tannen av seg selv, som ellers er hevdet av pro
dusenten. Men det ble oppnådd en akseptabel bindingsstyrke og 
tett kontakt med tennene når det ble anvendt en adhesiv sammen 
med materialet.

Pulpdent har senere endret materialets bruksanvisning og anbe
faler nå at det brukes en adhesiv. Hvorvidt det vil bedre fyllingenes 
holdbarhet og om de potensielle bioaktive egenskaper hos Activa 
BioactiveRestorative vil fungere sammen med en adhesiv – og der
ved uten direkte kontakt med tannsubstansen – er fortsatt uavklart.
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