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Introduktion: Karies är en vanlig sjukdom som drabbar stor del av befolkningen. För att 

karies ska uppstå behövs tand, bakterier och frekvent intag av fermenterbara kolhydrater. 

En skyddande faktor mot karies är fluor vilket hämmar demineralisering samt gynnar 

remineralisering. Det har visats att fluorlack kan förebygga karies men även hämma 

kariesprogression på viss befintlig karies.  

Syfte: Att beskriva olika fluorlackers progressionshämmande effekt på karies. 

Frågeställning:  

Vilket fluorlack fungerar bäst i progressionshämmande syfte? 

Metod: En litteraturstudie 

Resultat: Resultatet visade progressionshämmande effekt av fluorlacker på emalj-, 

dentin- och rotkaries. Skillnaden mellan flera lackers effekt var på grund av olika 

lackningsintervall, utvärderingstid och liknande resultat svår att skilja åt.  

Konklusion: Alla fluorlacker, förutom Prevident (5 % NaF), involverade i denna studie 

sågs ha progressionshämmande effekt på karies.  Detta tyder på att fluorlackning är 

bättre än ingen fluorlackning oavsett fluorlack. Duraphat (5 % NaF) sågs i vissa studier 

ha något bättre effekt än andra fluorlacker. 
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1. Introduktion 

 

Munhålan och tänderna är en betydelsefull del av kroppen med funktion att bearbeta 

och sönderdela föda inför matsmältning. Tanden består i huvudsak av dentin, emalj, 

pulparum och rotcement.  

 

World Health Organization [WHO] (2012) redogör för kariesutbredningen i världen där 

nästan 100 % av den vuxna befolkningen är drabbade, för skolbarn ligger siffran på 60-

90 %. WHO´s definition av oral hälsa:  
”a state of being free from mouth and facial pain, oral and throat cancer, oral 

infection and sores, periodontal (gum) disease, tooth decay, tooth loss, and other 

diseases and disorders that limit an individual’s capacity in biting, chewing, 

smiling, speaking, and psychosocial wellbeing”. (WHO 2012). 

 

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna hos människan och utgör en risk för tänderna 

under hela livet (Struzycka 2014). Kariesprevalensen i världen är hög (Marcenes et al. 

2013) trots nutidens tillgång på kariesförebyggande medel som exempelvis 

fluortandkräm och fluorskölj. Största orsaken till den höga kariesprevalensen kan vara 

ökande konsumtion av kolhydratrika livsmedel, vilka metaboliseras av kariogena 

bakterier som orsakar karies (Kalesinskas et al. 2014). För att karies ska uppstå behövs 

tand, bakterier samt frekvent intag av kolhydrater (Bradshaw & Lynch 2013).   

 

1.1 Kariesetiologi 

Saliv innehåller olika orala vätskor och hjälper bland annat till att rengöra samt stärka 

tänderna. Kalcium, fosfat och fluor i saliv påskyndar remineralisering genom att 

neutralisera pH-värdet i munnen efter intag av mat och/eller dryck (Guo & Shi 2013). 

Neutralt pH-värde i munnen är 6.0- 7.0 (Speilmann & Wong 2011). Streptococcus 

Mutans är de bakterier som främst associeras med initialkaries samt progression av 

karies medan laktobaciller oftare förekommer när kariesskadan redan är etablerad (Guo 

& Shi 2013).  

 

Kariesbakteriernas största näringskälla är fermenterbara kolhydrater, främst sackaros 

(Struzycka 2014). När sackaros fermenteras av bakterierna i placket, bildas mjölksyra, 

ättiksyra, myrsyra och propionsyra vilket sänker pH samt leder till demineralisering av 

emaljen (Featherstone 2008). Vid demineralisering diffunderar syran in mellan 

hydroxylapatitkristallerna i emaljen och löser upp mineraljonerna kalcium och fosfat, 

vilket kan leda till karies (Lussi et al. 2012; Struzycka 2014). Liknande process sker i 

dentinet fast med snabbare progression då dentinet inte är lika mineraliserat som emalj 

samt att dentinet består av tubuli (kanaler) där bakterierna lättare tar sig in (Chaussain-

Miller 2006). Vätejoner får hydroxyljoner att minska i antal och finns tillräckligt med 

kalcium och fosfat hämmas demineralisering samt påskyndas remineralisering (Dawes 

2003). När pH understiger kritiskt värde 5,5 för emalj och 6,3 för dentin sker 

demineralisering (Lussi et al. 2012). När pH åter stiger sker remineralisering då de 

förlorade mineralerna diffunderar tillbaka in i den demineraliserade ytan och reparerar 

den. Denna pendlande miljöförändring sker kontinuerligt vid intag av kolhydrater 

(Struzycka 2014). Vid balans av de- och remineraliseringen sker ingen kariesskada. Vid 

täta sackarosintag och/eller reducerat salivflöde sker en obalans då mer demineralisering 

än remineralisering sker och detta orsakar karies (Nyvad et al. 2013).  
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1.1.1 Kariesutveckling - Från initial till manifest karies 

Kliniskt sett påbörjas karies initialt med mineralförlust - en så kallad “white spot lesion” 

[WSL], vilken kliniskt avtecknas som ett vitt opakt område. Vid sondering upplevs 

området strävt och kritaktigt. Då emaljkaries utvecklas påbörjas en reaktion i dentinet, 

så kallad sklerotisering. Syftet med sklerotiseringen är att skärma av karieslesionen så 

den inte sprids vidare till pulpan. Detta genom att dentinproducerande celler i pulpan, så 

kallade odontoblaster, redan innan karieslesionen når emalj-dentingränsen mineraliserar 

dentintubuli i riktning från pulpan till emalj-dentingränsen. Samtidigt produceras 

reaktivt dentin, även kallat reparativt dentin, som en påbyggnad av dentinet in mot 

pulpan. I progredierande skede angriper bakterierna dentinet vilket luckras upp och 

missfärgas till en brunaktig nyans (Fejerskov et al. 2008). På röntgen avspeglas karies 

initialt som ett radiolucent (mörkare) område kallat D1 (Mejàre et al. 2008), då 

mineralförlust i detta område sker (Edward 2014). Sker en progression kommer det 

radiolucenta området kilformas och sträcka sig till emalj-dentingränsen kallat D2. Om 

ytterligare progression sker kommer det radiolucenta området tydligt sprida sig i 

dentinet och beskrivs nu som D3 (Mejàre et al. 2008).  

 

1.1.2 Rotkaries 

Rotytan på tanden består av dentin som är täckt med tunt lager cement vilket är mer 

poröst än emalj (Beck & Bergstrom Bryan 2010). Då dentin är mineraliserat i lägre grad 

än emalj sker en snabbare kariesprogression på rotytan (Chaussain-Miller 2006). På 

röntgen avtecknar sig rotkaries som radiolucent (mörkare) i det demineraliserade 

området (Mejàre et al. 2008). Aktiv rotkaries känns vid sondering mjuk och har till 

utseendet en gulaktig till ljusbrun färg. Avstannad rotkaries känns vid sodering hård och 

blank, färgen har ändrats till brun eller svartaktig (Fejerskov et al. 2008).  

 

1.2 Fluor och karies 

Fluor är ett grundämne som alltid är kemiskt bundet till andra ämnen 

(Nationalencyklopedin [NE] 2016). Fluor har visats ha förebyggande och 

progressionshämmande effekt på karies eftersom det stärker tänderna mot syraangrepp 

(Carey 2014; Lenzi et al. 2016). En reviewartikel har visat på flera studier där god 

posteruptiv effekt av preeruptiv fluortillförsel hittats. Dock lyfts vikten av preeruptiv 

fluortillförsel tillsammans med posteruptiv fluortillförsel för att uppnå optimal 

kariesförebyggande effekt (Newbrun 2004). 

 

1.2.1 Preeruptiv effekt  

Preeruptiv effekt kan beskrivas som kariesförebyggande effekt innan tänderna erupterat.  

Fluorkoncentrationen i emalj under utveckling är relaterat till mängden fluor i 

blodplasman. Då tänderna erupterat speglar fluor i emaljen det fluor tanden blivit utsatt 

för under sin bildning. Fluorkoncentrationen beror på fluorexponering exempelvis från 

fluoriderat vatten (Aoba & Fejerskov 2002). Fluor distribueras via blodet till kroppens 

vävnader och når därmed tandanlagets blodkärl då tanden bildas. Dentin får då högre 

koncentration fluor än emalj (Ellwood et al. 2008).  

 

Den preeruptiva fluortillförseln kan orsaka fluoros vilket är en hypomineralisering av 

emaljen. Detta sker vid för hög fluortillförsel när tänderna bildas (exempelvis vatten 

med hög fluorhalt) och gör emaljen mer porös än normal emalj. Ju större fluortillförsel 

som finns närvarande under tändernas bildande desto högre blir graden av fluoros. 
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Fluoros identifieras genom sitt vitaktiga utseende på tänderna. På grund av denna 

negativa effekt är tandvården aktsam gällande användandet av fluor för att få en 

preeruptiv effekt (Ellwood et al. 2008).  

 

1.2.2 Posteruptiv effekt 

Posteruptiv effekt har både förebyggande och progressionshämmande effekt på 

tänderna. Fluorkoncentrationen i emaljen ökar efter eruption genom att fluor diffunderar 

in i emaljytan från saliv. Detta förklaras med tandens porositet efter eruption då det 

interkristallina utrymmet ökar och diffusion underlättas (Fejerskov et al. 2008). 

  

Fluor hämmar demineralisering och förenklar remineralisering vid pH över 4,5 (ten 

Cate et al. 2008; Ellwood et al. 2008). Vid de- och remineralisering ökar 

fluorkoncentrationen i emaljens yttersta lager (Ellwood et al. 2008). När emaljen 

exponeras för fluoridjoner kan fluorhydroxylapatit eller kalciumfluorid bildas (ten Cate 

et al. 2008; Ellwood et al. 2008). 

 

Fluorhydroxylapatit bildas under sura förhållanden i den orala miljön, pH mellan 4,5 - 

5,5. Under pH 4,5 är saliv och plackvätska omättade på fluorapatit och 

fluorhydroxylapatit löses upp. Fluorhydroxylapatit är mindre lösligt än hydroxylapatit. 

Ultimat förhållande för bildning av fluorhydroxylapatit är vid pH över 4,5 då både saliv 

och plackvätska är övermättad på fluor (ten Cate et al. 2008; Ellwood et al. 2008). Då 

fluor inkluderas bland emaljens mineralkomponenter minskar emaljens löslighet. 

Fluorjonerna absorberas av emaljen och det interkristallita utrymmet mellan 

emaljkristallerna blir övermättat på fluorapatit. Detta resulterar i att mineraler söker sig 

tillbaka till emaljen och hämmar demineralisering. Fluorhydroxylapatit bildas snabbt 

även i lätt sura miljöer på grund av dess låga löslighet, och resulterar i att 

remineralisering gynnas och påskyndas (Lussi et al. 2012).  

 

Kalciumfluorid bildas då tänderna exponeras för natriumfluorid (NaF). Ju mer fluor 

som tillförs, desto mer kalciumfluorid bildas. Under kritiskt pH för emalj ökar 

lösligheten och kalciumjoner frigörs till formationen av kalciumfluorid. Liknande 

process sker i dentinet. Kalciumfluorid bildas så länge tillgång på fluor finns och kan 

stanna på tandytan upp till flera veckor (ten Cate et al. 2008; Ellwood et al. 2008). 

 

1.3 Administrationssätt av fluor 

Som kariesprevention kan fluor av olika slag tillsättas, dessa kan delas upp i systemiska 

och lokala administrationssätt.  

 

Systemiska metoder: tillsättning av fluor i vatten, mjölk och salt används som 

kariesförebyggande effekt. Dessa metoder anses kostnadseffektiva och når ut till största 

delen av befolkningen. När fluor administreras från exempelvis vattnet till plasma kan 

det integreras med kristallerna i tandens hårdvävnad. Fluor når då tänder både 

preeruptivt och posteruptivt. Preeruptivt når fluor tänder genom transport från moderns 

plasma till bröstmjölken och kommer därmed fram till barnet om det ammas (Ellwood 

et al. 2008). Fluoret administreras via blodet till saliven som når de erupterade 

tändernas fria ytor (Bardow et al. 2008).  
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Lokala metoder: produkter som appliceras i munhålan. Fluortandkräm med 1000-1500 

parts per million [ppm] (Clark & Slayton 2014) är den mest använda fluorappliceringen 

och av stor betydelse genom dess fluorinnehåll, användningsfrekvens, tid i munnen 

samt vid silning av tandkrämsskummet mellan tänderna. Fluorskölj med upp till 0,2 % 

NaF sköljs runt i munnen. Fluortabletter kan sväljas, tuggas eller sugas på och är ett 

annat alternativ för kariesprevention. Professionellt applicerbara metoder kan vara 

fluorgel och fluorlack. Fluorgel används i koncentrationer 0,5-1,23 % F
-
, fluorlack finns 

för kliniskt bruk (Ellwood et al. 2008). 

  

1.3.1 Fluorlack  

Fluorlack beskrivs som ”lack som används på torrlagda tänder där det får stelna: sitter 

kvar i timmar så att man får en lång fluoreffekt” (Edward 2014, s. 44). Fluorlack inom 

tandvården är beprövat sedan 40 år och appliceras på specifika ytor med tre och sex 

månaders intervall eller vid individualiserat program. Fluorlack stelnar i kontakt med 

saliv för att stanna kvar på området och därifrån utsöndra fluor (Ellwood et al. 2008).  

Enligt Socialstyrelsens [SoS] Nationella riktlinjer för vuxentandvård (2011) har 

fluorlackning, med 2,26 % F, minst 4 gånger per år högst evidens som åtgärd 

tandhygienister använder kliniskt för att förebygga initial kron- och rotkaries med risk 

för progression. Denna metod är mer förekommande än andra kliniskt använda 

fluorpreparat och har även setts vara kostnadseffektivt. Andra åtgärder som har lika hög 

evidens är fluor för hemmabruk så som fluorskölj 0,2 % NaF, fluorgel i skena och 

fluortandkräm med 5000 ppm (SoS 2011).  

 

Karies är en oral folksjukdom. Enligt (SoS 2011) skall tandvården arbeta för att 

förhindra karies samt hämma progression av uppkommen kariesskada. Att hämma 

utveckling av initiala karies angrepp anses samhällsekonomiskt då kostnader för 

framtida tandvård reduceras. Fluorets hämmande effekt på karies kan då undvika att 

fyllningar, rotfyllningar samt andra kariesbehandlingar med högre kostnader än 

fluorlack behöver utföras. Detta minskar kostnader för både tandvården samt för den 

enskilda individen (SoS 2011).  

 

Flera nya fluorlack har på senare tid tillkommit på marknaden (Carey 2014) varför en 

jämförelse mellan lackerna ligger i tandvårdens intresse. Som tandhygienist är det även 

av intresse att förstå hur fluorlackernas progressionshämmande effekt uppnås på bästa 

sätt. 

 

2. Syfte 
Att beskriva olika fluorlackers progressionshämmande effekt på karies. 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilket fluorlack fungerar bäst i progressionshämmande syfte? 

 

3. Metod 

Denna studie är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts för att sedan 

kvalitetsgranskats. Dessa artiklar utgör litteraturstudiens resultat. 
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3.1 Definition av begrepp 

Fluorlack: I denna litteraturstudie är fluorlack fluor som penslas på tänder av 

tandvårdpersonal och exkluderar ”silver diamine fluoride”. Silverdiaminfluorid är en 

fluorlösning som penslas på tänderna, dock inte ett fluorlack.   

 

3.2 Databaser  

Databaserna PubMed (The National Center for Biotechnology Information) samt 

CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) har använts för sökning av 

data. PubMed innefattar artiklar som berör medicin, omvårdnad och odontologi. 

CINAHL innefattar artiklar som berör omvårdnad.  

 

3.3 Sökord 
De sökord som användes var “Arrest”, “Calcium fluoride”, “Caries lesion”, “Caries 

progression”, ”Dental Caries”, ”Dentin Caries”, “Enamel caries”, “Enamel lesion”, 

“Fluoride”, ”Fluorides topical”, “Fluoride varnish”, “Initial caries”, “Mohd Said 

SN”, “Remineralization”, “Root caries”, “Silver diamin fluoride”, “Sodium fluoride” 

och “White spot lesion”.  

 

3.4 Urval 

Ämnesrubriker, Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed och Headings i CINAHL, 

har använts i sökningarna för att hitta relevanta artiklar. Fritextsökning gjordes även på 

grund av ingen eller för få träffar vid sökning med MeSH och Headings, vilket 

presenterats i tabellen som ”ej headings”. Booleska operatorn AND användes för att 

begränsa sökningen samt för att kombinera sökord för en relevant sökning. Artiklarnas 

ålder begränsades i första hand till fem år i sökningen om inte annat anges, utökning till 

tio och femton år gjordes då inte tillräckligt med artiklar hittats och anges inom parentes 

efter sökkombinationen. Inklusionskriterier var peer review, humans och engelsk text. 

Reviewartiklar samt artiklar som inte fanns i fulltext exkluderades. Artiklar som 

beskriver fluorlacks progressionshämmande effekt har eftersökts. Dubbletter presenteras 

i tabellen inom parentes i urval 1 och innebär att artiklarna även finns i andra 

sökkombinationer. För en artikel gjordes sökningen på ett efternamn som stötts på och 

som motsvarade studiens syfte. I denna sökning exkluderades humans för att finna 

artikeln. 

 

Författarna har suttit tillsammans och granskat titlar, abstract och fulltext av artiklarna 

vid varsin dator. Samma sökkombinationer har gjorts av båda författarna vid samma 

tillfälle men har delats upp på olika databaser (CINAHL och PubMed). Författarna har 

sedan konsulterat varandra när något relevant eller av intresse hittats. Alla 

resultatartiklar har granskats och godkänts av båda författarna.  

 

3.4.1 Urval 1 

I urval 1 granskades 1998 titlar där totalt 259 artiklar, CINAHL 73 stycken och PubMed 

186 stycken, valdes ut efter relevanta titlar i förhållande till syfte.  

 

3.4.2 Urval 2 

I urval 2 valdes totalt 77 artiklar, CINAHL 18 stycken och PubMed 59 stycken, med 

relevanta abstrakt i förhållande till syfte.  
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3.4.3 Urval 3 

I tredje urvalet valdes 15 artiklar, CINAHL 1 styck och PubMed 14 stycken, där 

resultatet svarade på syftet och som fanns i fulltext.  

 

3.5 Kvalitetsbedömning 

Innan påbörjan av resultatdelen gjordes en kvalitetsgranskning av alla utvalda artiklar. 

Granskningen gjordes utifrån en bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

(Bilaga 1). Utifrån bedömningsmallen delades poäng ut beroende på om artikeln 

innehöll specifika kriterier eller inte. Utifrån totala antal poäng fastställdes kvalitet på 

artikeln (Bilaga 2). Författarna granskade artiklarna tillsammans och diskuterade 

bedömningen. Kvalitetsbedömningen resulterade i att tolv artiklar var av god kvalitet 

och två artiklar var av medelgod kvalitet. En studie valdes sedan bort på grund av 

otydlig definition av silverdiaminfluorid då detta benämndes som både lösning och lack. 

Totalt valdes 14 studier vidare till resultatet.  
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Tabell 1. Databas, datum, sökord/sökordskombinationer, träffar och urval. 

 

 

 

Databas Sökord/Sökordskombinationer Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Valda artiklar

Pubmed

2016-12-16 1. Dental caries 4339

2016-12-16 2. Dentin caries (ej headings) 712

2016-12-16 3. Fluorides topical 259

2016-12-16 4. Fluoride varnish (ej headings) 199

2016-12-16 5. Initial caries (ej headings) 208

2016-12-16 6. Sodium fluoride 452

2016-12-16 7. Arrest (ej headings) 23629

2016-12-16 8. White spot lesion (ej headings) 440

2016-12-16 9. Fluoride (ej headings) 3306

2016-12-16 10. Root caries (ej headings) 372

2016-12-16 11. Calcium fluoride 33

2016-12-16 12. Enamel caries (ej headings) 863

2016-12-16 13. Caries progression (ej headings) 224

2016-12-16 14. Enamel lesion (ej headings) 272

2016-12-16 15. Caries lesion (ej headings) 438

2016-12-22 16. Silver diamine fluoride 29

2016-12-22 17. Remineralization (ej headings) 422

2016-12-16 1 AND 3 165 30(7) 11 1 1

2016-12-19 1 AND 3 (10 år) 352 33(2) 11 1 1

2016-12-16 1 AND 4 133 31(8) 10

2016-12-16 2 AND 3 11 3(1)

2016-12-16 2 AND 4 9 1(1)

2016-12-16 3 AND 5 17 2(1)

2016-12-16 4 AND 5 11 3(1)

2016-12-16 3 AND 8 19 4(3) 2

2016-12-16 4 AND 8 22 8(3) 2

2016-12-16 3 AND 12 30 2(2)

2016-12-16 1 AND 7 45 9(3) 1 1

2016-12-16 9 AND 10 49 2(2) 1 1 1

2016-12-16 1 AND 11 5 4(1)

2016-12-16 1 AND 11 (10 år) 11 8(2) 1 1 1

2016-12-16 7 AND 12 15 4 (2) 2

2016-12-16 7 AND 13 16 4 4

2016-12-16 1 AND 6 83 7(7) 2 1 1

2016-12-16 2 AND 4 AND 7 1 1(1)

2016-12-16 2 AND 4 AND 7 (10år) 4 2(2) 1 1 1

2016-12-16 4 AND 10 10 1(1)

2016-12-16 4 AND 14 18 5(1) 3 2 2

2016-12-16 4 AND 15 22 12(3) 4

2016-12-22 10 AND 16 4 1(1)

2016-12-22 9 AND 17 214 1 1 1 1

2016-12-22 9 AND 17 (10 år) 456 1 1 1 1

2017-01-05 4 AND 16 (15 år) 11 3(1) 2 2 2

2017-01-11 9 AND 16 (10 år) 43 4(3)

2017-02-09 Mohd Said SN (ej humans) 1 1 1 1 1
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Tabell 2. Databas, datum, sökord/sökordskombinationer, träffar och urval. 

 

 

 

 

Databas Sökord/Sökordskombinationer Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Valda artiklar

Cinahl

2016-12-16 1. Dental caries 914

2016-12-16 2. Dentin caries (ej headings) 71

2016-12-16 3. Fluorides topical 59

2016-12-16 4. Fluoride varnish (ej headings) 47

2016-12-16 5. Initial caries (ej headings) 28

2016-12-16 6. Sodium fluoride (ej headings) 46

2016-12-16 7. Arrest (ej headings) 1406

2016-12-16 8. White spot lesion (ej headings) 22

2016-12-16 9. Fluoride (ej headings) 326

2016-12-16 10. Root caries (ej headings) 58

2016-12-16 11. Calcium fluoride (10 år) (ej headings) 64

2016-12-16 12. Enamel caries (ej headings) 102

2016-12-16 13. Caries progression (ej headings) 33

2016-12-19 14. Enamel lesion (ej headings) 65

2016-12-19 15. Caries lesion (ej headings) 182

2016-12-22 16. Silver diamine fluoride (ej headings) 2

2016-12-22 17. Remineralization (ej headings) 0

2016-12-16 1 AND 3 34 16(4) 5

2016-12-16 1 AND 3 (10 år) 62 19 (4) 2

2016-12-16 1 AND 4 31 16(4) 8 1 1

2016-12-16 2 AND 3 1 1(1)

2016-12-16 2 AND 4 2 1(1)

2016-12-16 3 AND 5 0

2016-12-16 4 AND 5 0

2016-12-16 3 AND 8 3 2(2) 

2016-12-16 4 AND 8 5 3(1) 1

2016-12-19 3 AND 12 7 2(1)

2016-12-19 1 AND 7 7 2(1)

2016-12-19 4 AND 10 3

2016-12-19 9 AND 10 13 2(1) 1

2016-12-19 1 AND 11 6 1

2016-12-19 1 AND 11 (10 år) 13

2016-12-19 7 AND 12 1

2016-12-19 7 AND 13 3

2016-12-19 4 AND 14 4

2016-12-19 4 AND 15 8 2(1)

2016-12-16 1 AND 6 14 3(3) 1

2016-12-22 2 AND 4 AND 7 0

2016-12-22 2 AND 4 AND 7 (10 år) 0

2016-12-22 9 AND 17 (10 år) 0

2017-01-05 4 AND 16 (15 år) 2 1

2017-01-11 9 AND 16 (10 år) 3 2(2)

2017-02-09 Mohd Said SN (ej humans) 0

Totalt 15 14
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3.6 Etiskt förhållningssätt  

Artiklar som valdes i urval 3 var etiskt granskade av etiska kommittéer samt publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter med refereegranskning. Intentionen med studien var att 

undvika personliga värderingar. 

 

4. Resultat 

Resultatet består av 14 artiklar, vilka indelats i underrubrikerna emaljkaries, 

dentinkaries och rotkaries med tio, två och två artiklar respektive. Under dessa rubriker 

har studierna delats in i två teman: progressionshämmande effekt av fluorlacker och 

jämförelse av progressionshämmande effekt mellan fluorlacker.  

 

4.1 Emaljkaries 

I denna litteraturstudie inkluderades tio studier som undersökt den 

progressionshämmande effekten av fluorlack på emaljkaries. Det var fem studier som 

studerade effekten av specifika fluorlacker och fem studier som jämförde effekt mellan 

fluorlacker.  
 

4.1.1 Progressionshämmande effekt av fluorlacker på emaljkaries 

Du et al. (2012), Memarpour et al. (2015), Elkassas & Arafa (2014) och Lee et al. 

(2010), har undersökt olika enskilda fluorlack. Signifikant progressionshämmande 

effekt av emaljkaries visades från fluorlackning med Duraphat (5 % NaF), DuraShield 

(5 % NaF), Clinpro White Varnish (5 % NaF) och Cavity Shield (5 % NaF). Dock 

visade Huang et al. (2013) att PreviDent (5 % NaF) inte hade någon 

progressionshämmande effekt på emaljkaries. 

 

Du et al. (2012) påvisade att Duraphat (5 % NaF) hade en signifikant 

progressionshämmande effekt på white spot lesion [WSL] efter tre och sex månader 

jämfört med kontrollgruppen (saltlösning) och baseline. Lack eller saltlösning 

applicerades på WSL en gång i månaden i sex månader (Du et al. 2012). I en annan 

studie av Memarpour et al. (2015) påvisades att fluorlackning med DuraShield (5 % 

NaF) efter 12 månader gav en signifikant minskning av emaljkaries, medan i 

kontrollgruppen hade emaljkaries ökat. Gruppen som fick fluorlack vid baseline, efter 

fyra, åtta och tolv månader, fick även munhygieninstruktioner. Vid dessa tillfällen 

mättes även storleken på emaljkaries (Memarpour et al. 2015). Elkassas & Arafa (2014) 

kom i sin in vitro studie fram till att Clinpro White Varnish (5 % NaF) hade signifikant 

bättre värde på tandytans mikrohårdhet, ytsträvhet och ytjämnhet än kontrollgruppen. 

Tänderna utsattes för artificiell de- och remineralisering under fyra veckor. 

Microhårdheten var högre vid baseline på frisk okarierad emalj för att efter 

syrapåverkan bli lägre. Efter fluorintervention blev microhårdheten högre igen vilket 

visar att emaljen remineraliserats (Elkassas & Arafa 2014). I studien av Lee et al. 

(2010) visades att storleken på emaljkarieslesionen efter fyra veckor hade signifikant 

minskat i gruppen som fluorlackades med Cavity Shield (5 % NaF) jämfört med 

kontrollgruppen. Fluorlacksgruppen gav signifikant högre fluorkoncentration i emaljen 

än kontrollgruppen samt signifikant mer ythårdhet jämfört med baseline efter fyra 

veckor. Studien gjordes på oxtänder, som efter att de preparerats med syralösning för att 

få kariesliknande lesioner, bars i munnen av människor under fyra veckor, för att likna 

verkliga förhållanden (Lee et al. 2010).  
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Detta kan jämföras med en studie av Huang et al. (2013) som kom fram till att 

PreviDent (5 % NaF) inte visades ge någon mer progressionshämmande effekt på 

emaljkaries jämfört med tandborstning med fluortandkräm samt tandtråd, åtta veckor 

efter engångsapplicering (Huang et al. 2013).  

 

4.1.2 Jämförelse mellan fluorlacker beträffande den progressionshämmande 

effekten på emaljkaries 

Beträffande remineralisering av emaljkaries så visade en studie av Mohd Said et al. 

(2016) att Duraphat (5 % NaF) gav bäst resultat. Däremot kunde fyra andra studier vilka 

jämfört effekten på emaljkaries mellan olika fluorlacker inte utläsa att något av lackerna 

gav bättre effekt än de övriga lackerna. Dock sågs alla testade fluorlacker kunna hämma 

progression av emaljkaries (Almeida et al. 2011; Ferreira et al. 2009; Rirattanapong et 

al. 2014a; Rirattanapong et al. 2014b). 

 

Mohd Said et al. (2016) kom fram till att Duraphat (5 % NaF) hade signifikant effekt på 

remineralisering av emaljkaries. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan Duraphat 

och Clinpro White Varnish (5 % NaF med TCP) med avseende på ythårdhet, 

lesionsdjup och mineralförlust. Duraphat visade signifikant bättre återhämtning gällande 

ythårdhet jämfört med Embrace Varnish (5 % NaF med Xylitol-coated Calcium and 

Phosphate [CXP]) och Enamel Pro Varnish (5 % NaF med ACP). Duraphat visade 

signifikant mindre mineralförlust än MI varnish (5 % NaF med Casein Phosphopeptide-

Amorphous Calcium Phosphate [CPP-ACP]), Embrace varnish och Enamel Pro 

Varnish. Alla interventionsgrupper hade signifikant högre ythårdhet och mindre 

lesionsdjup än kontrollgruppen. Signifikant mindre mineralförlust hade alla grupper 

utom Embrace varnish jämfört med kontrollgruppen (Mohd Said et al. 2016).  

 

I en klinisk Brasiliansk studie av Almeida et al. (2011) sågs ingen skillnad mellan 

fluorlackerna Fluorniz (5 % NaF), Duofluoride XII (6 % CaF+ 6 % NaF) och Durafluor 

(5,5 % NaF), men alla visade signifikant minskning av aktiv emaljkaries (Almeida et al. 

2011). Likaså såg Ferreira et al. (2009) inte någon skillnad av effekten på Duofluoride 

XII och Duraphat (5 % NaF) på emaljkaries. Resultatet visade att 36 av 45 aktiva WSL 

var inaktiva, 15 för Duraphat respektive 21 för Duofluoride XII, efter fyra veckors 

fluorlacksapplicering (Ferreira et al. 2009). Även Rirattanapong et al. (2014a) och 

Rirattanapong et al. (2014b) kom fram till att ingen signifikant skillnad kunde ses 

mellan de studerade fluorlackerna, men att alla visade progressionshämmande effekt på 

initial emaljkaries. I Rirattanapong et al. (2014a) studerades fluorlackerna Duraphat (5 

% NaF), Clinpro White Varnish (5 % NaF med TCP) och Enamel Pro (5 % NaF med 

ACP). Rirattanapong et al. (2014b) studerade fluorlackerna Duraphat (5 % NaF), 

Clinpro White Varnish (5 % NaF med TCP) och TCP-lack (5 % NaF med TCP) 

(Rirattanapong et al. 2014a; Rirattanapong et al. 2014b). 

 

4.2 Dentinkaries 

Denna litteraturstudie inkluderade två studier som studerat den progressionshämmande 

effekten av fluorlacker. 

 

4.2.1 Progressionshämmande effekt av fluorlacker på dentinkaries 

Chu et al. (2002) och Chu & Lo (2008) fann båda att fluorlack med 5 % NaF gav 

progressionshämmande effekt på dentinkaries efter 30 månader.  
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Chu et al. (2002) kom fram till att efter 30 månader visade Duraphat (5 % NaF) fler 

avstannade dentinkarieslesioner än de två andra grupperna som var Duraphat (5 % NaF) 

+ exkavering samt kontrollgrupp. Dock kunde ingen signifikant skillnad ses mellan de 

olika grupperna. I gruppen Duraphat (5 % NaF) + exkavering togs vid baseline mjuk 

kariesvävnad bort innan fluorlackning. Efter baseline gavs båda interventionsgrupperna 

fluorlackning var tredje månad. I en liknande studie av Chu & Lo (2008) sågs att efter 

användning av 5 % NaF-lack hade två lesioner avstannats medan tre lesioner fortfarande 

var aktiva efter lackning var tredje månad i 30 månader (Chu & Lo 2008). 

 

4.3 Rotkaries 

Två studier har studerat den progressionshämmande effekten av fluorlack på rotkaries, 

en av dessa studier studerade den progressionshämmande effekten av ett fluorlack och 

en jämför den progressionshämmande effekten mellan två olika fluorlacker.  

 

4.3.1 Progressionshämmande effekt av fluorlacker på rotkaries 

Durmusoglu et al. (2012) kunde med hjälp av Quantitative Light-indiced fluorescence 

[QLF] system utläsa att de lesioner som fått Bifluoride 12 hade signifikant minskning 

av lesionerna efter fyra veckor jämfört med baseline. Även i kontrollgruppen sågs 

minskning, men denna var inte signifikant. De begynnande rotkariesangreppen mättes 

samt penslades med Bifluorid 12 en gång per vecka vid baseline och efter en, två, tre 

och fyra veckor (Durmusoglu et al. 2012). 

 

4.3.2 Jämförelse mellan fluorlacker beträffande den progressionshämmande 

effekten på rotkaries 

Fure & Lingström (2009) kom i sin studie fram till att efter 12 månader hade 56 av de 

60 aktiva rotkarieslesionerna avstannat. Lesionerna var även mindre i storlek samt 

mörkare i färgen. Ingen skillnad i effektivitet mellan de tre interventionsgrupperna 

Carisolv chemo-mechanic technique och Duraphat (5 % NaF ), Duraphat och 8 % 

tennfluoridlack kunde ses. Carisolv chemo-mechanic technique är en teknik med 

kemiskt medel för att lösa upp karierad tandvävnad som sedan tas bort. Denna teknik 

skedde enbart vid baseline. Undersökning av rotkarieslesionerna gjordes vid baseline, 

efter tre, sex och tolv månader då storlek, färg, koncistens och status (aktiv eller inaktiv) 

kontrollerades (Fure & Lingström 2009). 

 

5. Diskussion 

Denna litteraturstudie visade att flera fluorlacker har progressionshämmande effekt på 

emalj-, dentin- och rotkaries. Totalt 14 fluorlacker har utvärderats i resultatet av denna 

litteraturstudie. Beroende på olika metoder och liknande resultat i flertalet studier är 

skillnaden mellan fluorlackernas progressionshämmande effekt svår att skilja åt. Dock 

finns en liten trend kring att Duraphat (5 % NaF) ger bättre effekt på emaljkaries än 

övriga studerade fluorlacker. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna valde förutom kliniska studier att även inkludera in vitro-studier på grund av 

att ett otillfredsställande antal kliniska studier hittats. Detta kan vara en svaghet 

eftersom in vitro-studier inte alltid räknar med faktorer såsom kost, saliv och 

munhygienvanor med mera, vilka förekommer i verkliga förhållanden i kliniska studier. 
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Optimalt hade varit att enbart inkludera studier med klinisk design för att lättare kunna 

generalisera resultaten till verkliga förhållanden. Detta har inte kunnat göras eftersom 

det finns för få studier kring fluorlackers progressionshämmande effekt. De studier som 

är äldre än fem år kan ha påverkat resultatet då dessa inte längre är lika uppdaterade 

som de nyare studierna.  

 

En annan svaghet med metoden kan vara att resultatet blir begränsat eftersom inte 

tillräckligt många studier som motsvarar denna studies syfte finns. På grund av detta har 

många olika sökkombinationer samt sökord med fritext gjorts vilket kan ses som en 

styrka och validitet, eftersom då en större genomsökning gjorts av detta område och har 

resulterat i relevanta studier till denna studies syfte. Som inklusionskriterie i denna 

studie användes peer review, humans och engelsk text vilket nämnts i metoden. Vid 

fritextsökning av en specifik studie, vilken handlade om artificiell karies på 

människotänder, uppmärksammades att studien inte hittades med human som 

inklusionskriterie. En misstanke finns då om att eventuellt någon relevant studie kan ha 

förbisetts med detta inklusionskriterie, vilket kan ha begränsat resultatet. En annan 

begränsning för resultatet var att relevanta titlar och abstrakt inte alltid fanns tillgängliga 

i full text och kunde därför inte inkluderas i denna litteraturstudie. Eftersom 

sökprocessen utförts strukturerat i CINAHL och PubMed, vilka är databaser av god 

kvalitet, ses detta som en styrka med denna studie. Ännu en styrka med studien är att ett 

stort antal med totalt 1998 titlar initialt granskats vilket ger ett tillförlitligt resultat och 

innebär att ett brett fält genomgåtts. I studien har alla resultat redovisats och ingen 

information har undanhållits. Reliabiliteten kan ha minskats något eftersom vissa titlar 

kan vara svåra att påträffa om studien skulle göras om då dessa inte tydligt beskriver att 

de handlar om progressionshämmande effekt.  

 

Bedömningen av studiernas kvalitet utifrån bedömningsmallen (Bilaga 1) beror på 

författarnas begränsade förståelse kring svårt vetenskapligt språk, terminologi och 

formulering i olika studier. Svårigheter fanns kring att hitta svaren på 

bedömningsmallens frågor då texten i studierna inte alltid använde samma ord som 

efterfrågades. Titel, abstrakt och fulltext har granskats tillsammans av författarna för att 

säkerställa att relevanta studier inte förbisetts. Litteraturstudiens metod är klart 

beskriven och en styrka är att författarna har granskat, analyserat, bearbetat och 

diskuterat de inkluderade studierna tillsammans för att uppnå bästa likvärdiga 

bedömning samt sammanställning av arbetet för att få en så god kvalité som möjligt. 

Detta är en kvalitetssäkring så att relevanta studier framtagits till litteraturstudien. Alla 

inkluderade studier i resultatet höll god till medelgod kvalité.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

In situ studien av Lee et al. (2010), vilken studerade artificiell emaljkaries på oxtänder, 

inkluderades eftersom oxtänderna bars i munnen av människor. Studien är gjord in situ 

(laboratorium/kliniskt) och har därför en annorlunda design än övriga inkluderade 

studier. Optimalt hade varit att alla studier var gjorda på mänskliga tänder. Intressant är 

dock att denna design får liknande resultat som Elkassas & Arafa (2014) där artificiella 

karieslesioner gjorts på människotänder, båda metoderna har använt 5 % NaF lack 

under samma utvärderingstid.  
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Några studier på fluorlack med progressionshämmande effekt är äldre än fem år vilket 

tyder på att det behövs fler uppdaterade studier inom ämnet. Studier på dentin- och 

rotkaries har varit svårt att hitta och är därför inte generaliserbart för att kunna utläsa om 

specifika lacker har någon utmärkande effekt på dessa sorters karies. Därför behövs fler 

utökade studier inom dessa områden. Även fler enhetliga kliniska studier på emaljkaries 

med likvärdiga lackningsintervall behövs för att kunna utvärdera och jämföra 

fluorlackernas effekt. Studierna behöver även genomföras under längre tid för att kunna 

utvärdera ett realistiskt och långsiktigt resultat.   

 

Utifrån denna litteraturstudie har noterats att Duraphat oftare är representerat i 

undersökta studier än andra fluorlacker. Detta kan tyda på att Duraphat är mer utforskat 

än andra fluorlacker. Detta stöds av Seppä (1999) som beskriver Duraphat som ett 

populärt och välanvänt fluorlack i Europa för att hämma kariesprogression. Det kan 

bero på att Duraphat går snabbt och enkelt att applicera och att många kliniska studier 

gjorts på detta lack (Seppä 1999). Utökad forskning kring andra fluorlacker kan vara 

önskvärt för att få tillgång till ny kunskap. Detta för att en grundligare jämförelse av 

fluorlacker ska kunna göras baserad på större forskningsmaterial.  

 

Svårigheter finns i att jämföra studier där stor variation på lackningsintervall och 

utvärderingstid föreligger. De studier som granskats har studerat 

progressionshämmande effekt på olika vis då vissa tittat på antal avstannade 

karieslesioner, lesionsdjup eller storlek och andra tittat på microhårdhet, mineralförlust, 

ytsträvhet och ytjämnhet. Utifrån sammanställning av resultatet har en jämförelse av 

fluorlackernas effekt mellan studierna inte kunnat urskilja att något specifikt fluorlack 

är bättre än andra.  

 

De studier som studerat flera fluorlackers progressionshämmande effekt på emaljkaries 

med 5 % NaF och 6 % NaF + 6 % CaF har varit svåra att skilja resultaten för de olika 

lackerna åt. Detta eftersom mätvärdena som undersökts blivit lika eller nästan lika. Den 

lilla skillnad som eventuellt funnits har varit försumbar och ingen skillnad mellan 

lackerna kunde fastställas (Almeida et al. 2011; Ferreira et al. 2009). I studierna av 

Rirattanapong et al. (2014a) & Rirattanapong et al. (2014b) kunde ses att Duraphat (5 

% NaF) hade något bättre värde jämfört med studiernas övriga fluorlacker, men denna 

skillnad var inte signifikant. Mohd Said et al. (2016) såg att Duraphat är det fluorlack 

som visar bäst resultat vid alla tre mätmetoder: ythårdhet, lesionsdjup samt 

mineralförlust på emaljkaries. Embrace Varnish, EnamelPro Varnish och MI Varnish 

hade betydligt sämre värden jämfört med Duraphat. Värdena för Clinpro White Varnish 

låg ungefär mittemellan Duraphat och Embrace Varnish, EnamelPro Varnish och MI 

Varnish (Mohd Said et al. (2016).   

 

Chu et al. (2002) samt Chu & Lo (2008) fluorlackade båda dentinkaries med Duraphat 

(5 % NaF) och 5 % NaF var tredje månad i 30 månader. Deras resultat visade inte lika 

bra progressionshämmande effekt som Duraphatlackning på emaljkaries gjorde. Detta 

tyder på att dentinkaries är svårare att progressionshämma än emaljkaries, varför det är 

betydelsefullt med tidig upptäckt av emaljkaries innan den hinner spridas till dentinet. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2007) trycker på att det 

är viktigt att diagnostisera kariesskador i ett tidigt skede för att kunna sätta in icke-
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invasiv behandling såsom fluorlackning. Den icke-invasiva behandlingen syftar till att 

läka ut, stoppa och bromsa upp den pågående kariesutvecklingen (SBU 2007). 

 

De studier som studerat rotkaries med lackningsintervall vid baseline, tre och sex 

månader (Fure & Lingström 2009); en gång i veckan i fyra veckor är exempel på studier 

med olika lackningsintervall och utvärderingstid (Durmusoglu et al. 2012). Båda 

studiernas resultat visade trots detta en god effekt i syfte att progressionshämma 

rotkaries. Wierichs & Meyer-Lueckel (2015) påvisade utifrån sin review att 

fluorlackning med NaF hade god effekt på rotkarieslesioner. Utifrån en litteraturreview 

på behandlingsalternativ med fluor av Gluzman et al. (2012) gav professionellt 

applicerad fluorlackning innehållande 22 500 ppm NaF var tredje månad bäst resultat. 

Detta överensstämmer med SoS (2011) riktlinjer gällande initial rotkaries med risk för 

progression där fluorlackning med 5 % NaF minst fyra gånger per år rekommenderas. 

Även lackning med tennfluoridlösning 8-10 % minst fyra gånger per år finns som 

alternativ men denna rekommendation har låg evidens (SoS 2011). Den låga evidensen 

överensstämmer dock inte med Fure & Lingströms (2009) resultat som visade att 8 % 

tennfluorid hade god progressionshämmande effekt på rotkaries. 

 

Då det i denna litteraturstudie framkommit att Duraphat (5 % NaF) visar god effekt på 

emaljkaries kan denna information användas inom tandvården i syfte att 

progressionshämma initial emaljkaries. Även andra fluorlacker innehållande 5 % NaF 

som visade god effekt skulle kunna användas i progressionshämmande syfte. Denna 

studies resultat går i linje med SoS (2011) rekommendationer vid förhöjd risk för 

kariesprogression. Med denna studie stärks underlaget för att fluorlackning på befintlig 

karies har effekt och bör utföras. Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) 1 § ska 

tandvården ”förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan” (SFS 

1985:125, s. 1), vilket fluorlackning bidrar till. Syftet med denna studie var att ta reda 

på om fluorlack kan progressionshämmande befintlig karies vilket resultatet på denna 

studie visar att det är möjligt. Däremot kunde inget specifikt lackningsintervall för att 

uppnå bästa effekt utläsas på grund av alltför olika lackningsintervall i studierna.  

 

6. Konklusion 

Fluorlackning på befintlig karies har setts kunna bromsa upp samt avstanna progression 

av karies. I denna litteraturstudie visades att alla studerade fluorlacker, förutom 

PreviDent (5 % NaF), gav progressionshämmande effekt på befintlig emalj-, dentin- och 

rotkaries jämfört med kontrollgrupper och från baseline. Detta visar att all fluorlackning 

oavsett typ av lack är bättre än ingen fluorlackning alls. I flertalet studier är skillnaden 

mellan lackernas effekt svår att skilja åt beroende på olika metoder, lackningsintervall 

utvärderingstid och liknande resultat. Fluorlackning med Duraphat (5 % NaF) förekom 

oftare i studierna än andra lacker och sågs ha en något bättre progressionshämmande 

effekt på emaljkaries än andra fluorlacker i de studier som jämförde flera fluorlacker. 
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Almeida et al. 
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Att undersöka 

effekten av tre 

fluorlacker på aktiv 

emaljkaries. 

36 barn 7-13 år med 

67 

emaljkariesangrepp. 

Slumpmässigt 

kontrollerad 

klinisk studie med 

tre 

behandlingsgru-

pper. 

Alla tre lacker visade 

signifikant minskning av 

emaljkaries men ingen 

skillnad mellan lackerna 

hittades. 

Chu et al. (2002),  

92 % = God 

Att utvärdera 

appliceringseff-

ektivitet av 

natriumfluoridlack 

för att stoppa 

dentinkaries. 

375 barn med 

medelålder 4 år, 

med dentinkaries i 

de maxillära 

primära anteriora 

tänderna. 

Prospektiv 

kontrollerad 

klinisk studie. 

Ingen signifikant skillnad 

har setts mellan NaF-lack, 

NaF-lack+ exkavering och 

kontrollgruppen vid slutlig 

undersökning. 

Chu & Lo (2008),  

83 % = God 

Att mäta 

mikrohårdhet efter 

30 månader på 

arresterad 

dentinkaries på 

primära tänder som 

fått regelbundna 

fluorapplicationer. 

375 barn 4-5 år med 

karies i maxillära 

primära anteriora 

tänderna.  

Randomiserad 

kontrollerad 

klinisk studie. 

2 av 5 karieslesioner 

arresterades efter 30 

månaders regelbunden 

fluorapplicering. 

Mikrohårdheten var större 

på stoppade kariesangrepp 

än aktiva. 

Du et al. (2012), 

83 % = God 

Att se vilken effekt 

Duraphat fluorlack 

har på emaljkaries 

uppkomna av 

ortodontisk aparatur 

jämfört med 

placebo. 

96 ungdomar med 

minst 2 emaljkaries 

p.g.a. tandreglering.  

Randomiserad 

kontrollerad 

klinisk studie 

Resultatet visade statistisk 

signifikant skillnad på 

minskning av emaljkaries 

efter 3 och 6 månader 

jämfört med placebo. 

Durmusoglu et al. 

(2012), 

92 % = God 

Att bestämma 

demineralisering 

samt 

remineraliserin-

gseffekt av 

Bifluorid 12 på 

rotkaries. 

15 patienter med 

rotkaries som 

besökte 

Universitetet för 

tandvård i Turkiet. 

Fallkontroll-studie Resultatet visade att 

Bifluorid 12 minskade 

rotkarieslesionerna i 

studien. 

Elkassas & Arafa 

(2014), 

75 % = Medel 

Att granska 

remineralisering av 

emalj från produkter 

innehållande fluor 

och kalciumfosfat. 

115 friska 

extraherade 

molarer.  

Jämförande 

fallkontroll-studie 

in vitro. 

Fluorlack visades ge bättre 

remineralisering jämfört 

med kontrollgruppen vid 

alla mättillfällen. 

Ferreira et al. 

(2009), 

83 % = God 

Utvärdera effekt av 

två fluorlacker på 

remineralisering av 

emaljkaries. 

15 barn med 45 

aktiva 

emaljkarieslesioner 

i João Pessoa, 

Brasilien. 

Randomiserad 

klinisk studie. 

Båda fluorlackerna hade 

god effekt på emaljkaries. 

80 % av lesionerna var 

inaktiva vid studiens slut. 

Fure & Lingström 

(2009), 

83 % = God 

Att utvärdera 3 

olika 

fluorbehandlingsme

toders eventuella 

effekt att stoppa 

initial rotkaries. 

40 patienter på 

odontologiska 

fakulteten vid 

Göteborgs 

Universitets med 

rotkaries.  

Prospektiv 

randomiserad 

enkelblind 

kontrollerad studie.  

Alla utom fyra lesioner 

avstannades under studien 

men ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

hittades. 

Huang et al. 

(2013), 

83 % = God 

Att jämföra effekten 

av två 

fluorprodukter på 

emaljkaries efter 

ortodontisk 

behandling jämfört 

med kontrollgrupp. 

115 barn och 

ungdomar 12-20 år 

med emaljkaries 2 

månader efter 

borttagning av 

ortodontisk 

apparatur. 

Randomiserad 

kontrollerad 

klinisk studie. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna sågs 

gällande effekt på 

emaljkaries. 



 
 

 

 

 

 

 

Författare, år, 

kvalitetsgrad 

Syfte  Urval Metod Resultat 

Lee et al. (2010), 

82 % = God 

Att jämföra 3 

fluorbehandlingar 

kring ythårdhet, 

fluorupptag och 

fluorescence i 

emaljen. 

6 friska patienter 

25-30 år med god 

oral hälsa. 

Randomiserad 

jämförande 

fallkontroll studie 

Alla 3 fluorbehandlingar 

sågs ha bättre värden 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Memarpour et al. 

(2015), 

100 % = God 

Att utvärdera vilken 

effekt 

munhygieninstrukti

on, fluorlack och 

fluormousse har på 

emaljkaries samt 

utvärdera om dessa 

interventioner har 

förebyggande effekt 

på DMFT på 

primära tänder. 

140 barn 12-36 

månader med 

emaljkaries på 

minst två av de 

maxillära 

incisiverna.  

Randomiserad 

klinisk studie 

Fluorlack sågs ha 

signifikant bättre 

progressionshämmande 

effekt på emaljkaries 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Emaljkarieslesionerna 

minskade med drygt 50 % 

i fluorlacksgruppen jämfört 

med kontrollgruppen där 

emaljkarieslesionen ökat 

med 115 %. 

Mohd Said et al. 

(2016), 

90 % = God 

Att jämföra 

remineraliserin-

gspotential av olika 

fluorlacker på 

artificiell 

emaljkaries. 

60 extraherade 

tredje molarer. 

Jämförande in 

vitro studie. 

Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan Duraphat 

och Clinpro White Varnish 

med avseende på 

ythårdhet, lesionsdjup och 

mineralförlust. 

Rirattanapong et 

al. (2014a), 

92 % = God 

Att utvärdera tre 

fluorlackers effekt 

på initial karies 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

(Fluorlack 

innehållande olika 

kalciumfosfat 

källor.) 

48 extraherade eller 

naturligt exfolierade 

primära tänder. 

Jämförande in 

vitro studie. 

Alla tre fluorlacker sågs 

hämma 

kariesprogressionen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Mellan 

lackerna sågs dock ingen 

signifikant skillnad. 

Rirattanapong et 

al. (2014b), 

83 % = God 

Att utvärdera tre 

fluorlackers effekt 

på initial karies 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

(Fluorlack 

innehållande 

trikalciumfosfat 

källor.) 

48 extraherade eller 

naturligt exfolierade 

primära tänder. 

Jämförande in 

vitro studie. 

Alla tre fluorlacker sågs 

hämma 

kariesprogressionen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Mellan 

lackerna sågs dock ingen 

signifikant skillnad. 


