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Stegvis excavering

Omfattning
Dokumentet vänder sig till de tandläkare och annan tandvårdspersonal som ska utföra excavering.

Beskrivning
Stegvis exkavering är en behandlingsmetod vars syfte är att förlänga tandens överlevnad genom att 

undvika rotbehandling. Indikationsområdet är vitala permanenta tänder utan pulpitsymptom med aktiva 

kariesangrepp där risken för pulpaläsion vid exkavering är stor. Iden med denna metod är att 

åstadkomma tertiär dentinbildning. 

• Förvissa dig, om möjligt, att tanden är vital. Lägg anestesi om det är indicerat.

• Exkavera först de perifera kavitetsväggarna tills du når frisk hårdvävnad och arbeta sedan vidare med 

angreppets centrala del. På detta sätt minskar du risken för onödig pulpaläsion. Vid exkavering av 

angreppets centrala del avlägsna sönderfallet nekrotiskt dentin men lämna mjukt läderaktigt dentin 

som är pulpanära. Undvik läsion i pulpan! Tänk på att det är kavitetens perfiera del som i huvudsak 

kommer att utgöra retention för den temporära fyllningen.

 

• Rengör kaviteten. Lägg kalciumhydroxid mot den pulpala väggen och täck över med ett stelnande 

kalciuminnehållande isoleringsmaterial exempelvis Dycal® eller Ultrablend®. Fyll sedan kaviteten med 

resinförstärkt glasjonomer. För att fyllningen ska fästa i tandvävnad måste kavitetens periferi vara ren 

och fri från kalciumhydroxid och isoleringsmaterial. Prognosavgörande är att; fyllningens tuggyta klarar 

belastning under hela expektanstiden, fyllningen är tät perifert och därmed isolerar kavitetens centrala 

delar, att patienten kan hålla rent i området.

• Efter 6 månader är det lämpligt med kontroll av tandens vitalitet och eventuellt ny röntgenbild. 

Avlägsna fyllning och isolering försiktigt. Ta ställning till om och hur mycket ytterligare dentin som 

behöver exkaveras för att vävnaden ska uppfattas vara ganska hård (motstånd mot handexkavering). 

Gör iså fall en permanent fyllning. Uppfattas istället dentinet fortfarande vara blött, mycket mjukt eller 

sönderfallet kan en 2:a omgång av stegvis exkavering genomföras. 

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

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 
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Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 

Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti

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

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.
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