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Kontrol af fyldningsbehandling i SEAL-DK forskningsprojektet  

Kære Kollega 

Din patient har en fyldning, som indgår i forskningsprojektet: 

”SEAL-DK - Behandling af Okklusal Caries i det Permanente Tandsæt” 
 

Vi vil meget gerne følge den pågældende behandling i indtil 10 år. Derfor vil det være en stor hjælp 

for os, hvis du, første gang du ser patienten, vil registrere behandlingens kliniske og radiologiske 

kvalitet på nedenstående registreringsskema og returnere skemaet sammen med eventuelle nye 

røntgenbilleder per mail til azamba@sund.ku.dk. 

 

Du kan læse mere om projektet og udførelsen af en SEAL-behandling i de medsendte bilag. 

 

   

Tandlæge  Klinikstempel 

 

Mange tak for hjælpen 

 

Evt. spørgsmål besvares af: 

Projektleder, lektor em Vibeke Qvist 

Tandlægeskolen, KU 

Nørre Alle 20, 2200 København N  

E-mail: viq@sund.ku.dk 

Tlf.: 3532 6812 

Projektleder, adjunkt Azam Bakhshandeh 

Tandlægeskolen, KU 

Nørre Alle 20, 2200 København N  

E-mail: azamba@sund.ku.dk  

Tlf.: 3532 6811 

Patient navn:  CPR-nr.: 

Fyldt tand: Behandlingsdato: 

Dato seneste kliniske kontrol: Dato seneste røntgen kontrol: 

Klinisk vurdering af fyldning: 

 Intakt fyldning  skal repareres/omlaves 

Radiologisk vurdering af fyldning: 

 Ingen ændring  Progression under fyldning 

Kontrolundersøgelse                                                          
Dato:                                          Undersøgende tandlæge:  

Rtg.-vurdering af carieslæsion: Nej  Ja Progression under fyldning  

Klinisk vurdering af fyldning: OK  Skal repareres      Skal omlaves       Skal udvides    
 

Fyldningsfejl/caries etc. opstået efter at fyldningen blev lagt Fyldningsfejl som sandsynligvis  

var til stede da fyldningen var ny 

 Ikke acceptabel farve/æstetik  Cariesprogression under fld.  Overskud 

 Kantmisfarvning  Sekundær caries okklusalt  Underskud 

 Kantdefekt  Slid  Porøsiteter 

 Pulpale symptomer  Delvis tabt fyldning  Andet (beskriv): 

 Infraktion med smerter/isnen  Tabt fyldning 

 

 

Forhold som ikke er knyttet til fyldningen 

 Primær caries andet sted på tanden 

 Andet (beskriv):      
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Resume af forskningsprojektet SEAL-DK: forsegling af okklusal caries i det permanente tandsæt 

 

Baggrund og formål 

Okklusal caries er den vigtigste grund til fyldningsterapi i det unge permanente tandsæt, men 

fyldninger har en begrænset funktionstid og vil kunne svække tanden. Det er derfor ønskeligt om 

videre progression af carieslæsioner kan stoppes med en plastforsegling frem for en fyldning.  

”SEAL-DK” belyser fordele og ulemper ved henholdsvis ikke-invasiv forsegling og invasiv 

fyldningsbehandling af okklusale carieslæsioner på permanente tænder. Projektet uddyber den 

aktuelle viden om det optimale tidspunkt for forsegling respektive fyldningsbehandling af okklusale 

carieslæsioner, der er vurderet som fyldningskrævende efter gældende behandlingsstrategier. 

Deltagere 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Den Kommunale Tandpleje i Allerød, Gentofte, 

Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, Høje-Tåstrup, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Nordfyn kommuner 

samt Tandlægeskolen, Københavns Universitet. 

Overordnede problemstillinger 

- At fremme tandsundheden hos børn og unge i Danmark. 

- At uddybe forståelsen for den optimale behandling af okklusale caries i det permanente tandsæt 

hos børn og unge samt hos voksne i sideløbende undersøgelser. 

Materiale og metode 

SEAL-DK er en randomiseret, klinisk undersøgelse, som udføres af en række kommunale 

tandplejer i samarbejde med Tandlægeskolen, Københavns Universitet. I undersøgelsen indgår  

521 patienter, børn og unge mellem 6 og 17 år, som alle havde fyldningskrævende okklusale 

carieslæsioner i permanente tænder, læsioner der under normale omstændigheder skulle være 

behandlet operativt. Efter randomisering blev 2/3 af cariesangrebene behandlet med en 

plastforsegling og resten med en plastfyldning. 

Resultater 

7-års resultaterne fra SEAL-DK projektet viser, at plastforsegling af aktiv, okklusal caries kan være 

en effektiv og tandbevarende behandling. Tidspunktet for fyldningsterapi kunne udskydes i mere 

end 7 år for halvdelen af de SEAL-behandlede tænder uden forekomst af pulpale komplikationer. 

Det årlige behov for genbehandling af SEAL-forseglede tænder var 8-9% svarende til resultaterne 

fra tidligere undersøgelser af profylaktisk fissurforsegling og terapeutisk forsegling af initiale 

emaljelæsioner på okklusalflader. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2380084416680191.  

De gode resultater betyder, at hovedparten af alle carieslæsioner i de permanente tænder på børn og 

unge i første omgang kan behandles med en SEAL-behandling. Dette vil i bedste fald sikre, at 

fyldningsterapi aldrig bliver nødvendig eller udsætte fyldningsbehandling i en årrække og dermed 

mindske behovet for udskiftning af fyldninger, som ikke holder, en procedure, der hver gang 

svækker tanden. SEAL-behandling kan også bruges hos voksne. 

De fleste kommunale tandplejer i dag anvender SEAL-behandling.  

Tidsplan 

Behandlingerne følges klinisk og radiologisk til 2020 med løbende opgørelse og publicering af 

undersøgelsens resultater. 

               Februar 2017 
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Vejledning til SEAL-behandling 

Følgende betingelser for tilbud om SEAL-behandling bør være opfyldt: 

1. Okklusale, primære carieslæsioner, som vurderes som fyldningskrævende. Den radiologiske 

udstrækning af carieslæsionen bør dog maksimalt være 1/3 i dentinen og en eventuel kavitet må 

ikke være mere end 3 mm i diameter 

2. Mulighed for regelmæssige kliniske og radiologiske kontroller af forseglingen og evt. 

cariesprogression. Derfor bør patientens tilknytning til tandplejetilbuddet være stabil 

3. Forseglingens kvalitet er afgørende for, om man kan forvente standsning af cariesprogressionen, 

hvorfor den skal kunne udføres lege artis 

4. Behandlingen journalføres som en SEAL-behandling 

 

Klinisk procedure 

1. Rengør okklusalfladen med tandpasta og stiv profylaksebørste i mikromotor. Forsigtig sondering 

kan evt. sikre, at fissursystemet er rent 

2. Anlæg om muligt kofferdam, tørlæg, æts okklusalfladen i 60 sek. med 35-38% fosforsyregel i de 

dele af fissursystemet som skal forsegles. Gelen kan evt. gnubbes ned i fissurerne under ætsning 

med en quickstick 

3. Der sprayes i 20 sek. og tørlægges  

4. Hvis den ætsede overflade kontamineres med saliva, genætses i 10 sek. og sprayes i 5 sek 

5. Applicer 99 % alkohol på det ætsede område og pust tørt. Dette gentages. Pas på der ikke er 

vand i luftsprøjten, og at alkoholen håndteres korrekt så den høje koncentration bibeholdes 

6. Applicer forseglingsmaterialet med knopsonde eller engangs pensel/rør. Det er vigtigt at der kun 

kommer plast på den ætsede del af fissursystemet, da overfyldning medfører afbrækning og 

dårlig kanttilslutning, som kan bevirke at forseglingen kommer til at gøre mere skade end gavn 

7. Vent 20 sek. for optimal penetration i ætsrelieffet. Lyspolymeriser i 20 sek. (afh. af lampe)  

8. Kontroller overgang mellem plast og tand med sonde. Der må ikke være spalter eller overskud 

9. Tjek om forseglingen er for høj med artikulationspapir. Der må ikke være okklusion eller 

artikulation på plasten. Fjern overskydende plast med grøn sten eller pudse-diamant og polér 

forseglingen med gummipolerer under vandkøling 

10. Fjern det iltinhiberede overfladelag, hvis forseglingen ikke er tilpasset i okklusion eller 

artikulation 

Kontraindikationer 
 
1. Patienter, der ikke kommer til regelmæssig undersøgelse 

2. Carieslæsioner med klinisk kavitetsdannelse på mere end 3 mm i diameter 

3. Carieslæsioner med diagnosen: Caries Dentalis Progressiva Profunda 

4. Fyldningskrævende approksimale carieslæsioner, som ved behandling vil medinddrage den 

okklusale læsion 
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