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Sammanfattning 

Bakgrund: Implantat kan användas för att fylla ut en tandlucka men kan påverkas av 

mucosit och peri-implantit som har samma etiologi, plack. Interdentala hjälpmedels 

effekt på plack och inflammation är baserat på klinisk erfarenhet och inte 

vetenskaplig evidens. Syfte: Syftet med studien var att granska publicerade 

vetenskapliga studier, för att identifiera interdentala hjälpmedels effekt på dentalt 

plack och inflammation kring orala implantat. Metod: En systematisk litteraturstudie 

utfördes i Pubmed, Medline och Scopus efter artiklar som studerade 

interdentalborstar, tandtråd, tandsticka eller water floss avseende förekomsten av 

plack, bleeding on probing (BOP), mucosit eller peri-implantit på vuxna människor. 

Totalt fanns 2174 titlar och fyra artiklar inkluderades. Studien följde PRISMA 

checklistan och SBU-granskningsmallar användes för kvalitetsgranskning samt 

bedöma evidensstyrka enligt GRADE. Resultat: Tandtråd minskar BOP med 33,3% 

men utgör risk för mucosit/peri-implantit ifall fibrer fastnar men avlägsnas dessa 

reducerar fickdjupet 2,2 mm. Water floss minskar BOP med 81,8% och är 2,45 

gånger effektivare än tandtråd samt kan avlägsna 40,56% av plack. Detta är baserat på 

få studier med delvis bristande studiedesign och enligt GRADE bedöms evidensen 

som otillräcklig. Konklusion: Fler kliniska studier inom ämnet behövs för att stärka 

evidensen.  
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Interdental aids effect on plaque and inflammation around oral 

implants – a systematic review 

 

 

Abstract  
Background: Implants can fill tooth gaps but can be affected by mucosit and peri-

implantitis cussed by plaque. Interdental aids effect on plaque and inflammation is 

based on clinical expertise and not scientific evidence. Objective: The objective was 

to review published studies, to identify interdental aids effect on plaque and 

inflammation around oral implants. Method: A systematic review was conducted in 

Pubmed, Medline and Scopus after articles that studied interdental brushes, dental 

floss, toothpick or water floss for presence of plaque bleeding on probing (BOP), 

mucosit or peri-implantitis on adults. Totally 2172 articles where found, four where 

included. The study followed PRISAM checklist. SBU templates where used for 

quality assessment and determine evidence according to GRADE. Result: Dental floss 

reduces BOP by 33,3% but can be risk for mucosit/peri-implantitis if fibers get stuck 

but if removed pocket depth reduces 2,2 mm. Water floss reduces BOP by 81,8% and 

is 2,45 times more efficient then dental floss and removes 40,56% of plaque. This is 

based on few studies with deficient study design and the evidence is insufficient. 

Conclusion: More clinical studies are needed to elevate evidence.  
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Inledning 
Oral hälsa är en del av allmänhälsan och påverkar individen fysiskt, psykiskt och 

socialt (Socialstyrelsen, 2011). En persons orala hälsa påverkar personens 

allmäntillstånd och vice versa. Därför kan en tandförlust påverka individen både 

fysiologiskt och socialt. Orala implantat kan vara ett behandlingsalternativ för 

tandförslut (SBU, 2010) och har visat sig öka oral hälsorelaterad livskvalité (Derks et 

al., 2015) samt förbättra individens känsla av estetisk, funktionalitet och bekvämlighet 

(Charyeva, et al., 2012; Derks et al., 2015). Det kan hjälpa individer som haft 

oralcancer (Goiato, et al., 2012) eller med neurologiskdegenerativa sjukdomar där 

proteser inte är lämpliga på grund av okontrollerbara ryckningar (Packer, et al., 2009; 

Deniz, et al., 2011) eller ifall flera anatomiska strukturer och tandsektioner behöver 

återskapas (Goiato, et al., 2012). Patienter är villiga att förändra de fysiska och 

mentala omständigheter kring deras orala hälsa för att kunna genomgå en 

implantatbehandling (Johannsen, et al., 2012). En huvudfaktor till långtidslyckande av 

implantatbehandling är en frisk omkringliggande vävnad genom en god munhygien 

(Esposito et al., 2003). 

Bakgrund  

Epidemiologi 
År 1975 var 65% av svenskarna som var 70 år eller äldre helt tandlösa. Denna siffra 

har minskat till några enstaka procent (Ascher, et al., 2014). Epidemiologiskstudier 

från Sverige har visat att personer i åldersgrupperna 15-40 år är nästan fullt betandade 

med drygt 27-28 kvarvarande tänder. I åldersgrupperna 50-85 år har personer förlorat 

tänder med drygt 19-25 kvarvarande tänder (Edman et al., 2012; Edman et al., 2015; 

Norderyd et al., 2015). Drygt hälften av 2176 tillfrågade personer i nordiska länder 

som saknar en eller flera tänder angav att de skulle välja implantatersättning för att 

fylla ut tandluckan (Kronström et al., 2002). Orala implantat finns hos individer i alla 

åldersgrupper mellan 30 och 80 år (Norderyd et al. 2015). Det har även blivit det 

vanligaste sättet att ersätta en tandlucka hos unga (Chrcanovic, et al., 2014). 

Genomsnittlig lyckandefrekvens för orala implantat är 89,7% vid genomsnittlig 

postoperativ uppföljningstid på 15,7 år (Moraschini, et al., 2015).  
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Oral mikrobiologi 

Plackbildning kring orala implantat 

Orala implantat är bakteriefria vid installation. När distansen installeras bildas ett 

sulcus (Payne, et al., 2017) och inom 30 minuter påbörjas bakteriekolonisationen 

(Subramani, et al., 2009). Plackbildning börjar med att en pelikel binder till en 

implantat- eller tand yta. Saliven innehåller miljarder med bakterier per milliliter och 

kan kolonisera en yta inom fyra timmar efter att pelikeln har fäst. Streptococcus 

(S.miris, S.oralis och S.sanguis) är en av dem första kolonisatörerna. Genom lectin 

kan bakterier binda mer komplext till varandra och bilda ett multilager som kallas 

matrix. Actinomyces arter kommer vara dominanta vid två till fyra veckor och detta 

bidrar till en större variation av bakteriearter med höga nivåer av gram negativa 

anerober (Subramani, et al, 2009). De vanligaste bakteriearterna som finns 

subgingivalt postoperativt kring implantat är Fusobacterium, Neisseria och 

Prevotella. Ursprunget av den subgingivala mikrofloran har troligen sitt ursprung från 

saliven som är reservoar och transportör av bakterier från närliggande tänder, tunga, 

mukosa och tonsilliter (Payne, et al., 2017). Jämförs en frisk och en patologisk ficka 

kring ett implantat finns Porphyromonas gingivalis, Tannarella forsythia i högre 

nivåer vid patologi (Schwarz, et al., 2018). Patogenerna producerar endotoxinerna 

collagenase, hyaluronidase och chondroitin sulfat som leder till en 

inflammatoriskrespons och förlust av stödjandevävnad (Subramani, et al., 2009).  

 

Plackretention    

Distansen mellan implantat och protetik har mikromellanrum vilket tillåter 

bakterierkolonisation (Subramani, et al., 2009). Cementöverskott antyds vara en 

riskfaktor för utvecklingen av patologi (Berglundh et al., 2018; Schwarz, et al., 2018) 

med varierande resultat mellan nio och 81 % (Schwarz, et al., 2018). Den råa ytan av 

cementet leder till högre ansamling av plack (Subramani, et al., 2009; Schwarz, et al., 

2018). Trång protetik tillåter inte optimal rengöring vilket leder till plackansamling 

(Berglundh et al., 2018).  
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Tillstånd kring implantat 

Peri-implantär hälsa 

Definitionen av peri-implantär hälsa är avsaknaden av tecken på inflammation (Heitz-

Mayfield, 2008; Berglundh, et al., 2018), inget pus, inget ökat fickdjup och ingen 

benförlust i jämförelse med tidigare röntgenundersökning. Benförlust under kristan 

kan uppstå på grund av resorption (Berglundh, et al., 2018; Renvert, et al., 2018). 

Höjden av mjukvävnaden vid installation kommer påverka det slutgiltiga fickdjupet 

som bör vara ≤5mm (Renvert, et al., 2018).  

 

Mucosit 

Mucosit är en lokal inflammation i mjukvävnaden kring implantat (Todescan, et al., 

2012). Diagnosen mucosit ställs genom kliniska tecken på inflammation såsom 

bleeding on probing (BOP), svullnad och rodnad. Pus och ökat fickdjup kan 

förekomma. Detta beror på svullnad eller minskat motstånd från vävnaden. Det finns 

stöd för att plack är den etiologiska orsaken till mucosit (Lang & Berglundh, 2011; 

Todescan, et al., 2012; Renvert et al., 2014; Berglundh, et al., 2018). Vid sondering 

ska linjeblödning uppstå för att klassificeras som BOP (Renvert, et al., 2018). 

Histologiskt ses inflammationen lateralt om epitelcellgränsen med ökat blodflöde, 

leukocyter och plasmaceller. Inflammationen sprider sig dock inte in i bindvävnaden 

(Berglundh, et al., 2018; Schwarz, et al., 2018). Mucosit kan läka ut inom tre veckor 

genom god plackkontroll (Berglunndh, et al., 2018). Vid en 14års postoperativ 

uppföljning visade 79% av patienterna och 50% av implantaten drabbats av mucosit. 

Mucosit är den vanligaste biologiska komplikationen vid implantatbehandling 

(Moraschini, et al., 2015) Det är antaget att mucosit är föregångare till peri-implantit 

(Lang & Berglundh, 2011; Berglundh, et al., 2018; Schwarz, et al., 2018). 

 

Peri Implantit 

Peri-implantit är en infektionssjukdom som orsak av en obalans mellan plack och 

värdens immunsystem (Heitz-Mayfield, 2008; Lang & Berglundh, 2011) och är den 

vanligaste orsaken till att implantat havererar (Charyeva, et al., 2012). Det patologiska 

tillståndet leder till inflammation av mucosan samt nedbrytning av stödjevävnad kring 

implantatet (Lang & Berglundh, 2011; Derks et al., 2016; Berglundh, et al., 2018). 
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Histologiskt sprider sig sjukdomen aplikalt om epitelcellgränsen och innehåller höga 

mängder plasmaceller, neutrofil granulocyt och makrofager (Lang & Berglundh, 

2011; Berglundh, et al., 2018). För att diagnosen peri-implantit ska ställas måste en 

kombination av parametrar användas. Genom att använda parametrarna pus, rodnad, 

ökat fickdjup och BOP blir 82,8% av implantaten rätt diagnostiserade. Fickdjup på 

>6mm kan säkrast användas för att urskilja tillståndet och ju djupare fickan är desto 

mer utbredd är patologin (Monje, et al., 2018) och återfinns vid hälften av implantaten 

med peri-implantit (Schwarz, et al., 2018). Dock har en studie visat att fickor som är 

�6mm återfunnits vid 3% av friska implantat när 2277 implantat utvärderades 

(Schwarz , et al., 2018). Om tecken på inflammation i kombination med ett ökat 

fickdjup återfinns vid implantatet är röntgen indicerat. Om bennedbrytning då ses på 

röntgen kan diagnosen peri-implantit ställas (Renvert, et al., 2018). Prevalensen av 

peri-implantit varierar mycket i litteraturen mellan 3,3% och 47,1% (Tomasi & Derks, 

2012; Chrcanovic, et al., 2014). Derks et al. (2016) följde upp 2277 implantat under 

nio år och där 59,5% av dessa uppvisade olika grader av peri-implantit och 32,0% 

uppvisade mucosit (Derks et al., 2016).  

 

Oral hygien 

Egenrengöring 
Bristande oral hygien och BOP på 30% har ett samband med peri-implantit (Heitz-

Mayfield, 2008) och är en riskfaktor för implantathaveri (Heitz-Mayfield , 2008; 

Deniz , et al., 2011; Charyeva, et al., 2012; Louropoulou, et al., 2014). Övergången 

från mucosit till peri-implantit är fortfarande okänt dock är det känt att båda har 

samma etiologi, plack (Renvert et al., 2018). Närvaro av supra gingivalt plack som får 

ligga ostört under en längre period riskerar att orsaka en inflammatoriskreaktion och 

kan orsaka bindvävsskada (Lang & Berglundh, 2011). Det är därför viktigt att 

avlägsna plack och görs främst genom en god munhygien (Louropoulou, et al., 2014). 

För personer som har protetiska konstruktioner som förhindrar en god egenrengöring 

återfinns peri-implantit i 65% av fallen medan vid en god åtkomst är risken nere på 

18% (Schwarz, et al., 2018). Snabb plackbildning sker på ytor som är svåråtkomliga 

för rengöring (Subramani et al., 2009). I en longitudinellstudie undersöktes 2277 

implantat och enbart 78% ansågs lämpliga för egenrengöring (Derks et al., 2016). 
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Inflammation kring implantaten kan finnas men om placknivån är låg tack vare 

regelbunden interdental rengöring behöver det inte leda till peri-implantit (Koldsland, 

Scheie & Aass, 2011). 

 

Plackindex 

Infärgning bör ske för att objektivt avgöra plackmängd och för att följa upp 

munhygien under längre period (Todescan, et al., 2012). Plackindex (PI) kan mätas 

genom att beräkna antalet ytor med plack divideras genom samtliga ytor multiplicerat 

med 100 för att få fram procentandel (O´Leary, et al., 1972).  

 

Munhygieninstruktion 

Två veckor efter avslutad implantatbehandling bör patienterna genomgå en 

munhygieninstruktion och efter ytterligare två veckor bör patienter kallas tillbaka för 

kontroll och justering av instruktionen (Hoeksema, et al., 2016). Det är 

tandhygienistens uppgift att instruera patienten i rengöring av implantat (Tucker 

Ward, et al., 2012). Det är viktigt att patienten får insikt om sin roll att sköta om 

implantatet (Visser, et al., 2011; Todescan, et al., 2012). Efter stödbehandling där 

patienter blivit instruerade i hur en god oralhygien uppstår minskar den totala 

bakteriemängden efter 6 månader (Renvert, et al., 2017). 

 

Interdentala hjälpmedel 

Specialanpassad munhygieninstruktion bör utföras beroende på förutsättningarna 

kring interdentalrummet (Todescan, et al., 2012). Tandtråd, interdentalborstar, 

tandsticka och water floss kan användas som komplement till tandborstning för att 

avlägsna interdentalt plack. Rengöring av interdentalrummen med hjälp av 

trådmaterial har länge funnit på marknaden och tandtråd är det interdentala 

hjälpmedlet som tandvården vanligtvis rekommenderar (Worthington et al., 2019). 

Interdentalborstar är små cylindriska borstar som består av en ståltråd med korta 

nylonstrån (Slot et al., 2008; Worthington et al., 2019). Tandstickor har en triangulär 

form (Hoenderdos et al., 2008) och är det vanligaste interdentala hjälpmedlet i 

Scandinavian och består av plast, trä eller andra material (Worthington et al., 2019). 

Water floss designades för att avlägsna sub- och supra gingivalt plack genom 
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vattentryck (Barnes et al., 2005; Worthington et al., 2019). Dessa interdentala 

hjälpmedel kan användas säkert kring orala implantat (Todescan, et al., 2012). 

 

Riktlinjer 
Munhygieninstruktion är en åtgärd som har hög evidens att förebygga patologi kring 

implantat (Bidra, et al., 2016). Nationella riktlinjerna rekommenderar förbättrad 

munhygien som högsta rekommenderade åtgärden för tillstånden mucosit och peri-

implantit. Dock framgår inga tydliga rekommendationer på hur munhygien ska 

utföras kring implantat (Socialstyrelsen, 2011). Clinical practice guidelines (CPG), är 

amerikanska versionen av nationella riktlinjerna avseende diagnostik och 

behandlingsalternativ. Riktlinjer och underhåll för implantat är diffusa och bristande 

beskrivna (Bidra, et al., 2016). Det är avgörande att tandhygienister har den senaste 

evidensen kring dentala implantat (Tucker Ward, et al., 2012). CPG rekommenderar 

att implantat ska rengöras med tandtråd, water floss och interdentalborstar. Detta är 

baserat på kliniskerfarenhet från expertgrupper (Bidra, et al., 2016). Av 244 personer 

med implantat använder 75% interdentala hjälpmedel (Johannsen, et al., 2012).  

 

Problemformulering  
Cochrane utförde en review kring användandet av olika typer av interdentala 

hjälpmedel för att förebygga mot orala sjukdomar. Denna review är dock baserat på 

studier utföra på naturliga tänder (Worthington et al., 2019). Implantat har ytor som 

tillåter plackackumulering och då rekommendationen kring vilket interdentalt 

hjälpmedel som bör användas för rengöring av ett oralt implantat inte är tydligt kan vi 

som kliniker inte arbeta evidensbaserat. Genom att granska och sammanställa 

vetenskaplig litteratur kring de olika interdentala hjälpmedel kan eventuellt klarhet 

uppnås om vilken effekt dessa har för rengöring kring orala implantat för att undvika 

uppkomsten av peri-implantit och mucosit hos patienter. 

Syfte  
Syftet med studien var att granska publicerade vetenskapliga studier, för att identifiera 

interdentala hjälpmedels effekt på dentalt plack och inflammation kring orala 

implantat.  
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Material och Metod 

PICO 
Inför denna litteraturstudie tillämpades PICO systemet. Detta gjordes för att 

framställa ett tydligt syfte. Detta gjordes för att kunna utföra en tydlig 

litteratursökning och för att minska antalet abstrakt som behöver granskas. PICO står 

för Population, Intervention, Jämförelsegrupp och Effektmått (SBU, 2017). 

Populationen var personer med orala implantat och Interventionen var olika typer av 

interdentala hjälpmedel. Jämförelsegrupperna var de olika typerna av interdentala 

hjälpmedel avseende påverkan på Effektmåtten plack (mätt som PI) och inflammation 

det vill säga mucosit och peri-implantit (mätt som BOP och fickdjup).   

 

Design 
För att besvara syfte valdes en systematisk litteraturstudie som studiedesign. En 

systematisk litteraturstudie avser att sammanfatta den publicerade litteraturen kring ett 

ämne. Syftet ska vara preciserat och studien ska vara reproducerbart (SBU, 2017). 

Studieprotokoll följdes för att stärka studiens kvalité (PRISMA, 2009; SBU, 2017).  

 

Urval 
Artiklarna skulle vara publicerade och skrivna på engelska. Artiklarna skulle 

utvärderade interdentala hjälpmedels effekt på att avlägsna plack och minska 

inflammation kring orala implantat. Primärt inkluderades randomiserade kliniska 

studier (RCT), men även artiklar med andra studiedesigner såsom fallstudier, 

kohortstudier och observationsstudier. Tre artiklar inkluderades då bristande utbud av 

RCT-studier förelåg. Inkluderade studier och review studiers litteraturlistor 

screenades för att eventuellt finna flera relevanta artiklar.  

 

!
!
!
!
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Inklusionkriterier  

• Interdentalborste, tandtråd, tandsticka eller water floss skulle studeras.  

• Kliniska studier skulle primärt inkluderas men fallstudier, observationsstudier 

och kohortstudier inkluderades på grund av lågt RCT utbud.  

• Studier som undersökte interdentala hjälpmedels där utfallsmåtten BOP, PI, 

fickdjup, mucosit eller peri implantit användes. 

• Studier publicerade senaste 20 åren från 1998 och fram till 2019 inkluderades. 

• Enbart studier utförda på vuxna personer, 18 år eller äldre inkluderades. 

• Artiklarna var skrivna på engelska. 

 

Exklusionkriterier  

• Studier som använde sig av testpersoner med fysiska eller psykiska handikapp 

av någon typ som försvårar eller förhindrar personerna att självständigt 

genomföra interdental rengöring exkluderades. 

• Studier där användandet av antibakteriella medikament eller medel i samband 

med interdental rengöring var primära syftet uteslöts.   

• Studier med ett bortfall över 30%, då det kan påverka effektmåttet.  

• Ifall interdentala hjälpmedlet som studerades inte fanns på den svenska 

marknaden, exkluderades studien. 

• Studier som inte var etiskt prövade eller motsvarande. 

• Reviewstudier.  

 

Datainsamlingsmetod 
Sökningarna utfördes i tre olika databaser för att finna relevanta artiklar och svara på 

studiens syfte: Pubmed, Scopus och Medline. I de tre databaserna söktes det efter 

artiklar som var i enlighet med inklusion- och exklusionkriterierna. 

 

Sök strategi 

Sökprocessen påbörjades med att identifiera sökord som återspeglade studiens syfte. 

För att optimera sökningarna testades sökorden ut och hur dem skulle kombineras 

med varandra för att för en precis och bred sökning. MeSH-termer för vissa sökord 
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identifierades, dock fanns denna funktion enbart i Pubmed. Sökorden kombinerades 

med varandra genom de booleska sökoperatörerna AND och OR samt användandet av 

stjärna (*) för att försöka optimera precisionen i sökningarna. Testssökningar utfördes 

i Pubmed i syfte att finna fler relevanta sökord som kunde tillägas i sökprocessen.  

 

Genomförande 

Sökorden för implantat: dental implant, osseointegrated implant, bone implant, dental 

prosthesis, implant-supported, dental prosthesis, implant-supported och oral implant 

kombinerades med orden för interdentala hjälpmedel: interdental cleaning, 

approximal cleaning, interdental brush, approximal brush, floss, super-floss, tooth 

pick, home care dental devices, clean* och oral hygiene. Sökorden söktes på titeln 

och/eller abstrakt. Skillnader i utförandet av sökningarna fick anpassas för de olika 

databaserna. MeSH-termer kunde enbart appliceras i databasen Pubmed. Sökningen i 

Pubmed presenteras i Figur 1. Två separata sökningar fick utföras i Medline. En 

sökning för titel och en exakt liknande sökning för abstrakt. Sökningen i Medline 

presenteras i Figur 2. Sökningen i Scopus krävde citationstecken där sökorden bestod 

av två eller fler ord. Sökningen i Scopus presenteras i Figur 3. Sökningarna i samtliga 

databaser utfördes 2019-03-13. 

 

Urvalsprocessen  

Sökningarna utfördes i samtliga utvalda databaser den 2019-03-13 och resulterade i 

3038 titlar varav 864 var dubbletter och uteslöts vilket lämnade kvar 2174 titlar att 

granskas. Titlarna lästes igenom och screenades efter relevans och 72 titlar valdes för 

genomläsning av abstrakt. Totalt valdes 22 artiklar för läsning i fulltext. Abstrakt och 

artiklarna lästes igenom och screenades i enlighet med inklusion- och 

exklusionkriterierna. Total valdes fyra artiklar att inkluderas i resultatet. 

Urvalsprocessen presenteras i Figur 4. Sammanfattningen av inkluderade artiklarna 

framgår i Tabell 1. Artiklarna som exkluderades och anledning till detta framgår i 

Tabell 2. Reviewartiklars och inkluderade artiklars litteraturlistor granskades efter 

artiklar som eventuellt kunde användas i denna studie. Dock fanns inga nya artiklar 

som inte dykt upp, tidigare i urvalsprocessen.   
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Figur 4. Flödesschema av urvalsprocessen. 
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Kvalitetsgranskning 
Inkluderade artiklarna analyserades genom att använda SBU granskningsmallar för 

RCT och observationsstudier. Detta kan sedan användas för att bedöma det 

sammanlagda resultatets evidens genom GRADE som består av åtta delar (A-H). Den 

första delen (A) i SBU granskningsmall avser att bedöma den enskilda studiens risk 

för bias medan de resterande delarna (B-H) avser att granska det samanställda 

resultatet från de inkluderade artiklarna. De resterande delarna avser att studera om 

det inte finns överstämmelse med studierna (B), överförbarheten (C), den 

sammanlagda precisionen (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos-respons (G) 

och om det finns sannolikhet att effekten är underskattad (H) (SBU, 217).  

 

GRADE graderar evidens på en fyrgradig skala stark (++++), måttligt stark (+++O), 

begränsad (++OO) och otillräckligt (+OOO). Detta betyder att en stark och måttlig 

evidensstyrka är tillräckligt för att applicera metoden i den kliniska verksamheten och 

risken är låg att ny forskning kommer en annan slutsats. Då resultatet är baserat på 
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studier av hög eller medelhög kvalité. En begränsad evidensstyrka kan också 

appliceras på den kliniska verksamheten om det uppfyller vissa krav exempelvis att 

det är kostnadseffektivt. Resultatet är baserat på studier av hög eller medelhög kvalité 

med kraftigt försvagade faktorer. Otillräcklig evidensstyrka bör inte implementeras 

kliniskt då studier saknas eller är av låg kvalité och ny forskning behövs (SBU, 2017).      

 

Databearbetning   
Texten från de inkluderade studierna bearbetades och analyserades genom 

syntetisering. Data extraherades efter effektmått som kunde användas för att besvara 

studiens syfte dvs. som belyste plackreducerande och inflammationsminskande effekt. 

Inkluderade studier grupperades efter vilket interdental hjälpmedel som studerades 

och därefter vilken effekt hjälpmedlet hade kring implantatet. En syntes av 

sammanlagda data för effekten som interdentala hjälpmedel har på plackreducerande 

och inflammationsminskande effekt utfördes.    

 

Etiska ställningstagande 
Etiska ställningstagande har gjorts genom att exkludera studier som inte blivit 

etiskgodkända av en etikkommitté eller på annat sätt följt forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Författaren har följt protokoll för systematiska studier 

(PRISMA, 2009; SBU, 2017). För att visa transparens i denna studie har tydliga 

beskrivningar i sökprocess och studieutvärdering presenterats. Varje inkluderad 

studies bias har utvärderats enligt SBU protokoll för RCT och observationsstudier 

(SBU, 2017). Författaren har inga ekonomisk påverkan att deklarera för denna studie.  

Resultat  

Presentation av studieresultat 
Totalt granskades 22 artiklar och fyra ansågs kunna besvara studiens syfte. Två 

interdentala hjälpmedel studerade plackavverkande och inflammationsminskade 

effekt kring orala implantat. Två artiklar studerade water floss och tre artiklar 

studerade tandtråd, en artikel var en jämförelsestudie mellan dessa. Studierna var 

publicerade mellan 2013-2017 och utfördes i Japan, Italien, Nederländerna och USA 
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Studiedesign och uppföljningstid 

En studie var RCT (Magnuson, et al., 2013), två var case study/observationsstudie 

(Montevecchi, et a., 2016; van Velzen, et al., 2016) och en var kohortstudie (Yamada 

et al., 2017). Yamada et al. (2017) hade en studielängd på 72 timmar. Magnuson et al 

(2013) följde upp sina testpersoner under 30 dagar. van Velzen at al. (2016) följde 

upp sina testpersoner 6 månader postoperativt. Montevecchi et al. (2016) följde upp 

sin testperson under 6 år postoperativt.  

 

Studiepopulation  

Den totala studiepopulationen för samtliga artiklar var 43 personer varav 33 män och 

10 kvinnor med totalt 65 implantat med en medelålder på 48,6 år (Magnuson, et al., 

2013; Montevecchi et al., 2016; van Velzen et al., 2016; Yamada, et al., 2017). Två 

artiklar använde sig enbart av män (Montevecchi et al., 2016; Yamada, et al., 2017) 

och två använde sig av både män och kvinnor (Magnuson, et al., 2013; van Velzen et 

al., 2016) dock var det snedfördelat mellan könen. Magnuson, et al. (2013) var den 

enda studien som deklarera något bortfall, på två personer som vardera hade två 

implantat från sin tandtrådsgrupp. Detta motsvarar ett bortfall på 9,1% i den totala 

populationen och 18,2% i tandtrådsgruppen (Magnuson, et al., 2013).  

 

Utfallsmått  

Två artiklar (Montevecchi et al., 2016; van Velzen et al., 2016) använde sig både av 

mucosit och peri-implantit som utfallsmått avseende inflammation genom att använda 

parametrarna BOP och ökat fickdjup. Testpersonerna blev behandlade på 

specialistklinik med antiseptiska medel, parodontal kausal behandling och kirurgi. 

Vid explorativ kirurgi fanns det fibrer från tandtråd som var orsaken till patologin. 

Bakterieodlingar och mikroskop användes för att bekräfta orsaken till patologi. En 

studie (Magnuson, et al., 2013) använde sig av BOP på minst två av sex ytor kring 

implantat (mucosit) som utfallsmått. Därefter blev testpersonerna instruerade i 

munhygien avseende tandborstteknik samt användandet av water floss och tandtråd 

beroende på vilken testgrupp de tilldelades. I enbart en studie (Yamada, et al., 2017) 

var all munhygien utesluten kring implantatet då syfte med studien var att samla plack 

på implantatet för att testa plackavverkande effekt genom water floss. Artikeln 

använde sig av plack som utfallsmått  
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Risk för bias för inkluderade studier  

Samtliga inkluderade artiklar bedömdes för risk av bias på studienivå enligt SBU 

granskningsmallar för RCT och observationsstudier (SBU, 2017). RCT-studien 

ansågs ha medelhög risk för bias (Magnuson, et al, 2013). Vid tre studier användes 

observationsstudiemallen från SBU för att avgöra bias. Studierna av Montevecchi et 

al. (2016) och Yamada, et al. (2017) ansågs ha medelhög risk för bias. Medan studien 

av van Velzen et al. (2016) ansågs ha låg risk för bias. Samtliga kvalitetsgranskningar 

baserat på bias presenteras som Bilaga 1-4.  

 

Syntes av resultatet 
Resultatet från de inkluderade artiklarna presenteras under rubrikerna Tandtråd och 

Water floss. En sammanvägning av effekten som tandtråd och water floss har på 

utfallsmåtten BOP, PI, fickdjup, mucosit och peri-implantit presenteras under 

respektive rubriker. En sammanvägning av evidensen för vartdera av effektmåtten 

presenteras under rubriken GRADE.   

 

Tandtråd 

Tre studier studerade tandtråd kring orala implantat, en RCT-studie, en 

observationsstudie och en case study med totalt 24 testpersoner och 35 implantat 

(Magnuson, et al., 2013; Montevecchi, et al., 2016; van Velzen et al., 2016). I två av 

studierna genomgick 11 testpersoner med 17 implantat behandling på 

specialistkliniker för mucosit och peri-implantit som inte ville läka ut innan 

explorativkirurgi utfördes. Utfallsmåtten var fickdjup och BOP för båda studierna 

dock så framgår inte värden för BOP. Ena studien presentera fickdjup med ett 

medelvärde på 6,8mm (van Velzen et al., 2016) och andra studien presentera fickdjup 

mellan 6,0-8,0 mm (Montevecchi, et al., 2016). I samtliga fall fanns fibrer som 

undersöktes under elektronmikroskop samt in vivo odlingar. Resultatet visade att 

fibrer från tandtråd fastnat kring implantatens råa ytor vilket ledde till kolonisation 

utav bakterier såsom, P.gingivalis, T.Forsythia och T,denticola. I samtliga fall 

minskade kliniska tecken på patologi, fickdjup och BOP förutom i ett fall där BOP 

inte försvann (Montevecchi, et al., 2016; van Velzen et al., 2016). Fickdjupen 

minskade till medelvärde 4,6mm (van Velzen et al., 2016). Studien av Montevecchi, 
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et al. (2016) angav enbart att fickorna minskade till normalvärde. Slutsatsen för båda 

studierna var att tandtråd vid rengöring kring orala implantat kan utgöra en risk för 

mucosit och peri-implantit ifall fibrer fastnar kring implantaten och fickdjup minskar 

ifall fibrerna avlägsnas (Montevecchi, et al., 2016; van Velzen et al., 2016). En RCT 

studie utförd på 13 personer med 18 implantat visade 100% BOP (minst två av sex 

ytor) kring samtliga implantat med ett medelvärde (SD) på 52,8% (19,2%) av 

samtliga ytor kring implantaten, vid baseline. Efter 30 dagar fick sex implantat 

(33,3%) reducerat BOP (mindre än två av sex ytor) kring implantat efter användandet 

av tandtråd som komplement till tandborstning (Magnuson, et al., 2013).  

 

Water floss 

Två artiklar (Magnuson, et al., 2013; Yamada, et al., 2017) studerade water floss på 

sammanlagt 19 personer med 30 implantat. Ena studien använde PI som utfallsmåttet 

(Yamada, et al., 2017) och den andra studien användes BOP som utfallsmått 

(Magnuson, et al., 2013). Yamada et al. (2017) studerade water floss (jet) förmåga att 

avlägsna plack kring implantat. Fyra festpersonerna skulle vardera ha två implantat i 

munnen under 72 timmar och enbart tas ut vid tandborstning och födointag. Efter 

studietiden avlägsnades implantaten och PI mättes genom infärgning och undersöktes 

sedan under elektronmikroskop. Utfallsmåttet PI var 100% för samtliga implantat som 

sedan utsattes för water floss under 60 sekunder. Medianvärdet av kvarvarande PI 

efter att ha utsatts för water floss var 59,44% (Yamada et al., 2017). 

Jämförelsegruppen i Magnuson et al. (2013) bestod av 15 personer med 22 implantat 

med 100% BOP (minst två av sex ytor) med ett medelvärde (SD) på 47,0% (13,3%) 

av samtliga ytor kring implantaten, vid baseline. Efter att ha använt water floss som 

komplement till tandborstning under 30 dagar visade 18 av 22 (81,8%) implantat 

reducerat BOP (mindre än två av sex ytor). Detta resultat var statistisk signifikant 

(p=0,0018) bättre än tandtråd och BOP minskade 2,45 gånger mer med water floss 

(81,8%) än med tandtråd (33,3%) kring implantat (Magnusson, et al., 2013). 

 

GRADE 

En sammanfattning av resultatet från granskningsmallarna (Bilaga 1-4) presenteras i 

Tabell 3. Detta resultat kunde ge sammanvägande evidens för resultatet enligt 

GRADE och presenteras i Tabell 4. Vetenskapliga underlaget för interventionen water 



!

! 15!

floss vs tandtråd med effektmåttet BOP är baserat på en studie med ett måttligt starkt 

vetenskapligt underlag (+++O). Vetenskapliga underlaget för interventionen water 

floss med effektmåttet PI är baserat på en studie med ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag (+OOO). Vetenskapliga underlaget för interventionen tandtråd med 

effektmåttet BOP och fickdjup är baserat på två studier med ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag (+OOO). Sammanfattningsvis är det vetenskapliga underlaget 

för interdentala hjälpmedels effekt på plack och inflammation kring orala implantat 

otillräckligt (+OOO) och evidensstyrkan bedöms som otillräcklig då studierna är få 

och av låg kvalité med delvis bristande studiedesign, med små populationer och med 

olika effektmått. Detta innebär att ny forskning inom ämnet behövs.  

Diskussion 

Huvudresultat  
Baserat på fyra ingående studier som granskades i enlighet med GRADE ansågs 

evidensen som otillräcklig och begränsad kring interdentala hjälpmedels effekt på att 

avverka plack och minska inflammation kring orala implantat. Water floss avlägsna 

40,56% av plack kring orala implantat (Yamada et al., 2017) och BOP minskar med 

81,8%. Water floss är statistiskt signifikant (p=0,0018) bättre än tandtråd på att 

minska BOP kring orala implantat och är 2,45 gånger effektivare. Tandtråd kan 

reducera BOP med 33,3% (Magnusson, et al., 2013) dock kan det utgöra en riskfaktor 

för mucosit och peri-implantit ifall fibrer från tandtråd fastnar kring orala implantat 

och kan då leda till bakteriekolonisation av P.gingivalis, T.Forsythia och T,denticola. 

Avlägsnas fibrerna reduceras BOP helt (Montevecchi et al., 2016; van Velzen et al., 

2016) och fickdjup reduceras med genomsnitt 2,2 mm (van Velzen et al., 2016). 

 

Metoddiskussion  
En systematisk litteraturstudie har en hög grad av evidens då det avser att 

sammanfatta den vetenskapliga litteraturens evidens och granska den för att 

vårdpersonal ska välja rätt intervention (Berchier, et al., 2008). All tandvårdspersonal 

bör arbeta enligt evidensbaserad tandvård för att ta ett begrundat beslut som är i 

patientens fördel (Berchier, et al., 2008; Slot, et al., 2008). För att ta ett välgrundat 

beslut måste klinikens expertis, patienters värderingar, tillgängliga instrument och 
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experimentellevidens beaktas (Slot, et al., 2008). Det är inte svårt att finna litteratur 

som studerat interdentala hjälpmedels effekt på parodontal status (Hoenderdos, et al., 

2008). Detta påstående kan inte appliceras i den aktuella studien. Detta kan bero på att 

utförandet av implantat har ökat markant senaste tiden och forskning kring hur dessa 

implantat underhålls har inte varit fokusen bakom forskningen. På grund av det låga 

utbudet på studier var en systematisk litteraturstudie inte den optimalaste 

studiedesignen för ämnet. Dock har den aktuella studien kunnat belysa att det finns få 

studier och brister i evidensstyrka inom ämnet.   

 

För att en litteratursökning ska anses som tillräckligt krävs en sökning i minst två 

databaser och för studier inom det medicinska fältet anses sökningar i PubMed, 

Cochrane Library och Embase lämpligast (SBU, 2017). Sökningar i Cochrane Library 

valdes att inte utföras då sökningen i hemsidan inte fungerade. Detta kan ha påverkat 

utbudet av tillgängliga artiklar. Därför valdes det att komplimentera 

litteratursökningen i databasen Medline. Databasen Embase ingår nu i databasen 

Scopus och kunde då användas som databas i den aktuella studien.  

 

Frågor som avser att bedöma eller besvara en behandlingseffekt, förebyggande 

åtgärder eller terapi besvaras lämpligast genom RCT-studier. Vid nyare metoder eller 

mindre studerade behandlingar kan andra studietyper behöva inkluderas främst 

prospektiva observationsstudier. Resultatet blir dock inte lika tillförlitligt (SBU, 

2017). Innan litteratursökning utfördes sattes kriteriet att RCT-studier skulle primärt 

inkluderas. Detta fick strykas då det överlag ansågs finnas lite litteratur som studerade 

interdentala hjälpmedels effekt kring orala implantat som primära syfte. Därför 

inkluderades flera studier av otillräcklig eller begränsad evidensstyrka baserat på 

studiedesign. Enbart en RCT-studie fanns och ansågs kunna implementeras i 

resultatet. Resterande studier var observationsstudier utan jämförelsegrupp samt case 

study vilket betyder att resultatet i den aktuella studien är svagt tillförlitligt.  

 

För RCT-studiers trovärdighet ska randomiseringen vara väl beskriven och i studier 

som är publicerade innan 1990 kan det vara att beskrivningen av randomisering 

saknas helt. Bortfall påverkar studiers effektmått och ett bortfall på mindre än 10% 

påverkar inte studiens tillförlitlighet men skulle bortfallet vara mer än 30% påverkas 

effektmåttet för mycket att studiens resultat bör exkluderas (SBU, 2017). Ett av den 
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aktuella studiens inklusionkriterier var att studier skulle vara publicerade 1998 eller 

senare. Detta gjordes för att öka studiens tillförlitlighet. Dock kunde detta eventuellt 

ha varit en orsak till varför få studier fanns vid litteratursökningen. Studier kring 

ämnet kan ha varit publicerade tidigare än 1998 varav redan ha en etablerad evidens. 

Det positiva med de inkluderade studierna var dock det låga bortfallet. Enbart en 

studie registrerade bortfall och detta var under 10% vilket inte påverkar effektmåttet. 

Inklusion- och exklusionkriterierna följdes och applicerades i den aktuella studien. 

Samtliga deltagare var friska vuxna människor utan fysiska eller psykiska handikapp. 

På sätt var resultatet delvis homogent dock varierade vilket interdentalt hjälpmedel 

och utfallsmått som användes. Två av de inkluderade studierna använde sig av 

antiseptiska hjälpmedel med detta påverkade inte studiernas utfallsmått, då studiernas 

syfte var att utreda orsaken till kvarstående patologi. Samtliga inkluderade hjälpmedel 

finns på den svenska marknaden. Studien av Yamada, et al. (2017) testade två olika 

typer av orala interdentala hjälpmedel som använder sig av vatten, cavitating jet och 

water jet. Resultatet från cavitating jet valdes att inte tas med i resultatet då denna 

teknik inte verkade finnas på den svenska marknaden. Tekniken gick ut på att vattnet 

ska omvandlas till ånga och utifrån vad som kunde utläsas från artikeln är tekniken 

mer anpassad till en kliniskmiljö och inte hem användning.  

 

Varje steg i granskningsprocessen av en systematisk litteraturstudie bör utföras av 

minst två författare som arbetar oberoende av varandra för att minska risken för bias 

och för att relevanta artiklar missas (SBU, 2017). Författaren i den aktuella studien 

var ensam granskare. En medförfattare hade kunnat bidra till att minska risken för att 

relevanta artiklar missas genom att eventuellt välja titlar som aktuella författaren 

förbisåg. Därför granskades samtliga funna listor två gånger ifall någon artikel 

missades vid första genomläsningen. Detta gjordes för att höja kvalitén och försöka 

säkerhetsställa att ingen titel missades. Dock är inte denna metod optimal då 

författaren redan genomläst titlarna en gång och då kunde många titlar kännas bekanta 

och tendera att inkluderas. För att optimera sökningen söktes hjälp av 

universitetsbibliotekarie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Förslag 

på sökord lads fram av författaren och universitetsbibliotekarien hjälpte till i hur 

sökorden skulle kombineras med varandra. Detta gjordes för att få en precis och bred 

sökning. Kurskamrater granskade och kommenterade den aktuella studien för att 
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utföra korrigeringar och öka kvalitén. Stöd och insyn söktes från handledaren ifall 

artiklar borde ingå i resultatet eller inte samt hur resultatet skulle analyseras.  

 

För att optimera och öka kvalitén av den aktuella studien följdes PRISAM (2009) 

checklistan. Varje inkluderad artikel måste granskas för bias enligt checklistan. Dock 

på grund av inkluderingen av artiklar som inte var observationsstudier eller RCT 

ansågs enbart två av fyra inkluderade studier var lämpliga att använda SBU 

granskningsmallar på vilket inte helt följer med PRISAM kriterierna. De två case 

study/observationsstudie kunde inte använda granskningsmallarna för att bedöma 

bias. Dock fanns inget annat alternativ tillgängligt. Båda case 

study/observationsstudie av Montevecchi et al. (2016) och van Velzen et al. (2016) 

ansågs dock vara välgjorda och ha en medelhög respektive låg risk för bias. 

Resterande inkluderade studier ansågs ha en medelhög risk för bias. Sammanlagt 

bedöms att de inkluderade artiklarna har en medelhög risk för bias. En metaanalys 

kunde inte utföras på grund av att inkluderade artiklar inte enbart var RCT eller 

observationsstudier och hade olika effektmått.  

 

Resultatdiskussion 

Utfallsmått i relation till studiens syfte.  

Om oral rengöring uteblir kring implantat under en tre veckors period leder det till 

ackumulation av plack och till en inflammatoriskrespons (Mombelli & Lang, 1998). 

Både mucosit och peri-implantat är inflammatoriska sjukdomar i tandens 

omkringliggande vävnader (Lang & Berglundh, 2011; Berglundh, et al., 2018). Dessa 

tre utfallsmått är därför relevanta för att besvara studiens syfte där effektmåtten PI, 

BOP och Fickdjup har använts.    

 

Tandtråd 

Det har länge varit ett antagande att tandtråd har en bra plackavverkade effekt kring 

tand- och implantatytor och minskar då även gingivalinflammation. Dock har detta 

påstående låg evidens då tandtråd inte har utvärderas kliniskt som andra 

interventioner. Tandtråd har ingen tilläggseffekt till tandborstning i avseende på 

plackavverkande och inflammationsminskande effekt. Tandtråd kan avlägsna plack 
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och minska inflammation dock som självständig intervention vid utebliven 

tandborstning (Berchier, et al., 2008). I denna studie fanns enbart tre studier som 

studerade tandtråd och implantat dock var två av dessa case study/observationsstudie 

och en RCT på totalt 24 personer med 35 implantat. Skulle resultatet tolkas efter 

tillgänglig litteratur visade den aktuella studien att tandtråd är en riskfaktor för 

mucosit och peri-implantit (Montevecchi et al., 2016; van Velzen et al., 2016). Dock 

kunde det i en studie påvisa en 33,3% effekt på minskad inflammation kring implantat 

(Magnuson et al., 2013). van Velzen et al. (2016) visade intressant nog under 

elektronmikroskop hur tandtråd lämnar efter sig fibrer som fastnar på implantat. Detta 

kan antyda att tandtrådsfibrer utgör en riskfaktor för mucosit och peri-implantit då det 

leder till bakteriekolonisation. Dock bör inte denna slutsats dras på grund av 

studiedesignen för case study och observationsstudien samt den låga populationen hos 

dessa studier. Den inkluderade RCT-studien påvisade dock att tandtråd har en 

inflammationsminskande effekt. Vilket kan stärka tandtrådens evidens kring dessa 

inflammationsminskande effekt. SBU (2017) anser att fallstudier har lägst 

evidensstyrka dock har RCT högst evidensstyrka.  

 

Water floss 

Water floss som komplement till tandborstning har i tidigare review visat vara bättre 

än tandtråd på att avlägsna plack, minska blödning och gingivit (Barnes, et al., 2005). 

Det är effektivt på att minska plack och inflammation kring implantat i kombination 

med tandtråd tillåter det reosseointegration genom en god bakteriell avverkandeeffekt 

kring mikrogängor dock påvisat genom djurförsök (Park, et al., 2015). Water floss har 

förmågan att avlägsna och minska antalet subgingivala bakterier (Barnes, et al., 

2005). I den aktuella studien fanns två studier som studerade water floss och orala 

implantat. Totalt studerades 19 personer med 30 implantat. Water jet/floss kan 

avlägsna 40,56% av plack kring orala implantat (Yamada, et al., 2017) och minska 

BOP med 81,8% (Magnuson, et al., 2013). Dock är plackavverkande effekten baserat 

på åtta implantat från fyra testpersoner. Den enda RCT-studien som inkluderades var 

skriven av Magnuson, et al. (2013) konkluderade att water floss är överlägset bättre 

på att minska inflammation kring orala implantat än tandtråd. Vid planeringsfasen 

utav den aktuella studien antogs att det skulle finnas flertal studier såsom den av 

Magnuson, et al. (2013) där två interdentala hjälpmedel skulle jämföras med varandra. 
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Dock kan inte resultatet väljas i en systematisk litteraturstudie då syftet med den är att 

presentera en sammanvägning av resultatet från tidigare publicerade studier.  

 

Interdentala hjälpmedel 

En optimerad oral hygien är både tids- och energikrävande och för många hjälpmedel 

kan kännas överväldigande för patienter. Den orala hygienen är också livslång och 

vinsterna ses inte på kort sikt (Öhrn & Sanz, 2009). Enligt en studie skulle patienter 

hellre välja ett annat hjälpmedel än tandtråd (Barnes, et al., 2005). Dock måste det 

interdentala hjälpmedlets förmåga att göra rent främst beaktas (Jordan, et al., 2014). 

Interdentalborstar kan vara bättre än tandtråd på att avlägsna plack. Dock är evidensen 

låg eller är effektstorleken låg och inte vara av klinisk betydelse. En nyligen 

publicerad review visar att evidensen kring water floss är låg och med varierande 

resultat, dock är detta baserat på studier utförda på naturliga tänder (Worthington 

2019). Det svåra med att välja ett interdentalt hjälpmedel för varje enskild patient är 

att den dels bör ha en viss evidens kring sin plackavverkande eller 

inflammationsminskande effekt men att den även accepteras och används av 

patienten, och detta är en aspekt kring interdentala hjälpmedel som inte belystes i de 

inkluderade studierna eller i den aktuella studien. Skulle en evidens etablerats kring 

interdentala hjälpmedels plackavverkande eller inflammationsminskande effekt så 

måste patientens aspekt även belysas. Hjälpmedlets effekt är irrelevant ifall patienten 

inte vet hur hjälpmedlet bör användas eller gillar inte hur det kännas vid användning. 

Varav är interdentala hjälpmedels plackavverkande eller inflammationsminskande 

effekt enbart en del av den fullständiga evidensen kring hjälpmedlet. Den aktuella 

studien bidrog inte med någon tydlig evidens. Utifrån resultatet i denna studie har 

water floss en bättre plackavverkande och inflammationsminskande effekt kring orala 

implantat än tandtråd. Ingen artikel som studerade interdentalborstar eller tandsticka 

inkluderades i den aktuella studien och en slutsats kring dessas effekt kring orala 

implantat kan inte presenteras.  

 

Klinisk relevans  

Oral hälsa upprätthålls genom en god munhygien som innebär tandborstning två 

gånger om dagen i kombination med interdental rengöring en gång om dagen. Detta 

gäller både implantat och tänder. Tandsticka, tandtråd och interdentalborste är de 
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vanligaste interdentala hjälpmedlen (Öhrn & Sanz, 2009) men egenvård ska vara 

individanpassat beroende på tillgänglighet, protetiskdesign och patientens 

bekvämlighet och förmågan (Öhrn & Sanz, 2009; Todescan, Lavigne & Kelekis-

Cholakis, 2017). Förbättring av patienters munhygien sker genom ett samspel mellan 

patient och behandlaren. Patienter ska få råd om optimerad munhygien av 

behandlaren (Öhrn & Sanz, 2009). Tandhygienisten är den primära behandlaren när 

det gäller preventiv vård och information om hur patologi kan förebyggs. 

Tandhygienister har kunskap och förståelse för patientens individuella behov 

(Berchier, et al., 2008). Behandlaren kan inte ge information och instruktion om hur 

patienter kan förebygga patologi kring orala implantat genom en god munhygien med 

hjälp av interdentala hjälpmedel med hänvisning till den aktuella studien. Då stöd av 

vetenskaplig evidens kring ämnet är otillräckligt och utbudet av studier är även lågt. 

Det finns ingen evidensbaserad klinisk rekommendation inom detta ämne. 

 

Andra reviewstudier har belyst att evidensen kring rengöring av orala implantat med 

interdentala hjälpmedel är begränsad (Louropoulou, et al., 2014; Salvi & Ramseier, 

2015). Flera olika interdentala hjälpmedel kan användas för att göra rent implantat 

men dessa är baserade på evidens från naturliga tänder (Louropoulou, et al., 2014; 

Bidra, et al., 2016). Problemet med detta är att implantat har skarvar och former som 

tillåter ansamling av plack och som gör avlägsnandet av plack svårt. Det behövs 

kliniska studier för interdentala hjälpmedel som utvärderar de olika produkterna 

(Louropoulou, et al., 2014). Tidigare reviewstudier har belyst att evidensen kring 

rengöring av orala implantat med interdentala hjälpmedel är begränsad dock så var 

detta inte syftet med reviewstudierna. Dessa studiers syfte var en översiktlig 

litteraturstudie kring självrengöring av orala implantat, både mekaniskt och kemiskt. 

Den aktuella systematiska litteraturstudien är till kännedom den enda av sitt slag vars 

syfte var specifikt interdentala hjälpmedels plackavverkande och 

inflammationsminskande effekt kring orala implantat.     

 

Framtida forskning  
Implantat är mycket dyrare än proteser men fördelarna är flera, speciellt över tid 

(Kuoppala, et al., 2012). Tandlösa personer utan erfarenhet av implantat är villiga att 

betala upp till tre gånger mer för implantat än konventionella proteser. De som har 



!

! 22!

erfarenheter med implantat är villiga att betala ännu mer. Dessa patienter skulle aldrig 

återgå till sitt tidigare tillstånd och skulle betala oavsett för att förhindra det 

(Esfandiari, et al., 2009). Mycket forskning har skett kring placering av implantat men 

lite har gjort på hur patienter ska upprätthålla en god munhygien som är avgörande för 

implantatets överlevnad (Louropoulou, et al., 2014). Flera RCT studier bör utföras i 

hur hälsa kring implantat kan upprätthållas (Esposito, et al., 2003). De ekonomiska 

vinsterna bakom implantat kan vara en orsak till att forskning har fokuserat på de 

kirurgiska aspekterna bakom implantat men inte de förebyggande aspekterna. Om 

patienter önskar ha en protetisk konstruktion som känns stabil och är villig att betala 

mycket pengar för det måste vi som behandlare kunde tillgodose behovet av att 

upprätthålla hälsa kring implantatet. Det finns litteratur kring hur effektiva 

interdentala hjälpmedel är kring tänder men implantat har ytor som tillåter 

plackansamling som tänder inte har. Vi som kliniker måste veta att produkten vi 

rekommenderar har effekt på plack och inflammation kring orala implantat och därför 

behövs det fler kliniska randomiserade studier inom området.   

Konklusion 
Få studier kring ämnet fanns vilket resultera i otillräcklig evidens kring interdentala 

hjälpmedels plackavverkande och inflammationsminskande effekt kring orala 

implantat. Resultatet i den aktuella studien är baserat på fyra artiklar med små 

populationer och delvis bristande studiedesign som studerat två interdentala 

hjälpmedel. Water floss kan avlägsna 40,56% av plack kring orala implantat och 

minskar BOP med 81,8% och är statistiskt signifikant bättre än tandtråd på att minska 

BOP kring orala implantat och gör det 2,45 gånger mer effektivare. Tandtråd kan 

reducera BOP med 33,3% dock kan tandtråd utgöra en riskfaktor för mucosit och 

peri-implantit genom att fibrer från tandtråden fastnar kring orala implantat och kan 

leda till bakteriekolonisation. Fler kliniska studier inom ämnet behövs för att stärka 

evidens inom ämnet.  

Finansiering 
Inga ekonomiska vinster eller påverkan finns inte att deklareras.  
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Figur 1. Illustration av hur sökorden kombinerades med varandra genom applicering 

av sökoperatörer, MeSH-termer samt datumintervall i databasen Pubmed 

 

Figur 2. Illustration av hur sökorden kombinerades med varandra genom applicering 

av sökoperatörer i databasen Medline 

 

 

Figur 3. Illustration av hur sökorden kombinerades med varandra genom applicering 

av sökoperatörer och datumintervall i databasen Scopus 

 

 

 

 

((((interdental OR approximal) AND (brush* OR clean*)) OR floss OR super-floss OR “tooth pick*” OR 
Dental Devices, Home Care[MESH] OR oral hygiene[MeSH Terms] OR clean*)) AND (dental 
implants[MeSH Terms] OR ((Osseointegrated [tiab] OR oral [tiab] OR bone) AND implant*[Title/Abstract]) 
OR Dental Prosthesis, Implant-Supported[MeSH Terms]) Sort by: Title Filters: Publication date from 
1998/01/01 
!

(interdental brush* or interdental clean* or approximal clean* or approximal brush* or floss or 
super-floss or tooth pick* or dental Devices, Home Care or oral hygiene or clean*).ab. OR 
(interdental brush* or interdental clean* or approximal clean* or approximal brush* or floss or 
super-floss or tooth pick* or dental Devices, Home Care or oral hygiene or clean*).ti. AND (dental 
implants or Osseointegrated implant* or bone implant* or oral implant* or Dental Prosthesis, 
Implant-Supported).ti. OR (dental implants or osseointegrated implant* or bone implant* or oral 
implant* or dental Prosthesis, Implant-Supported).ab.!

TITLE-ABS-KEY ( "interdental brush*"  OR  "Interdental clean*"  OR  "approximal 
clean*"  OR  "approximal brush*"  OR  floss  OR  super-floss  OR  "tooth pick*"  OR  "Dental 
Devices, Home Care"  OR  "oral hygiene"  OR  clean* )  AND  ( "dental 
implants"  OR  "Osseointegrated implant*"  OR  "oral implant*"  OR  "bone 
implant"  OR  "Dental Prosthesis, Implant-Supported" )  AND  ( LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2004 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2003 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2002 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2001 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  1999 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  1998 ) )  
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Tabell 1. Sammanfattning av inkluderade artiklar.  
År och 
författare 

Studie 
design 

Antal 
deltagare 

Material och 
metod 

Typ av 
interdentalt 
hjälpmedel 

Effektmått Resultat Etiska 
ställningstaga
nde 

Kvalitetsgrans
kning enligt 
SBU 
granskning 
mall 

2013. 
Magnuson, 
et al. 

RCT 28 personer, 
21 män, 7 
kvinnor, 40 
implantat, 22 
implantat i 
water floss 
och 18 i 
tandtrådgrup
pen   

Studien varade i 
4 månader. 
Testpersoner 
fick 
tandborstnings 
instruktion (rek 
2gånger/dag) 
och instruktion i 
interdental 
hjälpmedel (rek 
1 gång/dag.  

Tandtråd vs 
water floss 

BOP Efter 30 
dagar hade 4 
implantat 
BOP på 
minst två 
ytor (81,8%) 
efter att ha 
använt water 
floss. 12 
implantat 
hade BOP på 
minst två 
ytor (33,3%) 
vid 
användning 
av tandtråd 
p=0,0018 

Etisk godkänd 
Tufts medical 
center and 
Tufts 
university 
health 
sciences 
campus 

Medelhög  

2016. 
Montevecch
i et al.  

Case 
study 

1 man 4 
implantat 

Återkommande 
peri-implant 
mucosit, 
endoskopi l 
fiber fördes in i 
sulcus, objekt 
såg avlägsnades 
analyserades 
mikroskopiskt 
såg att det var 
fibrer från floss, 
bakterieprov 
vissade P. 
gingivalis T. 
Forsythensis, 
T.denticola 

Tandtråd  Mucosit och 
peri-
implantit 
med hjälp av 
parametrarna 
BOP och 
fickdjup 

Konklusione

n är att trots 

begränsning 

av case 

study 

argumentera

r arbetet en 

ny syn kring 

dem 

negativa 

konsekvense

rna med 

Superfloss®, 

Oral-B vid 

rengöring av 

implantat 

   
 

Följde 
Helsingfors 
deklarationen  

Medelhög 



!

! 33!

2016. van 
Velzen et al.  

Observ
ations 
studie 

10 
testpersoner 
7 män, 3 
kvinnor 
13implantat 

Patienter som 
behandlades för 
peri implantit på 
Rijnland 
Hospital i 
Leiderdorp, 
explorativ 
kirurgi utfördes 
genom att fälla 
en lambå, 10 
patienter med 
presisterande 
kirurgi 
undersöktes och 
fanns spår av 
tandtråds fibrer, 
fanns 
Fucobacterium  

Tandtråd Mucosit och 
peri-
implantit 
med hjälp av 
parametrarna 
BOP och 
fickdjup 

Konklusion: 
användandet 
av tandtråd 
för 
interdental 
rengöring av 
implantat 
bör 
utvärderas. 
Interdental 
borstar eller 
tandstickor 
är att föredra 
vid rå 
implantat. 
Sammanfatt
ningsvis kan 
användandet 
av tandtråd 
vara en 
riskfaktor 
för att 
utveckla 
peri-
implantit 
genom att 
fibrer 
fastnar.  
 

Etiskförhållnin
gssätt. 
Deltagarna 
kunde inte 
identifieras. 
Då de var 
patienter på 
specialistklini
k.  

Låg 

2017. 
Yamada, et 
al. 

Kohorts
tudie  

4 män 8 
implantat 

Implantaten fick 
vara i 
deltagarnas mun 
under 72h. 
Behandlades 
sedan med 
cavitating jet 
och water jet 
separat under 
30, 60 och 180 
sek.  

Cavitating 
jet, water jet 
(floss) 

PI Konklusion: 
totalt 
kvarvarande 
plack var 
lägre vid 
cavitating jet 
än water jet 
median of 
37.69% vs 
59.44%, 
respectively, 
P , 0.05. 
 
 

Godkänd av 
etisk kommitté 
Showa 
University 
school of 
dentistry  

Medelhög 

!
Tabell 1. Sammanfattning av inkluderade artiklar med år, författare, land, 

studiedesign, antal deltagare, material och metod, typ av interdentalhjälpmedel, 

resultat och etiskställningstagande.  
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Tabell 2 Översikt och orsak till exkludering av exkluderade artiklar.  
År och författare  Titel  Anledning till exklusion 

1999. Palmer, R., Palmer, 

P. & Howe, L.  

Complications and 

maintenance.  

Ingen kliniskstudie 

2001. Moon, M. & 

Marrero, R. 

Implant superstructure 

hygienic modification. 

Artikel inlägg  

2006. Palmer, R. & 

Pleasance, C. 

Maintenance of 

osseointergrated implant 

prostheses.  

Ingen kliniskstudie 

2006. Silverstein, S. & 

Kurtzman, G.  

Oral hygiene and 

maintenance of dental 

implants. 

Ingen kliniskstudie  

2010. Myers Kracher, C. 

& Schmeling Smith, W.  

Oral health maintenance of 

dental implants.  

Ingen kliniskstudie 

2012. Chongcharoen, N., 

Lulic, M. & Lang, N.  

Effectiveness of different 

interdental brushes on 

cleaning the interproximal 

surfaces of teeth and 

implants: a randomized 

controlled, double-blind 

cross-over study.  

Studie utför på både tänder 

och implantat och urskilde 

inte dessa 

2013. Wadsworth, L.  Common threads: care and 

maintenance of implants. 

Ingen kliniskstudie 

2014. Kikuchi, M., 

Takigichi, T., Yamada, J., 

Yamamoto, M. & Soyama, 

H. 

Evaluation of the 

efficiency of cleaning 

dental plaque on titanium 

using cavitating jet 

Använde sig inte av 

implantat 

2014. Murgueitio, R., 

Dussan, J., Rios, H. & 

Avila-Ortiz,G.  

Visual labels to facilitate 

hygiene around implant-

supported complete fixed 

dental prostheses.  

 

Ingen kliniskstudie  



!

! 35!

2015. Bourgeois, D., 

Carrouel, F., Llodra, J.C., 

Bravo, M. & Viennot, S.  

A colorimetric interdental 

probe as a standard 

method to evaluate 

interdental efficiency of 

interdental brush 

 

Studerar inte interdentala 

hjälpmedel  

2015. Gugnani, S.& 

Gugnani, N.  

Low-quality evidence for 

the effectiveness of 

interdental brushing.  

Artikel inlägg 

2015. Jepsen, S., 

Berglundh, T., Genco, R., 

Merete Aass, A., Demirel, 

K., Derks, J., Figuero, E., 

Giovannoli, J., Goldstein, 

M., Lambert, F., Ortiz-

Vigon, A., Polyzois, I., 

Salvi, G., Schwarz, F., 

Serino, G., Tomasi, C. & 

Zitzmann, N. 

Primary prevention of 

peri-implantitis: managing 

peri-implant mucositis.  

Ingen kliniskstudie  

2015. Levin, L., 

Frankenthal, S., Joseph, L., 

Rozitsky, D., Levi, G. & 

Machtei, E.  

Water jet with adjunct 

chlorhexidine gel for 

nonsurgical treatment of 

peri-implantitis.  

Använde antiseptiska 

medel 

2015. Park, S-Y., Kim, K-

H., Shin, S-Y., Koo, K-T., 

Lee, Y-M., Chung, C-P. & 

Seol, Y-J.  

Decontamination methods 

using a dental water jet 

and dental floss for 

microthreaded implant 

fixtures in regenerative 

periimplantitis treatment.  

Studie utförd på djur 

2016. Levin, L. To floss, or not to floss? Is 

that the question? 

Artikel inlägg 

2016. Rutkowski, J.  The truth about flossing. 

 

Artikel inlägg 
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2016. Wang, Y., Zhang, Y. 

& Miron, R.  

Health, maintenance, and 

recovery of soft tissues 

around implants.  

Ingen kliniskstudie  

2017. Hallström, H., 

Lindgren, S. & Twetman, 

S. 

Effect of a chlorhexidine-

containing brush-on gel 

peri-implant mucositis.  

Studerade inte interdentala 

hjälpmedel  

Tabell 2. Översikt av exkluderade fulltextartiklar med år, författare, titel och 

anledning till exkludering. 
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