
 

1 Nyttig informasjon om støpte partielle proteser 

 

Støpte partielle/ CoCr proteser - indikasjoner: slike proteser er et rimelig alternativ, når 

flere tenner skal erstattes og blir gjerne brukt fremfor en rehabilitering med forholdvis kostbare kroner og 
broer. Protesen kan planlegges og  konstrueres prospektivt, slik at det er enkelt å utvide når behovet melder 
seg. 

 
Eksempel.konstruksjonsprinsipper friende 
 og innskutt situasjon ukj. 

Eksempel konstruksjonsprinsipper okj. 
Med dobbelsidig friende situasjon 

 

Fremgangsmåte: 

1. besøk: Ta alginalavtrykk for studiemodeller samt en bittregistrering hvis mulig for kasusplanlegging, og 
fremstilling for individuell avtrykkskje hvis nødvendig. Ta ut tannfarge. Vi utarbeider forslag til løsning 
med klamre, opplegg og forbindelseselementer. Samtidig fremstiller vi en individuell avtrykkskje og 
bitt.  

2. besøk: Slip om nødvendig plass for opplegg mm. i forhold til vårt konstruksjonsforslag. Ta et avtrykk 
med individuell avtrykkskje og gummielastisk masse. (Vi får produsert skjelettet med bittblokk eller 
tannoppstilling). 

3. besøk: Innprøving av skjelettet og tannoppstilling, ev. bitt taking. (Vi får justert tannoppstilling om 
nødvendig, ferdiggjort protesen eller får laget en prøveoppstilling). 

4. besøk: Det ferdige arbeidet prøves inn og godkjennes. Alternativt prøves tannoppstilling iht pkt 2 og 3. 
 

 
Eksempel på partiell ukj. protese, bilateral friende 

situasjon med modifiserte dobbelklamre. 
Eksempel partiell okj protese, unilateral friende 

situasjon og innskutt sadel. 

 



 

2 Nyttig informasjon om støpte partielle proteser 

 

Ulike klammertyper: Valg av type klammer beror på noen prinsipper: Friendesituasjon eller innskudd 

sadel, samt undersnitt og/eller divergens mellom aktuelle klammertenner. Husk også at opplegg og 
klammerskuldre ofte krever plass som må ordnes ved å beslipe tenner. Send oss derfor gjerne primæravtrykk 
for planlegging samt fremstilling av ind. avtrykkskjeer. 

   
E klammer 
Mest vanlige klammer for innskudd 
situasjon m sadelnær opplegg 

Backaction klammer 
Klammer for premolarer/ molarer i 
friendesituasjoner 

G klammer 
Motstykke til E klammer ved 
sadelfjern støtte  

   
Ringklammer 
For molarer ved inskudd situasjon. 
Alternativ til E klammer. 

Bonewillklammer 
gir god støtte og retensjon i 
premolar/ molarområde 

Roachklammer 
Elastisk  - brukes ved mye 
undersnitt eller når det ønskes å 
skjule klammeren mest mulig 

Gullklammer: i noen tilfeller kan en klammer i trukken gulltråd være et godt valg. Disse er mer elastiske enn 
støpte og tåler større undersnitt. Samtidig er de mer estetiske enn sølvfargede. Forgylte klammere er et 
alternativ, men gullbelegget varer som regel ikke lenge.       

 

Vedlikehold av støpte partielle proteser: Generelt sett skal slike proteser holde lenge, såfremt 
de blir kontrollert jevnlig og rebasert ved behov. I noen tilfeller kan klammere miste sin friksjon og må tilpasses.  

Rebasering: Sadelanlegg trenger regelmessig kontroll og ev. rebasering. Det gjelder spesielt 
friendesituasjoner. Rebaseringen foretas på vanlig måte, ved å applisere gummielastisk masse på stedene som 
skal fôres opp. 

Utvidelse: Ved tap av én eller flere tenner må protesen tas ut i et avtrykk, fortrinnsvis i alginat. Husk også å 

levere med antagonist modell eller avtrykk.  

Krone tilpasset støpt partiell protese: Skal en klammertann gjøres om til en krone, må det tas 

et prepavtrykk med protesen på plass (i gummielastisk masse). Husk antagonistmodell/ avtrykk. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål                                             

(Illustrasjonene og bildene er lånt av Dentaurum og BEGO) 


