
Oppgave1 Langsvarsoppgave A.1 

Per Nilsen, 62 år, kommer til din klinikk. Ved en grundig klinisk undersøkelse ser du 

infraksjoner (sprekker) i emalje distookklusalt på tann 16. Du bestemmer deg for å fjerne hele 

amalgamfyllingen på tann 16. Nilsen klager på grunn av ising fra tann 23 bukkalt. Etter en 

klinisk undersøkelse finner du også en abrasjonsskade (pusseskade) bukkalt regio 23. Det blir 

bestemt å gjøre en direkte restaurering for tann 16 og tann 23 (Se figur 1 - 3.).  

Hvilke alternativer finnes for direkte restaurering for tann 16 og tann 23?  Oppgi det 

alternativet du ville anbefalt pasienten (4 poeng) og legg vekt på materialet sin 

biokompatibilit 

Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 4 

 

 

Oppgave2 Langsvarsoppgave A.2 

Gjør rede for bestanddeler i de direkte restaureringer som du valgte i oppgave 

A.1.  Gjør rede for hvilke funksjoner disse bestandelene har (15 poeng). 

Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 15 

 

 

Oppgave3 Langsvarsoppgave A.3 

Hvilke er forskjellene mellom en flytende kompositt (flowable composite) og en ordinær 

dental kompositt (universal composite) når det gjelder innhold, og hva er konsekvensene for 

de mekaniske egenskaper og dermed også indikasjoner (2 poeng)? 

Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 10 

 

 

Oppgave4 Langsvarsoppgave A.4 

Gjør rede for herdingsmekanismene til de direkte restaureringsmaterialene som 

du valgte i oppgave A.1. Forklar de forskjellige stadier nøye og forklar også 

forholdet mellom den herdingen og sammentrekning / krympespenning (stress 

shrinkage) som kan oppstå, og hvordan man kan redusere dette fenomen 

klinisk (15 poeng). 



Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 15 

 

 

Oppgave5 Langsvarsoppgave A.5 

Beskriv bindingsmekanismene mellom tannsubstans og de direkte 

restaureringer som du valgte i oppgave A.1. (4 poeng) 

Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 4 

 

 

Oppgave6 Langsvarsoppgave A.6 

Om du hadde valgt indirekte restaurering materialer for tann 16 og tann 23, 

hvilke biologiske vevsreaksjoner vil du kunne forvente av slike indirekte 

restaurering materialer (5 poeng)? 

Skriv ditt svar her... 

Maks poeng: 5 

 

 

 

Oppgave7 

Oppgave7 Oppgave B.1, Multiple Choice 

Hva kjennetegner addisjonssilikoner (A-silikoner)? 

Et riktig svar, 1 poeng 

 Gir dårlig detaljreproduksjon 

 Dimensjonsustabilt 

 Hydrofobt 

 Etanol som biprodukt 

Maks poeng: 1 

 

 

Oppgave8 

Oppgave8Oppgave B.2, Multiple Choice 



Hva er omtrentlig den ekuatomiske kjemiske sammensetning (approximative equiatomic 

chemical composition) for Nitinol? (1 poeng) 

Velg ett alternativ 

 30% av nikkel og 70% av titan 

 10% av nikkel og 90% av titan 

 50% av nikkel og 50% av titan 

 70% av nobium og 30% av titan 

Maks poeng: 1 

 

 

Oppgave9 

Oppgave9Oppgave B.3, Multiple Choice 

Hva kjennetegner Al2O3 (aluminium oksid) keramer? 

Velg ett alternativ 

 Har en overflate som lett kan syreetses for økt ruhet før sementering 

 Har en overflate som lett kan sandblåses for økt ruhet før sementering 

 Har høyeste frakturseighet (fraktur toughness) av de dental keramene 

 Har en overflate som ikke påvirkes av vanlig syreetsing som f.eks flusssyre (HF) 

Maks poeng: 1 

 

 

Oppgave13 

Oppgave13Oppgave B.7, Multiple Choice 

Keramer som dekker oksidekeram kroner..... 

Velg ett alternativ 

 har kjemisk binding til oksidkeramet 

 kan få glatt overflate om man etser med sterk flussyre (hydroflouric acid, HF) 

 er 100% amorft 

 er 100% krystallinsk 

 har lave estetiske egenskaper og er ikke avhengig av å være bundet til et sterkt 

underlag 

Maks poeng: 1 

 

 



Oppgave15 

Oppgave15Oppgave B.9, Multiple Choice 

Krom-kobolt, kryss av for riktig påstand 

Velg ett alternativ 

 kroner av denne legering kan fremstilles ved laser sintring 

 har lav hardhet og er lett å maskinere 

 har lav e-modul 

 Oksidlaget til metallet har liten relevans for binding av dekk-keramet 

Maks poeng: 1 

 

Oppgave16 

Oppgave16Oppgave B.10, Multiple Choice 

Hva betyr det at et materiale er duktilt? 

Velg ett alternativ 

 Det har lav e-modulus 

 Det har høy e-modulus 

 Det tåler kraftig permanent deformasjon uten å frakturere 

 Det tåler liten elastisk deformasjon før det frakturerer 

Maks poeng: 1 

 

Oppgave17 

Oppgave17Oppgave B.11, Multiple Choice 

Hva er riktig? (kryss av for rett påstand) 

Velg ett alternativ 

 Reaktive oksidlag som TiO2 på titanium gir akselerert korrosjon. 

 Korrosjon er en ett-trinns prosess, en reduksjon. 

 Galvanisk sjokk er produksjonen av en svak elektrisk strøm som oppstår når to 

ulike metaller i munnen (f.eks amalgam og gull) ligger nær hverandre. 

 Korrosjonen skjer fra innsiden av metallet 

Maks poeng: 1 

 

 

 



Oppgave18 

Oppgave18Oppgave B.12, Multiple Choice 

Hva er sant om uedle metallegeringer (base metal alloys)? 

Velg ett alternativ 

 Aluminium reagerer med kobolt (Co) og gir utfelling av salt som gir økt styrke. 

 Krom (Chromium, Cr) tilsettes hovedsaklig for å øke korrosjonmostanden 

 NiCr er svært utbredt, spesielt i Norden, og har lite allergent potensial 

 Krom (Chromium, Cr) påvirker ikke binding til dekk-keramet (f.eks feltspat 

keram) 

 Noen ulemper ved uedle metallegeringer er lavere stivhet og styrke enn edle 

metallegeringer. 

Maks poeng: 1 

 

Oppgave20 

Oppgave20Oppgave B.14, Multiple Choice 

Metallet til MK (metall-keramer) kroner (kryss av for riktig påstand) 

Velg ett alternativ 

 Er ofte en legering med høyt smeltepunkt 

 Må ha lavest mulig e-modul 

 Au-Pt-Pd er billig og mest brukt 

 Er ofte en legering med lav sigemotstand 

Maks poeng: 1 

 

 

Oppgave23 

Oppgave23Oppgave B.17, Multiple Choice 

Metallisk korrosjon påvirkes av .... 

Velg ett alternativ 

 områder med lav pH 

 områder som blir utsatt for gjentatte sykliske belastninger (utmattelse/fatigue) 

 områder med lavt oksygen 

 alle svaralternativer 



 saltinnhold i elektrolytt 

Maks poeng: 1 

 

 

Oppgave26 

Oppgave26Oppgave B.20, Multiple Choice 

Et elastisk materiale har 

Velg ett alternativ 

 Høy E-modulus og krever stor belastning for å tøyes 

 Lav E-modulus og krever stor belastning for å tøyes 

 Lav E-modulus og krever liten belastning for å tøyes 

 Høy E-modulus og krever liten belastning for å tøyes 

Maks poeng: 1 
 


