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Skriv tydelig.  

A. KASUS OPPGAVE (50 poeng) 

 

Ola Nordmann Svensen (32) kommer til din klinikk for vurdering og behandling. Ola forteller 

at hun har hatt kjeveortopedisk behandling de siste årene og har fremdeles kjeveortopedisk 

apparaturer av rustfritt stål (316L). Pasienten klager over mye ubehag i munnen.  Ved 

undersøkelse oppdager du slimhinne-endringer i hele munnen, spesielt i underkjeve på venstre 

side.  Du oppdager videre at tann 34 har en eldre resin fylling som strekker seg over hele den 

mesiale flaten. Denne fyllingen har noe sekundærkaries. I tann 36 er en ny MK krone (nikkel-

krom legering med feltspat porselen). Det står ingenting i journalen hvilke sement som er 

brukt til MK kronen. Ola husker ikke om hun tidligere har fått påvist kontaktallergi mot noen 

biomaterialer.  

 

1. Drøft utfyllende om mulige årsakene til reaksjonene på biomaterialene som pasienten 

opplever (25 poeng) 

2. Gjør rede for eventuell behandling av pasienten (25 poeng) 

 

B. KORT SVAR SPØRSMÅL  

(Til sammen 16 poeng) 

1. Hva er definisjonen av et biomaterial (1 poeng) 

2. Hva er osseointegrering? (1 poeng) 

3. Hva er forskjell mellom osseoinduksjon og osseokondusjon? Nevn noen eksempler på 

materialer som har disse egenskapene (2 poeng) 

4. Metall-Keram kroner har en understøtte av  metall legeringer:  

4.1. Hvilken mekanisk egenskap er viktigst for slike legeringer? Grunngi svaret ditt. (1 

poeng) 

4.2. Hvilke andre egenskaper er viktig for slike legeringer? (1 poeng) 

4.3. Hva er klassifiseringen for alle dentale metall legeringer?  (2 poeng) 
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5. Mekanisk testing 

5.1. Tegn om igjen grafen for mekanisk testing av materialer som er gitt ovenfor og skriv 

riktig navn på aksene A og B (1 poeng) 

5.2. Marker på grafen de mekaniske parameterne som man kan lese av fra slike 

diagrammer (2 poeng) 

5.3. Hvilke mekaniske parameter er viktigest for en dental biomaterial? (1 poeng) 

5.4. Hva slags material (Material I eller Material II?) har høyest hardhet? (1 poeng) 

5.5. Hva slags material (Material I eller Material II?) er mer duktilt? (1 poeng) 

6. Hvorfor er zirkonium oksid (ZrO2) stabilisert med f.eks ytterium Y2O3? (2 poeng) 

 

 
 

 

 

 

 


