
Vid kavitetspreparation utan approximal-
skydd händer det lätt och ofta att grann-
tandens approximalyta nuddas och att man 
då orsakar en iatrogen preparationsskada. 
Detta är visat i flera olika studier 1,2. 

Utan skydd krävs extra koncentration och 
försiktighet för att undvika att sådan skada 
uppstår. Konsekvensen av en skadad app-
roximalyta är i bästa fall endast en förhöjd 
kariesrisk*, food impaction eller svårighet att 
etablera kontakt med granntanden med den 
nya fyllningen, är andra effekter som ibland 
uppstår.

Approximalskydd har tidigare varit onödigt 
omständliga att använda vilket gjort att de 
använts i alldeles för liten utsträckning.

 InterGuard finns i två olika varianter; en 
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låg, för pedodontiskt användning och en 
hög för vuxenpatienten. InterGuard är 
framställd i rostfritt specialstål (100 mikron 
tjock) med spiraler i vardera ändarna som 
gör det möjligt att justera InterGuard så 
att den passar individuellt oavsett buc-
cal-lingualbredd. Den tål autoklavering och 
sterilisering och kan användas flera gånger. 

Genom att vända spiralerna mot den tand 
som prepareras pressas InterGuard bort 
från de axiala vinklarna och ger god insyn 
och överblick. 

Flera kliniska undersökningar, bl a av Qvist 
och Medieros har visat förekomst av iatrogen 
skada på 60-75% av intakta granntänder vid  
approximalprepara-tioner. Se baksidan för 
referenser.

Med InterGuard görs preparationsarbetet mer effektivt samtidigt som man 
skyddar granntandens approximalyta.

InterGuard®

Efter cementeringar är InterGuard ett utmärkt hjälpmedel för att

eliminera överskott i kontaktpunkterna     

Vid överskottsborttagning efter cementering 
finns ofta cement kvar i kontaktpunkterna 
som kan vara svårt och tidskrävande att 
avlägsna.

Pressa ner InterGuard genom kontakt-
punkterna. “Spiralerna” ger stöd för 
fingrarna, så att man kan göra detta med 
välkontrollerad kraft. Är cementet särskilt 
hårt kan kanten på InterGuard “vässas” 
med en high speed diamant. 



InterGuard används vid preparation av approximalytor i syfte att skydda intilliggan-
de approximalytor från preparationsskador. InterGuard kan både autoklaveras och 
varmluftsteriliseras.

1.  Viktigt - Bind en tandtråd genom hålet i ena spiralen för att förhindra
 aspirationsrisk. Tråden bör vara så lång, ca 15 - 20 cm, att tråden 
 kommer utanför munnen. 

2. Justera avståndet mellan spiralerna med fingrarna, så att spiralerna 
 ligger an mot tanden.

3. Vänd spiralerna mot den tand som ska prepareras, så att InterGuard 
 inte ligger an mot tanden.

4. Om approximalkontakten är hård kan man använda en kil för att få 
 InterGuard på plats.

5. När preparationen börjar blir klar tenderar InterGuard att lossna när den    
 inte längre sitter i spänn. Om så behövs stabilisera med ett finger eller   
 med ett matrisband. För undvikande av korskontamination återanvänd   
 inte.

OBS: Inter-Guard skall alltid användas med en ligaturtråd
 fäst  i ena spiralens hål för att förebygga aspiration.  
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Bruksanvisning
InterGuard®

InterGuard i korthet

•  Förbättrar preparationssäkerheten och 
     reducerar preparationstiden. 

•  InterGuard är gjord i rostfritt stål och tål   
     både autoklavering och varmluftsterilisering.

•  Stor flexibilitet för individuell tillpassning.

•  Endast behov av två varianter; hög eller låg.

•  Ger god överblick och insyn i preparations-
     området.  

•  Lätt att applicera.

•  Skadar inte tandköttspapillen.

•  Utmärkt hjälpmedel för att ta bort överskott i  
  kontaktpunkterna efter cementeringar.

1.  Qvist, Johannessen & Bruun, Caries in relation to iatrogenic preparation 
  damage, J Dent Res 71:(1370-1373).

2.  Medeiros, V.A,F., Seddon, R.P., Iatrogenic damage to approximal surfaces  
  in contact with class II restorations, J Dent 28(2000) 103-110. 


