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i 

Útdráttur 

Tilgangur: Ritgerðin er lokaverkefni höfundar til BS prófs í tannsmíði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands vorið 2012. Vægi verkefnisins er 16 ECTS 

einingar. Leitað var svara við tveimur rannsóknarspurningum: Hvaða mátefni er mest 

notað til lokamáttöku við heilgómagerð meðal tannlækna hérlendis? og hefur 

sótthreinsun marktæk áhrif á stöðugleika (e. dimensional stability) mátefna? 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort að sótthreinsun hafi marktæk áhrif á 

stöðugleika mátefna vegna þess að sótthreinsun skiptir gríðarlegum sköpum fyrir velferð 

þeirra starfsmanna sem starfa á heilbrigðisvísindasviði. Einnig hefur höfundur brennandi 

áhuga á því að kynna sér betur uppistöðu, virkni, eiginleika og galla þeirra efna sem 

unnið er með og þar með öðlast bættan skilning á þeim mátefnaflokkum sem notaðir eru í 

heilgómagerð.  

Aðferðir: Notast var við megindlega aðferðafræði við rannsókn þessa. Könnun var send 

til þátttakenda með tölvupósti til félagsmanna í Tannsmiða- og Tannlæknafélagi Íslands. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara könnun sem samanstóð af spurningum tengdum 

verklagi og hagnýtri þekkingu þeirra. Rannsóknarvinnan fólst einnig í lestri viðurkenndra 

rannsóknargreina sem birtar hafa verið í tímaritum, veftímaritum og bókum sem varða 

mátefni í tannlækningum.  

Niðurstöður: Helstu niðurstöður könnunar sýna fram á að ekki virðist vera mikill munur 

á mátefnavali tannlækna til lokamáttöku í heilgómagerð. Allir kjósa þeir að nota 

einhverskonar gúmmímátefni og kýs meirihlutinn að taka lokamát í heilgómagerð með 

addition silíkoni. Rannsóknir sýna fram á að dýfing máta í sótthreinsandi lausn sé líklegri 

til árangurs þegar útrýma skal bakteríum og hafi ekki áhrif á nákvæmni, sé farið að 

tímatilmælum. 

Ályktun: Af niðurstöðum könnunar má álykta að meirihluti tannlækna hérlendis kýs að 

nota gúmmímátefni til lokamáttöku í heilgómagerð vegna betri eiginleika þeirra fram yfir 

önnur mátefni.  



 

ii 

Abstract 

Purpose: This thesis is a final project towards a B.Sc. degree in Dental Technology, 

Faculty of Odontology, University of Iceland School of Health Sciences, spring 2012. 

The aim was to answer these research questions: Which dental impression material is 

the most used to take a secondary impression for complete denture in Icelandic 

dentistry? and does the disinfection process have significant effect on the dimensional 

stability off dental impressions? The main purpose of the research was to examine 

whether the disinfection process had a significant effect on the dimensional stability of 

dental impression materials because disinfection is an enormous factor in the wellbeing 

of the employers of health sciences. The author also has a great interest in acquainting 

herself with the main feature of the dental impression materials, their functionality, 

quality and their defects and thus improving her understanding in the related set of issues.  

Methods: This study was based on quantitive research methods. A questionnaire was 

send to participants by e-mail to the Icelandic Dental Technicians´ Association and the 

Dental Association. Participants were asked to fill out a questionnaire which included 

questions related to their work methods and working knowledge. This research also 

included acknowledged studies from accepted journals, web magazines and books that 

concerned dental impression materials. 

Results: The main results from the study show that the selection of dental impression 

materials does not seem to differ greatly from one dentist to another. All the Icelandic 

dentists prefer to use elastomeric impression materials and the majority prefers to take a 

final impression with addition silicone material. Researches reveal that immersing dental 

impressions in disinfectant liquid is effective in fighting bacteria and that the accuracy of 

dental impressions is unaffected by it, if the recommended time is followed. 

Conclusion: From the study results it can be concluded that majority of Icelandic dentist 

prefers to use elastomeric materials for final impression making, due to better properties 

over the other impression materials. 
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Ritgerð þessi er tileinkuð nemendum og starfsmönnum  

Námsbrautar í tannsmíði og 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands. 
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Formáli 

Þegar BS neminn hóf nám sitt við tannsmíði við Háskóla Íslands haustið 2009 hafði hann 

litla þekkingu á efnisfræðilegum grunni mátefna. Á öðru skólaári sat hann áfanga í 

efnisfræði og það var þá sem hann fór að velta fyrir sér orsökum og afleiðingum með 

blöndun ýmissa efna. Hófust því hugleiðingar um það hvort að sótthreinsandi efni hefðu 

marktæk áhrif á nákvæmni mátefna, þá var sérstaklega hugað að tímalengd 

sótthreinsunar og aðferðar, efnisvals og styrkleika sótthreinsivökvans. Markmið nemans 

var að öðlast aukinn skilning á þeim mátefnaflokkum sem notaðir eru í faginu og kanna 

hvort að sótthreinsun hefði marktæk áhrif á gæði mátefna. 
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Hugtök og skammstafanir 

Í verkefni þessu koma fram orð úr fagmáli sem gætu þarfnast skýringa fyrir lesanda.  

Afsteypur: Gerð afsteypa er mikilvægt ferli í mörgum 

tannlæknisverkum. Til eru mismunandi tegundir 

afsteypa sem gerðar eru með því að hella gifsi í 

mát af munnholi sjúklings. Til að hægt sé að 

hanna og búa til bæði föst og laus tanngervi á 

afsteypur verða þær að vera nákvæmar 

eftirlíkingar af munnholi sjúklings. 

Afturkræf mátefni:  (e.reversible materials) Mátefni sem geta snúið 

til fyrra ástands eftir efnahvörf.  

American Dental Association (ADA):  Ameríska tannlæknafélagið var stofnað árið 

1859. ADA er elsta og stærsta þjóðarstofnun 

tannlæknafélaga í heimi.  

Gúmmímátefni:  Gúmmímátefni innihalda hóp af krosstengdum 

gúmmípólýmerum. Efni þessi teygjast 

auðveldlega en ná aftur sinni upprunalegu lögun 

eftir að álaginu hefur verið aflétt. 

Hörðnunartími:  Frá upphafi hrærslu og þar til binding efnisins 

(stífni) hefur orðið það mikil að óhætt er 

fjarlægja það úr munni án þess að aflögun verði. 

Óafturkræf mátefni:  (e.irreversible materials) Efnafræðileg svörun 

eða viðbragð á sér stað og efnið getur ekki 

snúið aftur til fyrra ástands eftir efnahvarfið. 

Teygjanlegt minni:  Eiginleiki efnis til að gefa eftir við álag án þess 

að aflagast varanlega. 

Togstyrkur Viðnám efnis gegn því að rofna þegar togstyrk 

er beitt á það. 

Vatnssækin mátefni              Mátefni sem þola rakt umhverfi. 

Vinnutími: Frá upphafi hrærslu mátefnisefnis þar til hægt er 

að koma því fyrir í munni án þess að aflögun 

verði. 

Wetting:  Á sér stað þegar vökvi sest á fast efni og nær að 

flæða yfir það. Eftir því sem yfirborðsspennan á 

fasta efninu er hærri, því meira verður wetting. 
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er í formi rannsóknarskýrslu þar sem gerð eru skil á þeim mátefnum sem 

notuð eru í tannlækningum, lýst er mikilvægi sótthreinsunar og kannað hvaða afleiðingar 

hún getur haft í för með sér. Rannsóknarskýrslan skiptist í 9 hluta og er þessi inngangur 

fyrsti kafli þessarar skýrslu. Því næst verður greint frá flokkun mátefna. Þriðji kaflinn 

fjallar svo um mikilvægi sótthreinsunar og sá fjórði um þau mögulegu áhrif sem hún 

getur haft á mátefnin. Í fimmta kafla er farið í gegnum rannsóknina sjálfa, þ.e.a.s. 

rannsóknarsnið, gerð spurningakönnunar, þátttakendum gerð skil sem og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan kynntar í sjötta kafla og 

aðalatriðin sett fram í máli, töflum og með myndrænum hætti. Sjöundi kafli inniheldur 

umræður og þar eru niðurstöður rannsóknar bornar saman við erlenda rannsókn. Í áttunda 

kafla er greint frá styrkleikum og veikleikum rannsóknarinnar. Að lokum má í níunda 

kafla finna lokaorð. Í viðaukum má sjá tölvupóst sem sendur var til þátttakenda og 

spurningakönnunina sem lögð var fyrir.  

Rannsókn þessi var unnin til að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða mátefni er mest notað til lokamáttöku í heilgómagerð meðal tannlækna 

hérlendis? 

2. Hefur sótthreinsun marktæk áhrif á stöðugleika mátefna? 

1.1 Mátefni í tannlækningum 

Saga mátefna í heilgómagerð hefur mótast af stórum hluta vegna þróunar mátefna, þar 

sem nýjar hugmyndir og aðferðir hafa komið fram (Starcke, 1975). Mátefni gegna 

lykilhlutverki við máttöku í munni sjúklings í heilgómagerð. 

Tannlæknir ákveður hvaða efni skal nota til máttöku. Ákvörðun hans er byggð á 

persónulegri reynslu og aðstæðum í munni (Daou, 2010). Brýnt er að afsteypan sé 

nákvæm eftirlíking af vefjum munns. Fyrstu mátin voru tekin með óeftirgefanlegum (e. 

rigid) mátefnum eins og mátgifsi, vaxi, zinkoxíð-eugenol pasta og compoundi en þar sem 

þau sveigjast ekki eftir hörðnun er erfitt að fjarlægja þau úr undirskurði og geta þau því 

verið illa nothæf. Teygjanlega (e. flexible) mátefnið alginat og gúmmímátefnin (e. 

elastomeric materials) pólýether, pólýsúlfíð, condensation silíkon og loks additional 
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silíkon urðu síðan mun vinsælli við máttöku. Þegar álagi er beytt, til dæmis. þegar 

mátefni er tekið úr munni eða af afsteypu, teygjast efnin en ná aftur sinni fyrri lögun eftir 

að álaginu hefur verið aflétt. 

Öll mátefni þurfa að uppfylla vissar kröfur svo hægt sé að nota þau í máttöku. Þau þurfa 

að flæða vel til þess að aðlagast að vefjum munns, halda stöðugleika þar til steypt hefur 

verið í mátið sem og eftir að mátið hefur verið fjarlægt af afsteypu. Einnig þarf 

togstyrkur (e. viscosity) þeirra að vera nægilegur til þess að mátefnið rifni ekki og efnið 

verður að vera líffræðilega þolanlegt (Zarb & Bolender, 2012). 

Þegar mát er tekið úr munni sjúklings ætti að skola það undir vatni og síðan beita 

viðurkenndum aðferðum við sótthreinsun fyrir viðkomandi efni en vegna mismunandi 

eiginleika efnanna þola þau mismunandi sótthreinsiaðferðir og tíma í sótthreinsun (Bhat, 

Shetty & Shenoy, 2007). Slæmar afleiðingar á borð við bjögun, rýrnun og vökvaþrútnun 

stuðla að því að mátið verður ekki eins nákvæmt og líklegt er að endurtaka þurfi 

máttökuna. 

1.2 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um þau mátefni sem í dag eru notuð til 

máttöku í heilgómagerð og þau sem voru í notkun hér áður fyrr. Skoðaðir voru 

mikilvægir þættir í sögu tannlækninga þar sem skýrt var frá þróun mátefna, allt frá því á 

síðari hluta 16.aldar þegar vax var eina mátefnið sem var notað til máttöku og til dagsins 

í dag þar sem úrval hinna sí vinsælu gúmmímátefna er fjölbreytt. Efni sem tilvalin eru til 

upphafs- og lokamáttöku var gefinn sérstakur gaumur. Einnig var rýnt vel í ferli 

sótthreinsunar og kannað með opnum huga hvort að sótthreinsun hefði marktæk áhrif á 

stöðugleika og gæði mátefna. Niðurstöður geta gefið nemendum og fagmönnum hagnýtar 

upplýsingar um mátefni, mikilvægi sótthreinsunar og mögulega áhrifavalda hennar. 
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2 Flokkun mátefna 

Mátefni í tannlækningum má flokka á ýmsa vegu. Sem dæmi er hægt er að flokka 

mátefnin eftir notkun þeirra í munni, tannlaus svæði (e. edentulous), tennt svæði (e. 

dentulous), mát fyrir lausa tannparta (e. removable partial denture) og föst hlutatanngervi 

(e. fixed partial denture). Í tannlaust svæði þar sem smíðaður verður heilgómur hentar vel 

að nota alginat eða gúmmíefni til máttöku. Mátefnið er þó valið með tilliti til aðstæðna í 

munni. Þegar smíða á hlutatanngervi, hvort sem það er laus partur eða föst brú þarf að 

hugsa til aðstæðna í munni sjúklings. Taka þarf tillit til undirskorinna svæða eins og 

ávallt þegar taka á mát.  

Alginat og gúmmímátefnin eru ákjósanleg til máttöku tanngerva vegna eiginleika þeirra 

til að gefa eftir án þess að aflagast varanlega. Einnig er hægt að flokka mátefnin eftir 

eiginleikum efnanna, það er hvort þau séu óeftirgefanleg eða teygjanleg eins og fram 

kemur í mynd 1. Óeftirgefanlegu mátefnin skiptast í tvo flokka, hvort þau séu afturkræf 

(e. reversible) eins og compound eða óafturkræf (e. irreversible) líkt og zinkoxíð-eugenol 

pasti og mátgifs. Teygjanlegu mátefnin skiptast svo í rakadræg (e. hydrophilic) mátefni 

sem má flokka niður í afturkræfa efnið agar og óafturkræfa efnið alginat. Seinni flokkur 

teygjanlegu mátefnanna eru gúmmíefni, en þau eru óafturkræf (Shen, 2003). 

 

Mynd 1. Flokkun mátefna eftir eiginleikum þeirra. 
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2.1 Upphafsmátefni 

Upphafsmát (e. preliminary impression) er fyrsta mátið sem tekið er af munnholi 

sjúklings. Tilgangur upphafsmáta er gerð greiningar afsteypa (e. diagnostic cast) svo 

hægt sé að skoða aðstæður í munni, hanna og búa til einstaklingsmátskeiðar. Mælt er 

með því að taka neðri góms mát fyrst (Guðjón Axelsson & Svend Richter, 1991). 

Algengast er að alginat sé notað sem upphafsmátefni, en önnur efni eins og compound og 

gifs voru notuð áður fyrr. 

2.1.1 Alginat 

Alginat er eitt mest notaða mátefni í tannlækningum. Alginat mátefni var þróað í seinni 

heimsstyrjöldinni, þegar skortur var á innfluttningi Agars frá Japan. Alginat er salt úr 

algínsýru, sem unnið er úr brúnum þara (Schulein, 2005). 

Notkun þess er fjölbreytileg og er það oftast notað sem upphafsmátefni í heilgómagerð, 

þó er það notað til lokamáttöku ef sjúklingur er tenntur að hluta. Natríum, kalíum og 

triethanol amín eru aðalefni alginats. Framleiðsla á kalsíum alginat er svo hröð að efnið 

leyfir ekki nægilegan vinnutíma. Því til viðbótar við leysanlegt alginat og kalsíum súlfat 

er þriðja vatnsleysanlega saltinu, þrínatríum fosfati, bætt við lausnina til að lengja 

vinnutímann.  

Alginat kemur í formi dufts, er vatnssækið og þegar því er blandað saman við vatn verður 

blandan deigkennd og efnahvarfið óafturkræft. Það eru hvatar (e. reactor) líkt og kalsíum 

súlfat sem koma hvarfinu af stað. Latar (e. retarder) eins og natríum fosfat gefa okkur 

svo vinnutíma til að hægt vinna með efnið áður en það stífnar (Shen, 2003). 

Efnið þykir auðvelt í notkun og mögulegt er að stjórna því örlítið. Sem dæmi má nefna 

að sé köldu vatni blandað við alginat duftið eykst vinnu- og hörðnunartími en sé notað 

heitt vatn styttist ferlið. Hitastig vatnsins ætti að vera á bilinu 18°C til 24°C. Forðast skal 

að breyta vatns-duft hlutfalli blöndunar því þá minnka gæði hennar. Vissar vörur (Coe 

Hydrophilic Gel, GC America; Identic Dust Free; Jeltrate Plus) innihalda sótthreinsandi 

efni í alginat duftinu. Samt sem áður ætti að sótthreinsa efnin þegar þau hafa verið 

fjarlægð úr munni sjúklings. Vinnutími alginats er oft stuttur en er þó breytilegur eftir 

framleiðendum. Til að tryggja að stöðugleiki (e. dimensional stability) efnisins breytist 

sem minnst ætti að geyma mátið í röku umhverfi og steypa í það sem fyrst (O‘Brien, 

2002). Sé alginat geymt í vatnsbaði dregur efnið í sig vatn og þenst út en sé það er geymt 

í þurru umhverfi gufar væta úr mátinu og það skreppur saman. 
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Kostir alginats eru margþættir, efnið er ódýrt, bragðast þokkalega, þolir munnvatn og 

blóð og er þrifalegt. Alginat rifnar hins vegar auðveldlega og því ætti aðeins að steypa 

einu sinni í mátið. Einnig er stöðugleiki þess ekki nægilega góður og munnvatn getur 

valdið loftbólum í mátinu. Breyting hitastigs getur einnig valdið breytingu á stöðugleika 

alginats mátefna. Möguleiki er á að alginat skreppi lítillega saman þegar það er fært úr 

líkamshita, þ.e. þegar það er tekið úr munni og geymt við herbergishita sem er um 23°C 

(Shen, 2003). Þegar álagi er beitt á alginat nær það 97,3% af fyrri lögun sinni aftur eftir 

að álaginu hefur verið aflétt, þ.e. þegar mát er tekið af mátfleti. Hæfni sem þessi kallast 

teygjanlegt minni (O‘Brien, 2002). 

Vegna þess hve alginat er vatnssækið er ráðlagt að forðast sótthreinsun með dýfingu í 

sótthreinsandi vökva. Mælt er með því að skola alginat með vatni fyrir sótthreinsun. Úða 

ætti svo sótthreinsandi vökva á borð við 1:213 joðlausnir, natríum hýpóklóríð eða fenól á 

yfirborð mátsins (Bhat o.fl, 2007). Því næst skal vefja rakri bréfþurrku sem legið hefur í 

sótthreinsivökva utan um mátið og geyma það ofan í lokuðum plastpoka í 10 mínútur 

(Shen, 2003). Alltaf skal farið eftir leiðbeiningum framleiðenda þegar unnið er með 

mátefni. Poulos og Antonoff (1997) mæltu hins vegar með því að sótthreinsandi efni væri 

blandað saman við alginatduftið í stað þess að dýfa mátinu í sótthreinsandi lausn til að 

koma í veg fyrir breytingu á mátinu.  

2.2 Lokamátefni 

Í heilgómagerð skiptir lokamáttakan miklu máli svo að góðum árangri verði náð. 

Forskrift af góðum heilgómum er að fanga nákvæma eftirlíkingu af tannlausa 

gómastæðinu og að nokkru leyti aðliggjandi vefjum, til að fá sem besta festu, stöðugleika 

og stuðning (Zarb & Bolender, 2012). Lokamát (e. secondary impression) er seinna 

mátið sem tekið er af sjúklingi til gerðar meðferðarafsteypu. Á seinni árum hafa hin ýmsu 

gúmmímátefni eins og addition silíkon, polyvinylsiloxane og jafnvel pólýether leyst af 

hólmi eldri mátefni (Daou, 2010). Bættir eðlisfræðilegir og mekanískir (e. mechanical) 

eiginleikar gúmmímátefna eru góð og gild rök fyrir notkun þeirra. Eiginleikar þessara 

efna fela í sér bættan stöðugleika og nákvæmni. Einnig er teygjanlegt minni 

gúmmímátefna betra samanborið við eldri mátefni og hægt er að steypa oftar en einu 

sinni í flest þeirra (Petrie, Walker & Williams, 2005). 
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2.2.1 Mátgifs 

Gifsefnið (tegund 1) sem kennt er við París (e. plaster of paris) var eitt sinn notað sem 

mátefni í heilgómagerð en hentar ekki því hlutverki nú til dags þar sem önnur efni, eins 

og gúmmímátefni, hafa rutt því úr vegi. John Greenwood notaði fyrst gifs sem mátefni 

árið 1826. Gifs er mjög nákvæmt mátefni, flæðir vel, dregur í sig munnvatn, er ódýrt og 

auðvelt í meðförum en aðal galli þess er hve stíft það verður. Því er það ónothæft á 

undirskornum stöðum (O‘Brien, 2002). Hægt er að nota það í áföngum og þegar 

máthlutarnir hafa verið settir saman er hægt að fá fyrirtaks mát. Gifsefnið París var mest 

notaða mátefnið árið 1904 (Schulein, 2005). 

2.2.2 Alginat 

Alginat er vinsælt efni þegar taka skal upphafsmát í heilgómagerð en einnig er það notað 

til lokamáttöku þegar sjúklingur er tenntur að hluta til ( sjá umfjöllum um alginat á bls. 4) 

2.2.3 Zinkoxíð-eugenol  

Zinkoxíð-eugenol mátpasti er óeftirgefanlegt mátefni sem notað er í heilgómagerð þar 

sem undirskurðir eru litlir sem engir. ZOE pastinn gefur góða eftirlíkingu af mátsvæðinu. 

Efnið kemur í formi tveggja pasta, grunn (e. base) sem inniheldur zinkoxíð og hvata (e. 

catalyst) sem inniheldur eugenol. Hörðnunartími ZOE mátefnis styttist með auknu 

hitastigi eða raka í vinnuumhverfinu. Mátefnið er mjög stöðugt, en vegna samdráttar sem 

fylgir hörðnunarferlinu breytist stöðugleiki mátsins um allt að 0,1%. Þegar steypt hefur 

verið í mátið og gifsið harðnað ætti að leggja afsteypuna í heitt vatn til að auðveldara 

verði að ná afsteypunni út mátinu (O‘Brien, 2002). 

ZOE mátefnið er þunnfljótandi og flæðir vel. Það er ódýrt, loðir vel við compound efni, 

hægt að lagfæra lítið gölluð mát með vaxi eða pasta og hægt að ákvarða A-línu við 

máttöku. Aftur á móti þykir það bragðvont, óhreinlegt í meðferð, munnvatn hrindir því 

frá sér og getur ert mjúkvefi sjúklings (Zarb & Bolender, 2012). Óhætt er að sótthreinsa 

ZOE mátefni með dýfingu í 2% glútaraldehýð eða 1:213 joðlausn í 10 mínútur (Bhat 

o.fl., 2007). 

2.2.4 Agar 

Agar er fyrsta teygjanlega mátefnið sem notað var í tannlækningum. Agar er lífrænt, 

vatnssækið og afturkræft efni sem áður fyrr var notað sem mátefni. Notkun þess er 

aðallega bundinn við afritun (e. duplicate) afsteypa en gúmmímátefni eru hinsvegar að 

ryðja notkun agars við afritun úr vegi. Agar er unnið úr þörungum og er um þriðjungur 



 

7 

efnisins vatn. Agar þörungar eru 12% til 15% af innihaldinu en þeir gera efninu kleyft að 

mynda hlaup, bórsúrt natríum er um 0,2% af blöndunni en það bætir styrk hennar, einnig 

eru önnur efni eins og kalíum súlfat og alkylbenzoates í agar (O‘Brien, 2002). Agar er 

yfirleitt framleitt í tveimur formum sem sprautuefni og í bakka. Sprautuefninu fylgir 

hylki sem notað er til að fylla vatnskælingarbakkann. Munurinn á efnunum er liturinn en 

einnig er flæðanleiki sprautuefnanna meiri. 

Þegar agar er í föstu formi þarf að hita efnið við 70°C til 100°C en þá umbreytist það í 

vökvaform. Þegar agar er svo kælt niður við 37°C til 50°C umbreytist efnið aftur yfir á 

fast form. Það hitastig þar sem agar er í formi hlaups skiptir miklu máli í máttökuferlinu. 

Ef það er of hátt getur agar í vökvaformi skaðað mjúkvefi munns. Á hinn bóginn getur 

reynst erfitt, jafnvel óframkvæmanlegt að ná nægilega góðu máti sem liggur þétt upp að 

vefjum munns ef hitastig agars fer niður fyrir 37°C (Shen, 2003). Agar er ódýrt, fljótt að 

harðna og hreinlegt en mörg tæki fylgja notkun þess sem þýðir aukinn kostnað. Agar er 

nákvæmt mátefni og hefur teygjanlega endurheimt upp á 98,8% sem þýðir að agar nær 

98,8% af lögun sinni aftur eftir að því álagi sem beitt er hefur verið aflétt. Aðal ókostur 

agars er lítill stöðugleiki sem stafar af miklu vatns magni. Vegna lélegs stöðugleika agars 

ætti að steypa strax í mátið (O‘Brien, 2002). 

2.2.5 Mátvax  

Mátvax er mátefni sem byggt er á þrýstimáttöku í munni. Heimild frá árinu 1684 skýrir 

frá notkun þess sem mátefni í tannlækningum (Schulein, 2005). Mátvaxið er mest notað 

nú til dags til að bæta á afturmörk heilgóms sem staðsett eru á mörkum mjúka og harða 

gómsins. Vaxið er þá hitað og sett á afturmörk efri heilgóms og látið stífna. Heilgómi er 

síðan komið fyrir í munni sjúklings og þrýst upp í 5-6 mínútur. Þar sem vefjaþrýstingur 

er nægilegur verður áferðin á vaxinu glansandi. Bætt er meira vaxi á þau svæði sem ekki 

glansa, heilgómi þrýst aftur upp í munni og er þessu ferli haldið áfram þar til glans er 

kominn á öll afturmörkin og komin er góð festa að aftan. Einnig er hægt að fara eins að 

við lokamát með ZOE mátpasta. Þá eru samskeyti mjúka og harða gómsins teiknuð í 

mátið og flæðivaxi bætt á afturmörkin, aðferðin er sú sama og gert er við heilgóm 

(Maller & Karthik, 2010). 
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2.2.6 Mjúkfóðrunarefni  

Mjúkfóðrunarefni er einstaka sinnum notað sem mátefni þegar fóðra þarf heilgómasett 

eða stakan góm. Tilgangur fóðrunar er tryggja að gómurinn styðji vel að slímhúðinni og 

verði stöðugur. Fóðrun er plöstun á þeim hluta gómsins sem liggur á símhúðinni. Nýtt 

mát af gómastæðinu á að tryggja að gómurinn falli betur að slímhúðinni og 

undirliggjandi beinvef. Mjúkfóðrunarefninu er komið fyrir í gómnum og sjúklingurinn 

látinn vera með það í nokkra daga og mótar því sjálfur mátflötin, síðan er hann fóðraður 

(Zarb & Bolender, 2012). 

2.2.7 Gúmmímátefni 

Eftir síðari heimsstyrjöldina varð mikil þróun í fjölliðunartækni og í gerð sveigjanlegra 

gúmmímátefna. Mát sem tekin eru með gúmmímátefnum eru nákvæm, bæði þau sem 

tekin eru af mjúkum vefjum sem og hörðum vefjum munns (Shen, 2003). Hægt er að 

toga og teygja þessi efni og ná þau aftur sinni upprunalegu lögun eftir að álaginu hefur 

verið aflétt. Þau eru vel fallin til notkunar sem mátefni í heilgóma-, parta- og krónu og 

brúargerð. 

Gúmmímátefni innihalda hóp af krosstengdum gúmmífjölliðum. Flest gúmmímátefni 

sem notuð eru til lokamáttöku eru byggð á tveimur kerfum í pasta formi. Grunnefnið og 

hvatinn eru mislit og er þeim blandað saman þar til blandan verður einsleit. Hægt er að 

hræra sömu lengd af grunnefni og hvata saman á hrærsluplötu. Frá sumum 

framleiðendum er hvatinn þó í vökvaformi og er þá ákveðnum fjölda dropa blandað 

saman við ákveðna lengd af pasta. Einnig eru sum mátefni eins og leir eða „putty“. Þá er 

hvort efnið um sig mælt og því hnoðað saman þar til einsleitur massi hefur myndast. Nú 

á dögum er sumum tegundum mátefna komið fyrir í sérstökum blöndunar byssum sem 

eykur nákvæmni og sparar tíma (O‘Brien, 2002). 

Fjórar tegundir sveigjanlegra gúmmímátefna eru aðalega notaðar í máttöku, pólýether 

pólýsúlfíð, condensation silíkon og addition silíkon (Daou, 2010).  

Eiginleikar gúmmímátefna fram yfir teygjanlegu mátefnin agar og alginat er betri 

togstyrkur og stöðugleiki. Ábending ADA nr. 19 greinir frá því að gúmmímátefni ættu 

ekki að skreppa meira saman en um 0,5% eftir 24 klst tímaskeið (American Dental 

Association, 1976). 
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2.2.7.1 Pólýether 

Pólýether kemur í tveimur pöstum. Grunnefnið inniheldur pólýether með lága mólekúlar 

þyngd. Hvatinn inniheldur angandi sulfonic sýru ester og að auki þykkjandi pasta ásamt 

fylliefni. Þegar grunnefninu er blandað saman við hvatann myndast jónísk fjölliðun og 

hringlaga keðjulenging á sér stað og hvarfið verður gúmmíkennt. Auðvelt er að blanda 

grunn og hvata saman en hræra þarf í 30-45 sekúndur því vinnutíminn er stuttur eða um 

2,5 mínútur. Blandan verður þykk og stöðug svo auðvelt er að vinna með hana og mátið 

verður nákvæmt. Hörðnunartíminn er yfirleitt um 4,5 mínútur.  

Eftir hörðnun er teygjanleiki efnisins lítill og mátefnið mjög stíft. Það getur þar af 

leiðandi reynst erfitt að ná því úr undirskornum svæðum og einnig er möguleiki á því að 

efnið rifni. Teygjanlegt minni pólýethers er um 98,3%. Pólýether er notað sem mátefni í 

heilgóma-, parta- og krónu- og brúargerð, en aðallega í krónu- og brúargerð. 

Vatn, munnvatn og blóð hafa áhrif á pólýether mátefni. Þar sem efnið drekkur í sig vökva 

sem hefur áhrif á stöðugleika þess þarf að gæta að því að pólýether sé ekki geymt í raka 

né í vatnsbaði. Sé mátinu haldið þurru helst stöðugleiki þess í allt að viku tíma, annars 

ætti að steypa í mátið 1-2 klst eftir að mátið er tekið (O‘Brien, 2002; Petrie o.fl., 2005).  

Þegar kemur að sótthreinsun skal fást við pólýether líkt og önnur vatnssækin mátefni. 

Eigi skal dýfa pólýether mátum sótthreinsandi vökva til lengri tíma því þau hafa 

tilhneigingu til að bjagast (e. distort) í vökva. Þau eru talin þola dýfingu í 10 mínútur í 

sótthreinsandi efnum eins og natríum hýpóklóríð, 1:213 joðlausnir, fenól og 

glútaraldehýð (Bhat o.fl., 2007). 

2.2.7.2 Pólýsúlfíð 

Pólýsúlfíð, einnig þekkt sem thiokol gúmmí eða mercaptans, kemur í tveimur pöstum, í 

annarri er grunnefni en í hinni er hvati. Grunnefnið inniheldur pólýsúlfíð fjölliðu (-SH) 

að stærstum hluta, fylliefni til að styrkja efnið og mýkiefni sem stjórnar stífni pastans. 

Hvatinn inniheldur leiðandi díoxíð, koparoxíð eða lífrænt peroxíð. Grunn og hvata ætti 

að hræra saman þar til blandan er orðin einsleit. Efnahvarfið hefst í upphafi blöndunar og 

nær hámarki stuttu eftir að hrærslu er lokið. Raki og hiti hafa áhrif á efnahvörfin en bæði 

vinnu- og hörðnunartímann má því stytta með auknum stofuhita og raka. Teygjanlegt 

minni efnisins er um 94,5% sem er aðeins minna en hjá öðrum gúmmímátefnum. 

Vinnutími pólýsúlfíðs er um 5-7 mínútur og hörðnunartíminn er frá 8-12 mínútum. 
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Pólýsúlfíð hefur hæsta togstyrk gúmmímátefna. Einnig er efnið sveigjanlegt sem 

auðveldar töku mátsins úr undirskurði, það er nákvæmt og flæðir vel fyrir hörðnun. Það 

er aðalega notað í krónu og brúargerð en einnig í parta- og heilgómagerð. Gallar þess eru 

hinsvegar þó nokkrir. Það er lengi að harðna, bragðast illa, er óþrifalegt og ef efnið kemst 

í snertingu við föt þá verða blettirnir varanlegir í þeim. Ef bjögun á sér stað við töku 

mátsins úr munni þá verður hún meiri samanborið við silíkon og pólýether mátefni 

(O‘Brien, 2002). 

Pólýsúlfíð helst stöðugt ef steypt er strax í mátið, þó er Omniflex ein tegund pólýsúlfíðs, 

undantekning og helst sú tegund stöðug ef steypt er í hana innan fjögurra klukkustunda 

(Williams, Jackson & Bergman, 1984). 

Pólýsúlfíð má sótthreinsa með dýfingu í 1:10 natríum hýpóklóríð, 1:213 joðlausnir, fenól, 

glútaraldehýð eða fenól glútaraldehýð (Bhat o.fl., 2007).  

2.2.7.3 Condensation silíkon 

Condensation silíkon eru fáanleg með lágum, miðlungs og háum styrk seiglu sem fer eftir 

því hve mikið þau innihalda af ólífrænum fylliefnum, frá því að vera þunnfljótandi í að 

þau séu „putty“ þar sem mest er af fylliefnum. Þau koma í tveimur túbum sem innihalda 

grunnefni og hvata, hvatinn getur einnig verið í vökvaformi. Grunnefnið samanstendur af 

dimethylsiloxane með endastæðum hýdroxíð (-OH) hóp, orthoalkylsilicate og ólífrænum 

fylliefnum. Hvatinn inniheldur lífrænan málmester sem kemur hvarfinu af stað og tin 

octoate og feitan leysi. 

Condensation silíkon er mjög teygjanlegt, auðvelt í notkun og er aðalega notað sem 

mátefni í heilgómagerð hérlendis, en sjaldnar í krónu- og brúargerð. Vinnutími efnisins 

er um 3 mínútur og hörðnunartíminn er frá 6 til 8 mínútum, en þó er það misjafnt eftir 

framleiðendum. Hörðnunartími condensation silíkons styttist með auknu hitastigi eða 

raka í vinnuumhverfinu. Teygjanlegt minni efnisins er um 98,2% sem er hærra en hjá 

áður greindum mátefnum, en þó lægra en hjá addition silíkon. Vegna fjölliðunar og 

uppgufunar á alkóhóli sem myndast við efnahvarfið má búast við samdrætti á efninu frá 

0,2% og upp í 1,0%. Vegna þessa háa samdráttar ætti að steypa sem fyrst í mátið. 

Condensation silíkon efnin eru þægileg og þrifaleg fyrir sjúkling og einnig má stjórna 

vinnutímanum með magni hvata. Vegna þess hve efnið er vatnsfælið ætti að geyma mátið 

á þurrum stað (O‘Brien, 2002). 



 

11 

Condensation silíkon má sótthreinsa með dýfingu í 1:10 natríum hýpóklóríð lausn, 1:213 

joðlausnir, fenól, glútaraldehýð eða fenól glútaraldehýð (Bhat o.fl., 2007; O‘Brien, 

2002). 

2.2.7.4 Addition silíkon 

Addition silíkon eða polyvinylsiloxane var fyrst kynnt um 1970 (Mandikos, 1998). 

Það er framleitt í margskonar litum með lítinn, miðlungs, „ púttý “ eða háan styrk seiglu. 

Efni þetta eru tveir grunnar og einn hvati. Fyrra grunnefnið inniheldur vinylpoly 

(dimethylsiloxane) prepolymer en það seinna siloxane prepolymer með vetnis 

hliðartenginum.  

Teygjanleiki (e. elasticity) addition silicone þykir framúrskarandi og við geymslu er 

samdráttur efnisins ákaflega lítill. Vegna þessa þarf ekki að steypa strax í mátið, heldur 

má draga það í upp undir vikutíma og einnig má steypa oftar en einu sinni í það 

(O‘Brien, 2002). 

Efni þetta er mjög nákvæmt og stöðugleiki þess helst vel eftir að hörðnunartíma hefur 

verið náð, lyktar og bragðast sæmilega og veldur ekki varanlegum blettum í fatnaði. 

Vegna stífleika efnisins þarf að vanda verk sitt þegar mátið er fjarlægt af undirskornum 

svæðum en efnið er þó fljótt að jafna sig eftir að álaginu hefur verið aflétt og 

endurheimtir það um 99,0% af fyrri lögun sinni. Efnið er dýrt og sá sem mátið tekur má 

ekki klæðast latex hönskum sem innihalda brennistein því brennisteinninn getur aftrað 

fjölliðunarferlinu (O‘Brien, 2002). 

Addition silíkon geta leyst frá sér vetnisgas þar til hörðnunartíma hefur verið náð. Það 

getur haft áhrif á yfirborð gifsafsteypunnar sem yrði holótt og afsteypan ef til vill 

ónothæf (Daou, 2010). Addition silíkon mátefni má sótthreinsa með því að dýfa því í 

1:10 natríum hýpóklóríð, 1:213 joðlausnir, fenól, glútaraldehýð eða fenól glútaraldehýð 

(Bhat o.fl., 2007; O‘Brien, 2002). 

2.2.8 Compound 

American Dental Association (ADA) flokkar compound í tvær tegundir. Fyrri tegundin 

er lítið notuð, þó hægt að nota sem upphafsmátefni í heilgómagerð en þá seinni má nota 

til að móta brúnir við máttöku heilgóma. Góður eiginleiki efnisins er að það er afturkræft, 

þ.e.a.s. með því að hita það upp má endurmóta það oftar en einu sinni. Compound mýkist 

við upphitun og harðnar þegar það er kælt niður fyrir líkamshita og helst það þá 
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tiltölulega stíft. Hitaleiðni compounds er einkar lág og því tekur tíma að hita efnið upp og 

kæla það aftur niður. Ef um mát er að ræða þar sem compound er eingöngu notað sem 

mátefni þarf að fara varlega þegar efnið er fjarlægt úr munni vegna þess hversu stíft það 

er. Ef compoundið hefur ekki náð að kólna getur bjögun átt sér stað. Samdráttur vegna 

hitabreytinga getur orðið allt að 0,3%, þar af leiðandi getur umfang compounds breyst. 

Steypa ætti í compound mát innan klukkustundar frá því það er tekið (O‘Brien, 2002). 

Hér á landi er compound fyrst og fremst notað til að móta brúnir við lokamáttöku í 

heilgóma- og partagerð og við gerð bitplatna þar sem bitrimi neðri góms er oft hafður úr 

compoundi. Frá fyrirtækinu Kerr (Kerr Corporation 1717 West CollinsOrange, CA 

92867, USA) er hægt að fá þrenns konar compound, brúnt (rautt), grænt og grátt og er 

vinnuhitastigið mismunandi: 

Grænt 50°-51,1°C  (122°-124° F) 

Grátt   53,3°-54,4°C (128°-130°F) 

Brúnt  54,4°-55,6°C (130°-132°F) 



 

13 

3 Mikilvægi þess að sótthreinsa mátefni 

Munnholið hýsir fjöldann allan af sýklum. Alvarlegir sjúkdómar á borð við HIV og 

lifrarbólgu B og C smitast manna á milli t.d. með blóðblöndun. 

Markmið sótthreinsunar er að minnka fjölda sýkla og nauðsynlegt er því að sótthreinsa 

öll mát sem tekin eru af sjúklingum sem fyrst og merkja þau sem slík.  

Starfsfólki tannheilsuteymis, tannlæknum, tannsmiðum, tanntæknum og öðrum 

fagmönnum stafar a.m.k. þrisvar sinnum meiri hætta á því að smitast af lifarbólgu B 

fremur en starfsfólki í öðrum atvinnugreinum (Marya, Shukla, Dahiya & Jnaneswar, 

2011). Vegna þessa skal ávallt starfa af fyllstu varkárni og klæðast viðeigandi fatnaði, 

hönskum og andlitsmaska. Góð loftræsting skiptir einnig máli því óæskilegt er að anda 

sótthreinsiefnum að sér. Efnin ætti ávallt að geyma í lokuðum umbúðum og forðast skal 

snertingu á bera húð og slímhúð. 

Ábendingar ADA eru að mát skulu skoluð með vatni til að fjarlægja munnvatn og blóð 

og síðan sótthreinsuð áður en þau eru flutt á tannsmíðastofu (Bhat o.fl., 2007). 

Överur geta lifað á og inni í mátum. Jafnvel þó að fjöldi þeirra minnki óðfluga eftir að 

mát hafa verið tekin og skoluð með vatni (Kotsiomiti, Tzialla & Hatjivasiliou, 2008). 

Fram að 1991 var ráðlagt að mát væru sótthreinsuð með skolun undir vatni en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að innan við 40 % vírusa, baktería og sveppa eyðast þegar mát eru 

aðeins skoluð með vatni (Rentzia, Coleman, O’Donnell, Dowling & O’Sullivan, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að alltaf eru einhverjar örverur eftir sem sitja sem fastast á 

mátefninu. Þegar steypt er í mátin geta örverurnar fluttst á milli og orðið eftir í gifsinu 

(Sofou, Larsen, Öwall & Fiehn, 2002).  

Réttast er að huga að því hvernig megi útrýma eins mörgum mögulegum hættum og unnt 

er og sótthreinsun er því talin nauðsynleg (Kotsiomiti, o.fl., 2008). Ítarleg skolun á 

mátinu er nauðsynleg fyrir og eftir sótthreinsun. Með því að skola mátið fyrir 

sótthreinsun má fjarlægja að hluta til örverur sem til staðar eru, en þær sem eftir eru 

verður eytt með sótthreinsinum. Með skolun eftir sótthreinsun fjarlægjum við 

sótthreinsandi efnið af mátinu, en sótthreinsandi efni geta haft áhrif á yfirborð gifs 

afsteypa (Bhat o.fl., 2007). Sótthreinsandi efni er því viðeigandi búnaður á hverri 
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tannlækna- og tannsmíðastofu nú til dags. Þegar sótthreinsa á mát eru tveir mikilvægir 

þættir sem huga þarf að, en það eru áhrif sótthreinsunar á stöðugleika og yfirborð máta 

(Milward, Phil & Waters, 2001). 

Bergman (1989) bendir á að sótthreinsun máta hafi ekki orðið að reglulegu ferli fyrr en á 

seinni hluta 20.aldar, þegar HIV- og lifrarbólguveirurnar tóku að breiðast út. Þá þótti þörf 

á að auka smitvarnir í tannlæknaþjónustu.  

Samkvæmt Mannréttindaskrifstofu Íslands (2010) höfðu 253 einstaklingar greinst með 

HIV á Íslandi frá því að faraldursins varð fyrst vart fyrir rúmum 20 árum. Að meðaltali 

smitast um 8-12 manns að HIV veirunni á Íslandi á ári hverju. Algengi lifrarbólgu B og 

C er tiltölulega lág hérlendis en á síðustu árum hafa tilfellin aukist sem má rekja til 

vaxandi fjölda sprautufíkla (Guðrún Jónsdóttir, Haraldur Briem, Þorsteinn Blöndal, 

Gestur Pálsson, Þórólfur Guðnason & Sigurður Ólafsson, 2006). 

Þegar mát eru sótthreinsuð þarf að huga að því hvaða aðferð mátefnið þolir, þ.e. er 

mátefnið vatnssækið eða ekki. Hægt er að sótthreinsa mát á þrjá vegu, með því að úða 

mátið með sótthreinsandi vökva, með dýfingu mátsins í sótthreinsandi lausn og einnig er 

hægt að blanda sótthreinsi saman við efnin. Efni til að sótthreinsa mát innihalda natríum 

hýpóklóríð, joðlausnir, fenól eða glútaraldehýð. Hægt er nokkurn vegin að flokka þau í 

þrennt. Sótthreinsiefni með háum styrk eins og glútaraldehýð, miðlungs sterkan 

sótthreinsi á borð við joðlausnir og klórblöndur og að lokum veikar sótthreinsilausnir líkt 

og fenól, sem er óásættanlegt til að sótthreinsa sýklamenguð mát (Rentzia o.fl., 2011). 

Upplýsingar þessar sýna hversu nauðsynlegt er að ástunda góða smitgát. Tannlæknar, 

tannsmiðir og tanntæknar eru fagmenn sem mynda tannheilsuteymi og þeir skulu ávallt 

gæta fyllsta öryggis hvað þetta varðar.  
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4 Áhrif sótthreinsunar á gæði mátefna 

Erlendar rannsóknir sýna að oft líða allt upp í 3 dagar eða 72 klst þar til steypt er í mát. 

Því ættu þeir sem starfa á þessu sviði að þekkja hversu langur tími má líða fyrir hvert 

mátefni uns steypt er í mátið (Petrie o.fl, 2005). Biðtími máta er eins misjafn og efnin eru 

mörg, en nákvæmni máta er oft háð þessum tíma (Daou, 2010).  

Markmið sótthreinsunar er að útrýma örverum af yfirborði máta. Óæskilegar 

hliðaverkanir eru breytingar á stöðugleika þeirra sem rekja má til eðlis- eða efnafræðilegs 

samspils á milli mátefnis og sótthreinsiefnis (Martin, Martin & Jedynakiewicz, 2007). 

Vegna mismunandi eiginleika mátefna er ekki hægt að alhæfa að öll sótthreinsiefni henti. 

Möguleiki er á að einhver þessara efna geti breytt eiginleikum mátefna og orsakað 

yfirborðshrjúfleika, breytingum á stöðugleika og önnur óæskileg viðbrögð (Rentzia o.fl., 

2011). 

Tillögur um hvernig eigi að sótthreinsa mát hafa breyst í gegnum árin á grundvelli 

aukinna rannsókna. Dýfing máta í sótthreinsandi lausn er kosin fremur en úðun með 

sömu lausn. Með því að dýfa mátinu í sótthreinsandi lausn í þann tíma sem er ráðlagður, 

er líklegra að hægt sé að tryggja áhrif sótthreinsunar á öllu yfirborði mátsins og 

mátskeiðarinnar (Lepe & Johnson, 1997). Það dregur hinsvegar úr hættunni á að bjögun 

eigi sér stað að úða sótthreinsandi efni á yfirborð máta, einkum á vatnssækin efni eins og 

alginat og pólýether, en sótthreinsandi efni getur átt erfitt með að þekja undirskorin svæði 

(Bhat o.fl., 2007). Johnson, Drennon og Powell (1988) greindu frá því að dýfing máta í 

sótthreinsandi vökva til langs tíma hafi sýnt fram á breytingu í nákvæmni pólýether efna. 

Þeirra ráðleggingar voru í samræmi við tilmæli ADA, að úða ætti pólýether efni með 

sótthreinsandi vökva til að koma í veg fyrir vökvaþrútnun og umfangs breytingar. ADA 

tilkynnti árið 1991 að reglur varðandi sótthreinsun pólýether efna hefðu verið 

endurskoðaðar og ráðlagt væri að dýfing pólýether efna í sótthreinsivökva væru 

ásættanleg en þó aðeins í stuttan tíma. 
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4.1 Erlendar rannsóknir 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis um möguleg áhrif sem sótthreinsandi 

vökvar geta haft á ólík mátefni og gæði þeirra. Margar rannsóknir skýra frá mögulegum 

áhrifum þess að dýfa mátefnum í sótthreinsivökva, en flestar greina þó frá því að dýfing í 

sótthreinsandi vökva hafi ekki afgerandi klínísk áhrif á mátefnin. 

Adabo, Zanarotti, Fonseca og Cruz (1999) framkvæmdu tvennskonar rannsóknir á 

dýfingu gúmmímátefna, annars vegar í 5,25% natríum hýpóklóríð í 20 mínútur og hins 

vegar í 2% glútaraldehýð í 30 mínútur. Samanburðarhópurinn hlaut enga meðhöndlun 

aðra en þá að liggja á borði í 30 mínútur. Niðurstöður leiddu í ljós að sótthreinsun með 

þessum efnum hafði ekki marktæk áhrif á mátefnin þegar þau voru borin saman við 

samanburðarhópinn. 

Salvador og Silva (2004) framkvæmdu svipaða tilraun. Þeir rannsökuðu condensation 

silíkonin Xantopren VL Plus og Optosil. Silíkon mátum var dýft í 10 mínútur og 20 

mínútur í 1% natríum hýpóklóríð. Mátunum var skipt upp í 6 hópa. Í fyrsta hópi var 

mátum dýft í 10 mínútur í 1% natríum hýpóklóríð, í öðrum hópi var þeim dýft í 20 

mínútur í 1% natríum hýpóklóríð, þriðja hópnum var dýft í 10 mínútur í 2% 

glútaraldehýð og þeim fjórða í 20 mínútur í 2% glútaraldehýð. Fimmti og sjötti hópur 

voru samanburðarhópar sem lágu ósnertir á borði í 10 mínútur og 20 mínútur. 

Niðurstöðurnar voru þær að ekki var marktækur munur á stöðugleika prófaðra 

condensation silíkona, þó svo að þau hafi verið látin standa á borði í 20 mínútur að 

sótthreinsun lokinni.  

Í rannsókn einni þar sem pólýether og addition silíkon voru sótthreinsuð með dýfingu í 

20 mínútur í 3,5% glútaraldehýð vökva hafði niðurstaðan ekki neikvæð áhrif á nákvæmni 

mátefnanna (Wadhwani, Johnson, Lepe & Raigrodski, 2005). Lepe og Johnson (1997) 

sótthreinsuðu pólýether og addition silíkon mát í lengri tíma. Mátin voru sett í 2% 

glútaraldehýð sótthreinsivökva í 18 klst. Niðurstaðan var sú að sótthreinsun þessara efna 

til langs tíma hefði neikvæð áhrif á mátefnin. 

Taylor, Wright og Maryan (2002) rannsökuðu hvernig fjórar tegundir alginats bregðast 

við sótthreinsun með 1% natríum hýpóklóríð og 2% Perform vökva. Í fyrsta hópnum var 

mátum dýft í 2% Perform í 10 mínútur eins og framleiðandi mælti með, öðrum hópi var 

mátum dýft í 1% natríum hýpóklóríð í 10 mínútur og í þeim þriðja var mátum dýft í 5 

sekúndur í 1% natríum hýpóklóríð, mátin tekin upp úr vökvanum, skoluð með vatni og 
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svo dýft aftur í 5 sekúndur í sömu lausn. Síðan var vættri grisju með natríum hýpóklóríð 

vökva vafið utan um mátin í 10 mínútur. Fjórði hópurinn var samanburðarhópur sem 

hlaut enga sótthreinsandi meðferð. Allir hóparnir voru skolaðir með vatni að sótthreinsun 

lokinni í 10 sekúndur og innsigluð í plastpoka til að koma í veg fyrir að uppgufun ætti sér 

stað. Steypt var í mátin innan klukkustundar frá því að þau voru tekin. Niðurstöður leiddu 

í ljós marktækan mun á milli samanburðarhópsins og þeirra sem sótthreinsaðir voru. 

Afsteypur úr sótthreinsuðu mátunum sýndu fram á aukna nákvæmni samanborið við 

afsteypur úr samanburðarhópnum. Öll sótthreinsuðu mátin voru sambærilega nákvæm.  

Rueggeberg, Beall, Kelly og Schuster (1992) athuguðu áhrif þess að sótthreinsa alginat 

með natríum hýpóklóríð í 10 mínútur. Þeir sótthreinsuðu mátin með tveimur aðferðum, 

með því að dýfa þeim í lausnina sem og að úða þau. Niðurstaðan varð sú að dýfing máta í 

sótthreinsivökva skapaði bjögun á stöðugleika þeirra afsteypa sem sótthreinsuð voru með 

dýfingu. 

Tvær tegundir alginats og ein tegund zinkoxíð-eugenol pasta voru sótthreinsuð með 2% 

glútaraldehýð, 1% natríum hýpóklóríð og 0,5% klórhexíð í 10, 30 og 60 mínútur. Af 

niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að þegar alginat er sótthreinsað með dýfingu í 

2% glútaraldehýð ætti ferlið ekki að vara lengur en í 10 mínútur. Aðeins sótthreinsun í 60 

mínútur með 1% natríum hýpóklóríð gaf til kynna tölfræðilega marktæka breytingu á 

zinkoxíð-eugenol mátefninu (Porta, Gomes, Pavanin & Souza, 2006).  

Rannsóknir sýna að nákvæmni mátefna sé óskert með dýfingu í sótthreinsandi vökva ef 

farið er eftir ráðlögðum tíma í sótthreinsivökvanum. Kemísk sótthreinsun ætti því að vera 

nánast skaðlaus. Samt sem áður ætti að huga að því að nákvæmni nokkurra mátefna 

takmarkast af tímalengd og efnum til sótthreinsunar. Alginat og önnur vatnssækin efni 

líkt og pólýether mátefni ætti að sótthreinsa í takmarkaðan tíma og nauðsynlegt er að 

kynna sér ábendingar framleiðenda. 
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5 Aðferð 

5.1 Rannsóknarsnið og mælitæki 

Hægt er að notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir þegar vísindalegum upplýsingum 

er safnað, megindlegar aðferðir (e. quantitative methods) og eigindlegar (e. qualitative 

methods) aðferðir. Ákveðið var að notast við megindlega rannsóknaraðferð í þessari 

rannsókn. Grundvallaratriði megindlegrar aðferðarfræða eru tölur og úrvinnsla þeirra. 

Markmiðið er að setja fram kenningar, prófa þær og gögnin eru svo talin og mæld. 

Mælitæki slíkra rannsókna eru margskonar, spurningalistar, gátlistar, tölvur, kvarðar og 

niðurstöður prófa svo eitthvað sé nefnt. Rannsóknarsniðið er fyrirfram ákveðið, formlegt, 

sértækt og er niðurstöðum rannsókna lýst á tölfræðilegan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Þegar unnið er að úrvinnslu gagna er notuð lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics) og niðurstöður eru settar fram á einfaldan hátt með myndrænni uppsetningu á 

borð við stöplarit (Amalía Björnsdóttir, 2003).  

Mælitæki er það tæki sem notað er til að meta mælanlega hluti á kerfisbundinn hátt 

(Guðrún Árnadóttir, 2003). Réttmæti greinir frá því hversu vel mælitækið metur það sem 

því er ætlað og skýrir frá því hvort að niðurstöður mælitækisins hafi einhverja þýðingu 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). Meginhlutverk og styrkleiki spurningakannana er að 

yfirfæra markmið rannsóknar yfir í spurningar og með notkun þeirra má safna 

fjölbreyttum gögnum á skammri stundu (Þorlákur Karlsson, 2003). Notast var við 

spurningakönnun sem mælitæki sem gerð var af rannsakanda með aðstoð leiðbeinanda. 

Spurningarnar voru af tvennum toga, lokaðar krossaspurningar þar sem hægt var að 

merkja annars vegar í einn reit og hins vegar í einn reit eða fleiri og opnar spurningar en 

þar gafst þátttakanda færi á að skrifa þá tegund mátefnis sem hann vinnur með en 

fjölmargar tegundir frá hinum ýmsum framleiðendum eru í boði. Spurningarnar snéru að 

verklagi þátttakenda og hagnýtri þekkingu þeirra. Rannsakandi vill ávallt að allir 

þátttakendur svari öllum spurningum og að þeir skilji spurninguna á sama hátt og 

rannsakandi. Huga þarf því að einföldu og skýru orðalagi spurninga og svarkosta. 

Aðalatriði er að spurningakönnunin sé áreiðanleg og réttmæt, en með áreiðanleika er átt 

við að ef rannsóknin yrði endurtekin fengjust svipaðar niðurstöður (Þorlákur Karlsson, 

2003). 
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5.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Ákvörðun var tekin um að spurningakönnun yrði send í sitthvoru lagi, á alla félagsmenn í 

Tannsmiðafélagi Íslands annars vegar og hins vegar á alla félagsmenn í Tannlæknafélagi 

Íslands, þar sem sömu spurningarnar voru aðlagaðar með breyttu orðalagi að hvorri 

starfsgrein fyrir sig.  

Þýði (e. population) er sá hópur sem rannsóknarniðurstöður eru ályktaðar um. Út frá 

niðurstöðum úrtaks (e. sample) viljum við geta yfirfært niðurstöðurnar yfir á þýðið 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Þegar rannsakaður er afmarkaður hópur kemur fyrir að 

þýðið verður svo lítið að úrtakið verður stór hluti þess, en þá er gott að allt þýðið sé tekið 

í úrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). líkt og gert var í þessari 

rannsókn. Þýði þessarar rannsóknar eru því allir þeir tannsmiðir sem skráðir eru í 

Tannsmiðafélag Íslands og tannlæknar í Tannlæknafélagi Íslands. Ekki eru þó allir 

fagmenn þessara tveggja sviða skráðir félagsmenn í viðkomandi félög og eru þeir því 

ekki taldir sem hluti af þýðinu. Þegar þátttakendur eru valdir á slíkan máta líkist það 

sjálfvöldu úrtaki vegna þess að þátttakendur spurningakönnunar velja sig sjálfir í úrtakið 

með því að svara könnuninni. Erfitt er að treysta á niðurstöður könnunar sem byggðar eru 

á sjálfvöldu úrtaki þar sem margir áhrifaþættir geta haft áhrif á niðurstöðurnar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Rannsóknin var framkvæmd í mars 2012. Leyfi fékkst frá Tannsmiðafélagi Íslands og 

Tannlæknafélagi Íslands um að fá að senda rafræna könnun til félagsmanna. Rafræn 

gagnasöfnun gerir rannsakanda mögulegt að vinna úr miklu magni tölfræðilegra gagna á 

skammri stundu. Spurningalistar til félagsmanna voru hannaðir á vefsíðunni 

kwiksurveys.com og var hlekkurinn síðan sendur til þátttakenda með tölvupósti. 

Könnunin var opin í 16 daga, þ.e. frá 6. mars 2012 til 22. mars 2012. Fram kom í 

kynningu könnunar að þátttakan yrði nafnlaus og órekjanleg til einstaklinga í úrtaki. 

Engin skilyrði voru sett fyrir þátttöku og kom fram á upphafssíðu könnunar að með 

þátttöku fælist upplýst samþykki og leyfi viðkomandi aðila til að nota gögnin til 

úrvinnslu. 
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6 Niðurstöður 

Þátttaka: Í heildina svöruðu 115 þátttakendur af þeim 413 sem fengu könnunina senda 

og gerir það 28% svarhlutfall. Hafa verður í huga að starfandi tannlæknar eru 275 sem 

var markhópurinn meðal tannlækna. Telja verður því að svarhlutafallið sé 33%. Alls 

svöruðu 29 tannsmiðir (n=73) eða 40% og 86 tannlæknar (n=275) eða 31% líkt og sjá má 

í töflu 1. Hlutfall nothæfra svara var reiknað eftir hversu margir svöruðu hverri 

spurningu. 

Tafla 1. Þátttaka hópa. 

 

Hópar Fjöldi Svörun Hlutfall í % 

Tannsmiðir 73 29 40 

Tannlæknar 275 86 31 

Samtals 348 115 33 

 

Lengd fagmanna í starfi sínu: Þátttakendur voru spurðir um hversu lengi þeir hefðu 

starfað í faginu. Í ljós kom að flestir þeir tannsmiðir sem tóku þátt í könnuninni höfðu 

starfað í 16-20 ár eða 27,6% þeirra. Hins vegar höfðu flestir tannlæknar, eða 23,3% 

þeirra starfað í 31 ár eða lengur eins og sjá má í töflu 2. 
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Tafla 2. Hversu lengi hafa þátttakendur starfað sem fagmenn í starfi sínu? 

 

              Tannsmiðir           Tannlæknar 

Starfsaldur þátttakenda Fjöldi Hlutfall í % Fjöldi Hlutfall í % 

1-5 ár 5 17,2 8 9,3 

6-10 ár 2 6,9 6 6,9  

11-15 ár 3 10,3 12 13,9 

16-20 ár 8 27,6 14 16,3 

21-25 ár 1 3,4 17 19,8 

26-30 ár 5 17,2 9 10,5 

31 ár eða lengri tími 5 17,2 20 23,3 

Samtals 29 100 86 100 

 

Fagmenn í heilgómagerð: Báðir hóparnir voru spurðir hvort að þeir ynnu við gerð 

heilgóma (tafla 3). 76% tannsmiða og 86% tannlækna sögðust vinna að gerð heilgóma en 

24% tannsmiða og 14% tannlækna svöruðu neitandi. 

Tafla 3. Samanburður milli þátttakanda um hvort þeir starfi við heilgómagerð. 

 

 

 

 

  

 Tannsmiðir Tannlæknar 

Já 22 74 

Nei 7 12 

Samtals 29 86 
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Verklag í heilgómagerð: Tannlæknar voru spurðir hvort að þeir ynnu með einhver 

sérstök mátefni við mótun brúna við töku lokamáts í heilgómagerð (mynd 2). Af 86 

þátttakendum svöruðu 76 þeirra spurningunni (n=76) og því voru þeir 10 þátttakendur 

sem ekki svöruðu spurningunni teknir úr niðurstöðum hennar.  

 

Mynd 2. Hlutfall tannlækna sem nota sérstakt mátefni við mótun brúna við töku lokamáts í 

heilgómagerð. 

 

Þeir tannlæknar sem svöruðu spurningunni játandi voru beðnir um að greina frá hvaða 

efni það væri sem þeir notuðu við mótun brúna við töku lokamáts heilgóma. Aðeins 45 af 

þeim 76 tannlæknum svöruðu umræddri spurningu, því voru þeir 31 þátttakandi sem ekki 

svöruðu spurningunni teknir úr niðurstöðum hennar. Meiri hluti svarenda (n=45) sögðust 

nota compound til að móta brúnir heilgóma eins og fram kemur í töflu 4. Því næst 

sögðust 11,1% nota condensation silíkon, 8,9% sögðust nota addition silíkon mátefni og 

4,4% sögðust nota púttý efni. 

  



 

23 

Tafla 4. Efnisval tannlækna við mótun brúna við lokamáttöku í heilgómagerð. 

 

Efnisval Fjöldi Hlutfall í % 

Compound 34 75,6 

Addition silíkom 4 8,9 

Púttý 2 4,4 

Condensation silíkon 5 11,1 

Samtals 45 100 

 

Tannsmiðir voru beðnir um að svara því hversu oft þeir teldu að brúnir hefðu verið 

mótaðar með sérstöku efni við lokamáttöku þar sem þeir sjá í flest öllum tilvikum um að 

steypa í þau mát sem koma frá tannlæknum. 2 tannsmiðir af 29 þátttakendum svöruðu 

spurningunni ekki og voru því teknir út í niðurstöðum þessara spurningar. 48,1% 

tannsmiða svöruðu oftast, 26% stundum, 18,5% alltaf og 7,4% sjaldan (tafla 5). 

Tafla 5. Hversu oft telja tannsmiðir að brúnir séu mótaðar með sérstöku efni við lokamáttöku í 

heilgómagerð? 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 Fjöldi Hlutfall í % 

Aldrei 0 0 

Sjaldan 2 7,4 

Stundum 7 26 

Oftast 13 48,1 

Alltaf 5 18,5 

Samtals  27 100 
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Tannsmiðir voru síðan spurðir að því hvaða efni þeir teldu algengast í notkun við mótun 

brúna í heilgómagerð. Af þeim 29 sem tóku þátt í könnuninni svöruðu 22 þessari 

spurningu (n=22), þeir 7 þátttakendur sem ekki svöruðu spurningunni voru ekki teknir 

með í niðurstöður þessara spurningar. 68,2% töldu að compound væri algengast, 13,6% 

sögðu púttý og 18,2% kváðust ekki vera vissir. 

Tannlæknar voru beðnir um að svara því hvaða lit compound efna þeir notuðu en valið 

stóð á milli þriggja lita; brúnt (rautt), grænt eða grátt. 70 tannlæknar og 25 tannsmiðir 

svöruðu spurningunni. Þeir 16 tannlæknar og 4 tannsmiðir sem ekki svöruðu voru ekki 

teknir með í niðurstöðu spurningarinnar. 58,6% tannlækna sögðust nota brúnt compound, 

0% grátt og 41,4% grænt. 84% tannsmiða töldu að brúnt compound væri algengast við 

mótun brúna í heilgómagerð, 4% grátt og 12% grænt (mynd 3).  

 

 

Mynd 3. Samanburður milli tannlækna og tannsmiða um lit compounds við mótun brúna við 

lokamáttöku í heilgómagerð. 
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Tannlæknar voru að lokum spurðir að því hvaða mátefni þeir notuðu til lokamáttöku í 

heilgómagerð. Af 86 þátttakendum voru aðeins 46 sem svöruðu spurningunni (n=46), 

þeir 40 tannlæknar sem ekki svöruðu voru ekki teknir með í niðurstöðu spurningarinnar. 

41,3% tannlækna sögðust nota tegundir af gerð addition silíkona (polyvinylsiloxane), 

32,6% condensation silíkona og 26,1% pólýether mátefni. Enginn kvaðst nota pólýsúlfíð 

til lokamáttöku heilgóma (tafla 6).  

Tafla 6. Efnisval tannlækna til lokamáttöku við heilgómagerð. 

 

  
Efnisval Fjöldi Hlutfall í % 

Addition silíkon 19 41,3 

Condensation silíkon 15 32,6 

Pólýether 12 26,1 

Pólýsúlfíð 0 0 

Samtals 46 100 
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7 Umræður 

Nú hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið kynntar og leitast verður við að fá svör við 

þeim rannsóknarspurningum sem áður voru settar fram. Niðurstöður verða bornar saman 

við rannsókn Petrie, Walker og Williams (2005) sem var þó með svarhlutfall upp á 54%. 

Þar voru félagsmenn í ACP (e. members of the American Collage of Prosthodontists) 

þátttakendur og niðurstöður voru bornar saman við kennsluaðferðir í amerískum 

tannlæknaskólum. 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var í heild sinni ekki nema 33% sem er mun lægra en vonast 

var eftir. Mikilvægt var fyrir rannsókn þessa að fá sem flesta svarendur frá 

félagsmönnum í Tannsmiðafélagi Íslands vegna þess hve lítill sá hópur er samanborið við 

félagsmenn í Tannlæknafélagi Íslands. Ávallt er mikilvægt að sem flestir taki þátt í 

rannsóknum svo að niðurstöður verði sem marktækastar.  

Svarhlutfall tannlækna var ekki nema 31% (n=86), en huga þarf að því að könnunin var 

send á alla þá 340 félagsmenn í Tannlæknafélagi Íslands en starfandi tannlæknar á Íslandi 

eru 275. Markhópur rannsóknarinnar voru starfandi tannlæknar hérlendis og því er sá 

möguleiki fyrir hendi að íslenskur tannlæknir sem starfar erlendis hafi svarað könnuninni 

og því haft áhrif á niðurstöður á rannsóknarspurningunni; Hvaða mátefni er mest notað 

til lokamáttöku í heilgómagerð meðal tannlækna hérlendis? En þar sem könnunin var 

órekjanleg til einstakra þátttakenda er ekki hægt að áætla hvort svo hafi verið.  

Hvað tannsmiði varðar var könnunin send á alla 73 félagsmenn Tannsmiðafélags Íslands 

og svöruðu 29 einstaklingar eða 40% félagsmanna.  

Spurningar beggja hópanna voru aðlagaðar að hvorri starfsgrein fyrir sig en merkingin 

var sú sama. Þátttakendur voru fyrst spurðir að því hvort að þeir ynnu við heilgómagerð 

en báðar stéttirnar geta sérhæft sig í ákveðnu fagi með aukinni menntun og áhuga. Það 

kom skemmtilega á óvart að mikill meirihluti þátttakenda kvaðst starfa við gerð 

heilgóma, eða 86% tannlækna og 76% tannsmiða.  

  



 

27 

7.1 Hvaða mátefni er mest notað til lokamáttöku í heilgómagerð 

meðal tannlækna hérlendis? 

Á heildina litið virðist ekki vera mikill munur á mátefnavali tannlækna til lokamáttöku í 

heilgómagerð. Allir kjósa þeir að nota einhvers konar gúmmímátefni og meiri hlutinn eða 

41,3% kýs að taka lokamát með addition silíkoni, President eða Flexitime Monophase. 

32,6% tannlækna kýs að taka lokamát í heilgómagerð með condensation silíkoni og var 

Xantopren eina tegundin sem nefnd var. Tæpur fjórðungur þátttakenda eða 26,1% kýs að 

nota pólýether mátefnið Impregum. Þegar heildin er skoðuð er ekki stórtækur munur á 

milli notkunar silíkon mátefnanna og aðeins 15,2% munur á notkun addition silíkona og 

pólýethers til lokamáttöku í heilgómagerð. Áætla má að val þeirra megi rekja til betri 

eiginleika efnisins til að endurheimta sína upprunalegu lögun eftir að álagi hefur verið 

aflétt samanborið við önnur mátefni. Vegna þess hve samdráttur efnisins er lítill við 

geymslu er ekki nauðsynlegt að steypa strax í mátið og þykir það kostur.  

7.2 Hefur sótthreinsun marktæk áhrif á stöðugleika mátefna? 

Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að ef farið sé eftir ráðlögðum tilmælum um 

sótthreinsun mátefna ætti sótthreinsunarferlið ekki að hafa marktæk áhrif á stöðugleika 

þeirra (Adabo o.fl., 1999; Porta o.fl., 2006; Salvador o.fl., 2004). Dýfing máta í 

sótthreinsivökva þykir árangursríkasta leiðin til sótthreinsunar þar sem yfirgnæfandi líkur 

eru á því að efnið nái að sótthreinsa alla fleti mátsins (Lepe & Johnson, 1997). Áður en 

mát eru sótthreinsuð þarf því að huga að efnisfræðilegum grunnupplýsingum um 

mátefnin, s.s. hvort að mátefnin þola blautt eða rakt umhverfi. Sem dæmi ætti ekki að 

sótthreinsa alginat og pólýether með dýfingu í sótthreinsandi lausn til lengri tíma. 

Árangursríkast væri að úða þau með sótthreinsivökva og vefja röku bréfi sem legið hefur 

í sótthreinsandi lausn utan um mátin og geyma þau síðan í lokuðum plastpoka í 10 

mínútur. Þau mátefni sem ekki draga í sig raka ætti því að dýfa í sótthreinsivökva í 

takmarkaðan tíma.  
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7.3 Samanburður rannsóknar við erlenda rannsókn 

Tannlæknar voru beðnir um að greina frá því hvaða efni þeir notuðu við mótun brúna við 

töku lokamáts heilgóma. 75,6% sögðust nota compound, 8,9% addition silíkon, 11,1% 

condensation silíkon og 4,4% púttý. Í rannsókn Petrie o.fl, (2005) voru þátttakendur 

(n=945) spurðir að því sama og sögðust 67% nota compound, 12% addition silíkon, 7% 

pólýether og 14% önnur efni. Samkvæmt þessum niðurstöðum er samræmi á milli 

notkunar compounds og er efnið vinsælast í báðum rannsóknunum en enginn tannlæknir 

á Íslandi sagðist nota pólýether við mótun brúna við töku lokamáts heilgóma. 

Það mátefni sem er fyrst og fremst notað til lokamáttöku í heilgómagerð samkvæmt 

niðurstöðum úr rannsókn Petrie o.fl., (2005) er addition silíkon en 36% þátttakenda ACP 

kýs aðallega að nota það. Því næst völdu þátttakendur pólýsúlfíð eða 34% og 16% vill 

einkum nota pólýether mátefni til lokamáttöku í heilgómagerð. Enginn kaus að nota 

condensation silíkon. Þessar niðurstöður stangast því á við niðurstöður þessara 

rannsóknar þar sem enginn tannlæknir notaði pólýsúlfíð mátefni til lokamáttöku og 

32,6% notaði condensation silíkon. Í báðum rannsóknunum var addition silíkon fyrsta val 

tannlækna til lokamáttöku í heilgómagerð.  
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7.4 Eiginleikar teygjanlegra mátefna bornir saman 

Margt er líkt með teygjanlegu mátefnunum þótt eiginleikar þeirra skarist. Sem dæmi er 

pólýether stífasta gúmmímátefnið, en þar á eftir koma addition silíkon, condensation 

silíkon og loks pólýsúlfíð. Pólýsúlfíð hefur aftur á móti hæsta togkraft teygjanlegra 

mátefna en þar á eftir koma pólýether, condensation silíkon, addition silíkon, alginat og 

loks agar. Eins og sjá má í töflu 7 nær addition silíkon að mestu leyti sinni upprunalegu 

mynd eftir að álagi hefur verið aflétt. Hörðnunar- og vinnutími mátefnanna er þó misjafn 

en einstaklingsbundið er hvort að stuttur eða langur vinnu- og hörðnunartími teljist sem 

góður eiginleiki eða ekki.  

Tafla 7. Eiginleikar teygjanlegra mátefna. 

 

 Alginat Agar Pólýether Pólýsúlfíð Condensation 

silíkon 

Addition 

silíkon 

Teygjanlegt 

minni 

97,3% 98,8% 99,0-

98,3% 

96,9-

94,5% 

99,6- 

98,2% 

99,9-

99,0% 

Vinnutími  

(í mínútum) 

2,5 7,0-15,0 2,5 5,0-7,0 3,0 2,0-4,5 

Hörðnunartími 

(í mínútum) 

3,5 5,0 4,5 8,0-12,0 6,0-8,0 3,0-7,0 

(O‘Brien, 2002). 
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8 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Spurningarnar sem lagðar var fyrir félgsmenn í Tannlæknafélagi Íslands og 

Tannsmiðafélagi Íslands voru samdar með hliðsjón af spurningalista sem lagður var fyrir 

félagsmenn í The American College of Prosthodontists (Petrie o.fl., 2005). 

Spurningalistinn var sendur út af Samtökum iðnaðarins með leyfi Tannlækna- og 

Tannsmiðafélags Íslands og Námsbrautar í tannsmíði við Háskóla Íslands. Í stað þess að 

velja úrtak úr þýði var ákveðið að allt þýðið fengi könnunina senda svo að niðurstöðurnar 

yrðu sem nákvæmastar. Ákvörðun þessi virðist hafa verið góð enda þótt svarhlutfall 

þátttakenda hefði mátt vera betra.  

Þrjár spurningar voru feldar út úr könnun tannlækna þar sem þær skiptu ekki sköpum við 

úrvinnslu gagna en ein þessara spurninga hefði eftir betri athugun átt að vera sett upp sem 

lokuð krossaspurning en ekki opin spurning. Einnig voru tvær spurningar feldar út úr 

könnun tannsmiða.  

Rannsakandi telur eftir á að gagnlegt hefði verið ef allar spurningarnar hefðu verið 

lokaðar krossaspurningar vegna þess að opin spurning reynir yfirleitt meira á svarendur 

en þær lokuðu. Spurning þrjú í könnun tannsmiða og spurningar þrjú og fimm í könnun 

tannlækna voru opnar svo að þátttakendur gætu skráð þær tegundir mátefna sem þeir 

kjósa að vinna með. Úrvinnsla þessara spurninga var flóknari en úrvinnsla 

krossaspurninga en áhugavert var að sjá hvaða tegundir mátefna eru notaðar frá hinum 

ýmsu framleiðendum. Höfundur tók saman skráðar tegundir og flokkaði þær niður eftir 

því hvort að tegund mátefnisins væri pólýether, condensation silíkon, addition sílikon 

o.s.frv. 
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Lokaorð 

Ekki kom í ljós mikill munur milli þeirra mátefna sem tannlæknar hérlendis kjósa fyrst 

og fremst að nota til lokamáttöku í heilgómagerð og líklegasta orsök þess er hve góð 

efnin eru í dag og hafa flest þeirra svipaða eiginleika. Helsti áhrifaþáttur þess að addition 

silíkon var valið til lokamáttöku er ef til vill teygjanlegt minni þess.  

Sýnt hefur verið fram á að bjögun, rýrnun og yfirborðshrúfleiki hafi áhrif á gæði máta og 

eru mögulegar afleiðingar langtíma sótthreinsunar. Ef viðurkenndum aðferðum og 

ábendingum er fylgt ætti sótthreinsun ekki að hafa marktæk áhrif á stöðugleika þeirra. 

Mikilvægt er að huga að sótthreinsun máta svo koma megi í veg fyrir útbreiðslu 

alvarlegra sjúkdóma á milli sjúklings og starfsmanna tannheilsuteymis. 

Máttaka er mikilvægt ferli í gerð heilgóma og rétt val mátefnis eftir aðstæðum í munni er 

ávísun á framúrskarandi árangur. Því er æskilegt að huga vel að mátefnavali og kynna sér 

hegðun og eiginleika valins mátefnis vandlega áður en máttaka er framkvæmd.  
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Viðauki 

Tölvupóstur til þátttakenda 

Sæl/l, 

Rebekka Líf Karlsdóttir heiti ég og er að vinna að lokaverkefni mínu við Námsbraut í 

tannsmíði við Háskóla Íslands. Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér 3 mínútur til þess 

að svara meðfylgjandi könnun sem er hluti af lokaverkefni mínu til Bs gráðu. 

Könnun þessi er gerð til þess að kanna hversu stórt hlutfall félagsmanna í 

Tannsmiðafélagi- og Tannlæknafélagi Íslands stundar heilgómagerð. Spurningarnar 

tengjast verklagi og hagnýtri þekkingu í faginu. 

Ekki er unnið með persónugreinandi gögn í rannsókninni, enda er hún nafnlaus og ekki 

verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Ákveðir þú að taka þátt með því að 

svara þessari könnun telst það vera ígildi upplýsts samþykkis fyrir þátttöku þinni í 

rannsókninni. Gögnum sem safnað verður, er eytt að rannsókn lokinni.  

Þessi póstur er sendur út af Tannlæknafélagi Íslands og Samtökum iðnaðarins 

Með von um góða þátttöku  

Kv, 

Rebekka Líf Karlsdóttir, 3.árs tannsmíðanemi. 
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Spurningakönnun til félagsmanna Tannsmiðafélags Íslands 

 

1. Er unnið við heilgómagerð á þínum vinnustað?  

 Já 

 Nei 

 

2. Hversu oft telur þú að brúnir hafi verið mótaðar með sérstöku efni við 

lokamáttöku í heilgómagerð? 

 Aldrei ( í 0% tilfella) 

 Sjaldan ( í 10% til 40% tilfella) 

 Stundum ( í 40% til 60% tilfella) 

 Oftast ( í 60% til 95% tilfella) 

 Alltaf ( í 100% tilfella) 

 

3. Hvaða efni telur þú að algengast sé notað við mótun brúna?  

 

4. Ef svar þitt við spurningu 3 var compound, hvaða litur heldur þú að sé 

algengastur? 

 Brúnn (rautt) 

 Grænn 

 Grár 

 

5. Í hversu mörg ár hefur þú starfað sem tannsmiður? 

 Í 1-5 ár 

 Í 6-10 ár 

 Í 11-15 ár 

 Í 16-20 ár 

 Í 21-25 ár 

 Í 26-30 ár 

 Í 31 ár eða lengur 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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Spurningakönnun til félagsmanna Tannlæknafélags Íslands 

 

1. Leggur þú stund á heilgómagerð? 

 Já 

 Nei 

 

2. Notar þú sérstakt mátefni við mótun brúna við töku lokamáts í heilgómagerð? 

 Já 

 Nei 

 

3. Ef já, hvaða efni notar þú? 

 

 

4. Ef notað er compound, hvaða lit notar þú? 

 Brúnt (rautt) 

 Grænt 

 Grátt 

 

 

5. Hvaða mátefni notar þú til lokamáttöku í heilgómagerð? 

 

 

6.  Í hversu mörg ár hefur þú starfað sem tannlæknir? 

 Í 1-5 ár 

 Í 6-10 ár 

 Í 11-15 ár 

 Í 16-20 ár 

 Í 21-25 ár 

 Í 26-30 ár 

 Í 31 ár eða lengur 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 


