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Útdráttur 
Tilgangur: Tilgangur þessarar rannsóknar var að komast að því hvaða bitskráningarefni 

er nákvæmast og hagkvæmast til bitskráninga í tannlækningum. Skoðað var hvaða 

bitskráningarefni eru algengust í notkun hér á landi af tannlæknum og tannsmiðum. 

Einnig var athugað hvort hægt væri að rekja krónur/brýr sem eru of háar/lágar í biti til 

notkunar á ákveðnu bitskráningarefni.  

Aðferðir: Megindleg rannsóknaraðferð var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Spurningakönnun um bitskráningarefni í krónu- og brúargerð var send til úrtaks, sem var 

allir félagsmenn í Tannsmiðafélagi Íslands (n=73) og Tannlæknafélagi Íslands (n=348), 

sem höfðu skráð netföng á þeim tíma sem könnunin var send út. Aflað var heimilda um 

bitskráningarefni í erlendum rannsóknum þar sem engar rannsóknir þess eðlis hafa verið 

gerðar á Íslandi. Leitað var í ritrýndum tímaritum og bókum til að hafa heimildirnar sem 

áreiðanlegastar, en leitast var við að nota frumheimildir eins og kostur gafst.  

Niðurstöður: Alls svöruðu 31 tannsmiðir og 83 tannlæknar sem gerir 42% svarhlutfall 

hjá tannsmiðum og 24% svarhlutfall hjá tannlæknum. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að tannlæknar á Íslandi sögðust oftast nota tegundirnar Blu-Mousse 

og Imprint Bite (bæði polyvinyl siloxane) við bitskráningar, en tannsmiðir sögðust oftast 

nota tegundina Blu-Mousse við innsteypingu á afsteypum tanna í bithermi. Bæði 

tannlæknum og tannsmiðum fannst einnig best að nota þær tegundir sem þeir sögðust 

oftast nota. Flestir tannsmiðir (48,4%) töldu að tannlæknar þyrftu stundum (meðaltal) að 

slípa krónur/brýr í bit sem rekja mætti til ónákvæmni bitskráningarefnis. Flestir 

tannlæknar (47%) sögðust þurfa sjaldan (meðaltal) að slípa krónur/brýr í bit sem rekja 

mætti til ónákvæmni bitskráningarefnis. 

Ályktanir: Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar þá voru eftirfarandi ályktanir dregnar:  

• Blu-Mousse og Imprint Bite (bæði polyvinyl siloxane) séu algengustu tegundir 

bitskráningarefna sem notuð eru af tannlæknum á Íslandi.  

• Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) sé mest notað af tannsmiðum á Íslandi við 

innsteypingu á afsteypum tanna í bithermi. 

• Polyvinyl siloxane efni séu mest notuð við bitskráningar í krónu- og brúargerð á 

Íslandi í dag. 

 

Lykilorð: Bitskráningarefni, bitskráning, samanbit, aðferðir við bitskráningu. 
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Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to find out which interocclusal registration 

material is the most accurate and efficient for bite registrations in dentistry. The most 

common usage of interocclusal registration material by dentists and dental technicians in 

Iceland was examined. Relation between crowns/bridges which are too high/low in 

occlusion and the usage of a certain interocclusal registration material was also 

examined. 

Methods: Quantitative research form was used in conducting of this study. 

Questionnaire survey about interocclusal registration materials for crowns and bridges 

was sent to a sample, which included all members of The Icelandic Dental Technician 

Association (n=73) and The Icelandic Dental Association (n=348), which had listed e-

mail addresses when the survey was sent out. Data regarding interocclusal registration 

materials was provided from foreign studies as no such studies have been executed in 

Iceland. Peer reviewed journals and books were searched to find the most reliable data, 

but source data was used as possible. 

Results: A total of 31 answers came from dental technicians and 83 answers came from 

dentists that makes a total of 42% answer ratio for dental technicians and 24% answer 

ratio for dentists. The main results of the research showed that Icelandic dentists most 

commonly use the brands Blu-Mousse and Imprint Bite (both polyvinyl siloxane) when 

making bite registrations but dental technicians also use Blu-Mousse most commonly 

when mounting casts on an articulator. Both dentists and dental technicians also found 

these same materials to be the best, regarding usage. Most dental technicians (48,4%) 

considered that dentists needed sometimes (average) to fix crowns/bridges to fit the 

occlusion of the patient which could be related to inaccurancy of the interocclusal 

recording material. Most dentists (47%) considered that they rarely (average) had to fix 

crowns/bridges to fit the occlusion of the patient which could be related to inaccurancy of 

the interocclusal recording material. 

Conclusions: Based on the results of the study the following conclusions were drawn: 

• Blu-Mousse and Imprint Bite (both polyvinyl siloxane) are the most common 

brands of interocclusal bite registration materials used by dentists in Iceland. 

• Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) is the most common brand used by dental 

technicians when mounting casts on an articulator. 

• Polyvinyl siloxane is the most common material used to make bite registrations 
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for crowns/bridges in Iceland today. 

 

Keywords: Interocclusal recording material/bite registration material, interocclusal 

registration/bite registration, intercuspal record, interocclusal technique/bite 

registration technique. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð tannsmiðum og tannlæknum á Íslandi.  

Það er hlutverk okkar sem fagmenn að stuðla að árangri 

í þágu bættrar tannheilsu og líðan landsmanna.  

Samvinna okkar er þar lykilatriði. 
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Hugtakaskrá 

Í ritgerðinni koma fyrir hugtök úr fagmáli sem hafa verið auðkennd með skáletrun til 

þæginda við lestur. Þau verða hér útskýrð til aukins skilnings á efninu. 

Króna: Fast tanngervi sem kemur í stað náttúrulegrar tannar. Króna er ýmist 

smíðuð á eina náttúrulega tönn, sem tannlæknir hefur sniðið til (e. 

preperation), eða á tannplanta sem er staðgengill náttúrulegrar tannar. 

Brú:  Fast tanngervi sem inniheldur þrjá eða fleiri liði sem notað er til að 

loka tannlausu bili í tannboga. Brúin hvílir á tveimur eða fleiri 

tilsniðnum náttúrulegum tönnum (stoðtönnum) eða tannplöntum. 

Þéttasta bit: Afstaða neðri góms til hins efri þegar allar tennur bíta þétt saman.  

Bithermir:  Afsteypur tann- eða gómboga sjúklinga eru steyptar inn í bithermi sem 

á að herma eftir innbyrðis afstöðum og hreyfingum kjálkans. Þetta er  

gert svo smíði falli inn í eðlilegar tyggihreyfingar sjúklings. Ýmsar 

gerðir bitherma hafa verið framleiddir en enginn getur líkt 

nákvæmlega eftir störfum kjálkans. Því þarf að prófa öll tanngervi, 

sem smíðuð eru í bithermi, og leiðrétta þegar þeim er komið fyrir í 

munni sjúklings.  

Fast tanngervi: Staðgengill tapaðra tanna, vefs eða tannbeins í formi krónu, brúar, 

“inlay” eða “onlay.” Fast tanngervi er ýmist límt á rætur náttúrulegra 

tanna eða límt eða skrúfað á tannplanta í munni sjúklings.  

Framtannasvæði: Samanstendur af framtönnum, hliðarframtönnum og augntönnum bæði 

í efri og neðri kjálka. 

Thermoplastísk: Mörg plastefni sem notuð eru við tannlækningar eru thermoplastísk. 

Þessi efni verða mjúk við hita en halda eiginleikum sínum að öðru leiti. 

Hægt er að forma efnið þegar það er mjúkt en þegar það kólnar þá 

harðnar það á því formi. Einnig má endurhita efnið og forma á ný. 
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Vatnssækni: Eiginleiki efnis sem er næmt fyrir vatni og dregur það í sig. 

Vatnsfælni: Eiginleiki efnis sem er ónæmt fyrir vatni og hrindir því frá sér. 

Grannfletir: Hver tönn hefur fjóra hliðarfleti sem bera nafn eftir stefnu sinni; 

nærflötur (e. mesial surface), fjarflötur (e. distal surface), innflötur (e. 

lingual surface) og útflötur (e. facial surface). Nær- og fjarfletir tanna 

kallast einu nafni grannfletir. Nærflötur tannar er nær miðlínu 

sjúklings en fjarflötur hennar er fjær miðlínu. Miðlína er ímynduð lína 

sem liggur lóðrétt frá nefbroddi að höku sjúklings.  

Undirskurður: Þegar þvermál efri hluta tannar er meira heldur en þvermál hennar við 

tannhold þá er sagt að neðri hluti tannarinnar sé undirskorin. Beita þarf 

krafti þegar bitskráningarefni er losað úr undirskurði þannig að efni 

geta afmyndast við athöfnina. 

Stautur: Afsteypa sem er nákvæm eftirmynd tilsniðinnar tannar eða tannplanta 

í munni sjúklings sem króna eða brú er smíðuð á. 
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1 Inngangur 
Bitskráning er daglegur þáttur í vinnu hvers tannlæknis. Þegar unnið er að smíði krónu 

(e. crown) eða brúar (e. bridge) þá verður að gefa tannsmiði leiðbeiningar, sérstaklega 

varðandi bit sjúklings svo það verði eðlilegt að smíði lokinni. Flestar upplýsingar sem í 

boði eru til að leiðbeina tannlæknum í að framkvæma bitskráningu einblína á klínískt 

verklag og aðferðir tengdar athöfninni. Mikið af útgefnu efni um bitskráningar byggist á 

reynslu höfunda frekar en eiginleikum bitskráningarefnisins. Þar er fjallað um 

bitskráningarefnin með tilliti til hagkvæmni og ábendingar gefnar varðandi notkun þeirra. 

Lítið er talað um eiginleika efnanna sjálfra og hvaða efni henti best hverju sinni. Hins 

vegar þá getur það vel verið að verklag, eins og svo margt í tannlækningum, sé eins 

mikilvægt og eiginleikar þess efnis sem notað er (Murray, Smith, Watts og Wilson, 

1999). 

 Við heimildaleit kemur í ljós að engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi 

varðandi bitskráningar og bitskráningarefni í krónu- og brúargerð. Einnig er mikill 

skortur á rannsóknatengdri umfjöllun um eiginleika efna sem notuð hafa verið til 

bitskráninga í gegnum tíðina. Höfundur telur því nauðsynlegt að athuga nánar efnis- og 

eðlisfræðilega eiginleika bitskráningarefna ásamt kostum þeirra og göllum og gera 

nákvæma grein fyrir tilgangi bitskráningar og aðferðum.  Til að varpa sérstaklega ljósi á 

stöðu þessara mála hjá tannlæknum og tannsmiðum á Íslandi, leitaði höfundur svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hver er algengasta tegund efnis sem notað er við bitskráningu í krónu- og 

brúargerð á Íslandi og eru til betri efni á markaðnum? 

2. Hvaða tegund bitskráningarefnis gefur af sér sem nákvæmasta útkomu (þannig að 

krónur/brýr verði ekki of háar/lágar í biti)? 

3. Er hægt að rekja krónur/brýr sem eru of háar/lágar í biti til notkunar á ákveðnu 

bitskráningarefni? 
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1.1 Tilgangur rannsóknar 
Rannsókn þessi var framkvæmd til að afla upplýsinga varðandi bitskráningarefni í krónu- 

og brúargerð á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvaða efni er 

nákvæmast og hagkvæmast til bitskráninga í tannlækningum, athuga hvaða 

bitskráningarefni eru aðallega notuð hér á landi af tannlæknum og tannsmiðum og hvort 

mögulega séu til betri efni. Niðurstöður rannsóknar er ætlað að nýtast tannsmiðum og 

tannlæknum í að ná betri árangri og nákvæmni í samvinnu sinni við krónu- og brúargerð, 

með því að velja það bitskráningarefni sem gefur nákvæmustu niðurstöðuna. 

1.2 Bitskráning 
Bitskráning er skráning á afstöðu tannboganna til hvors annars í samanbiti (e. 

maxillomandibular relation). Efni er sett á milli tannboganna og sjúklingur látinn bíta þétt 

saman. Þetta efni kallast bitskráningarefni og á að skrá nákvæmlega bit sjúklings í 

þéttasta biti (e. intercuspal position, maximum intercuspation, centric occlusion) (Keyf 

og Altunsoy, 2001). Skráningin er færð yfir í bithermi (e. articulator) þar sem vinna fer 

fram á afsteypum tanna sjúklings. Skráning á afstöðu tannboganna í munni er mikilvægt 

skref til að smíði verði í samræmi við munn viðkomandi (Myers, 1982).   

 Þegar ljóst er að sjúklingur þarf að fá fast tanngervi (e. fixed removable denture) 

til uppbyggingar á illa förnum tönnum eða í stað tapaðra tanna þá þarf að ákveða 

meðferðaráætlun og hvernig smíði eigi að framkvæma, sem er samkomulag sjúklings og 

tannlæknis. Til þess að hægt sé að smíða krónu ofan á tönn þá þarf að gera pláss fyrir 

krónuna. Tannlæknir sníðir (e. preperation) tönnina/tennurnar til með bor í samræmi við 

hvernig krónu/brú skal smíða. Eftir að tennur hafa verið sniðnar til þá tekur tannlæknir 

mát af tönnum í efri og neðri tannboga sjúklings. Í mátin er hellt gifsi svo til verða 

nákvæmar afsteypur (e. cast) af tönnum viðkomandi. Áður en smíði hefst þá þarf 

tannlæknir að ákveða hvort annarra upplýsinga, eins og bitskráningar, sé þörf fyrir 

tannsmíðavinnu svo innsteyping í bithermi verði rétt (Walls, Wassell og Steele, 1991; 

Rosenstiel, Land og Fujimoto, 2006). Ef bitsnertingar tannboganna eru ekki stöðugar og 

óvissa ríkir um hið eiginlega bit sjúklings þá er nauðsynlegt að notast við 

bitskráningarefni, sérstaklega þegar tilsniðnu tennurnar veita lykilstuðning í 

tannboganum (Steele, Nohl og Wassell, 2002; Freilich, Altieri og Wahle, 1992). 

 Til þess að ná góðum árangri í bitskráningu er mikilvægt að ná nákvæmri 

eftirmynd af þéttasta biti sjúklings. Almennt þá er grundvallarskilyrði bitskráningar að 
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veita nægar upplýsingar í stöðugu bitskráningarefni þannig að afsteypur tanna sjúklings 

ganga rétt saman í bit. Efnið má þó ekki skrá svo nákvæmlega að það hindri afsteypurnar 

í að ganga að fullu saman í þéttasta bit (Steele o.fl., 2002) (sjá nánar í kafla 2.5 Ástæður 

skekkju við innsteypingu). Þá er mikilvægt að þekkja eiginleika þess efnis sem unnið er 

með og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda (Nazir og Khurshid, 2010). Val á öruggu 

og skilvirku efni er á ábyrgð tannlæknis en það er hins vegar á ábyrgð framleiðanda að 

framleiða efni með þessa eiginleika (Ghazal, Albashaireh og Kern, 2008). Rétt 

bitskráning gefur tannlækni tækifæri til að sleppa við eða gera aðeins minni háttar 

lagfæringar á smíði sem kemur frá tannsmið. Þannig getur hann sparað tíma og peninga 

og því verður vel heppnuð bitskráning að teljast mikilvægt skref í uppbyggingu á tönnum 

sjúklings (Michalakis, Pissiotis, Anastasiadou og Kapari, 2004). 
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2 Bitskráningarefni 

2.1 Kröfur til bitskráningarefna 
Ekkert efni hefur alla eiginleika hins fullkomna bitskráningarefnis. Æskilegir eiginleikar 

eru: 
1. Lágmarks seigja (mótstaða) efnis við bitskráningu (til að forðast færslu 

hreyfanlegra tanna eða neðri kjálka við lokun munns). 
2. Líffræðilega þolanlegt við bitskráningu (að efnið skaði ekki né erti vefi ef það 

kemst í snertingu við þá). 
3. Auðvelt í meðhöndlun. 
4. Stöðugt í umfangi eftir hörðnun efnis (fjölliðun). 
5. Stöðugt við álag eftir hörðnun efnis. 
6. Nákvæm skráning á bitköntum eða -flötum tanna. 
7. Auðvelt að meta gæði bitskráningarinnar (Nazir og Khurshid, 2010). 

Æskilegir eiginleikar við notkun efnis eru: góðir blöndunareiginleikar, góðir 

flæðieiginleikar og þolanlegt bragð; við hörðnun/fjölliðun efnis: stuttur hörðnunartími, 

lítil hitaþensla og lítil umfangsbreyting; eftir hörðnun: auðvelt að ná efninu af tönnum, 

yfirborðsharka, stöðugleiki og mótstaða gegn afmyndun. Auk þessara eiginleika mætti 

huga að atriðum eins og að efnið sé ekki mjög dýrt, geymist vel, myndi ekki eiturefni við 

förgun og að möguleiki sé að sótthreinsa það (Murray o.fl., 1999).  

2.2 Hvaða bitskráningarefni eru í boði? 
Mörg efni og aðferðir hafa verið notaðar til að skrá afstöðu tannboganna síðan fyrsta 

bitskráningin var gerð af Phillip Pfaff árið 1756 (Myers, 1982). Efni sem notuð hafa 

verið til bitskráninga eru (Balthazarhart, Sandrik, Malone, Mazur og Hart, 1981; Muller 

o.fl., 1990c; Muller, Gotz, Bruckner og Kraft, 1991; Nazir og Khurshid, 2010): 

1. Bitvax (e. bite wax, corrective wax, impression wax) 

• Bleikt vax (e. pink wax) 

• Ál vax (e. aluminum wax) 

2. Plaster, gips flokkur I (e. impression plaster, plaster of Paris) 

3. Compound (e. modeling compound, impression compound)  

4. ZOE pasti (e. zinc oxide eugenol paste) 

5. Akrýl plastefni (e. acrylic resin)  

6. Polyether (e. polyether elastomers) 
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7. Sílikon gúmmíefni (e. silicone elastomeric materials) 

• C-sílikon (e. condensation silicone elastomers) 

• A-sílikon (e. addition silicone elastomers) 

Þessi efni hafa verið notuð í mörg ár en vax er ennþá algengasta efnið (Mullick, 

Stackhouse og Vincent, 1981). Nýrri efni á markaðnum eru sílikon gúmmíefnin 

polyether og A-sílikon (polyvinyl siloxane), sem voru fundin upp um 1970. Þau eru 

komin af gúmmímátefnum sem breytt hefur verið með viðbætingu á mýkiefni (e. 

plasticizer) og fyllingarefni (e. filler) til að hægt sé að nota þau í bitskráningu og 

efnahvata (e. catalyst) til að hraða fjölliðnunarhvarfi (hörðnunarferli) efnanna (Phillips, 

1991; Craig, 1997). 

2.2.1 Bitvax 

Vax hefur víða verið notað sem bitskráningarefni vegna hagkvæmni þess og hversu 

auðvelt það er í meðhöndlun. Þótt vax sé frekar mjúkt við munnhita þá er það nægilega 

þétt í sér til að skrá smáatriði tanna. Stór þáttur í vinsældum þessa efnis er sveigjanleiki 

og að skráningunni er hægt að breyta, laga og sannreyna með lítilli fyrirhöfn (Nazir og 

Khurshid, 2010). Samt sem áður þá hafa sumir eiginleikar þess, eins og mikil hitaþensla 

og mikil seigja efnis við bitskráningu, verið flokkaðir sem helsta orsök ónákvæmni á 

meðal bitskráningarefna sem hafa verið rannsökuð (Millstein, Kronman og Clark, 1971; 

Millstein o.fl., 1973; Mullick o.fl., 1981; Millstein og Clark, 1983; Fattore, Malone, 

Sandrik, Mazur og Hart, 1984; Millstein 1985; Lassila, 1986; Anusavice, 2003). Við 

bitskráningu er aðallega notast við tvær gerðir af vaxi, bleikt vax og ál vax (betur þekkt 

undir tegundarnafninu Aluwax). 

2.2.1.1 Bleikt vax  

Bleikt vax er sérstaklega hannað úr býflugnavaxi eða hydrocarbon vaxi (eins og paraffin 

eða creasin) (Anusavice, 2003). Það storknar fljótt við kólnun og er hart við herbergishita 

(Nazir og Khurshid, 2010). 

Kostir: Fljótlegt, auðvelt í meðhöndlun, ódýrt, góður sveigjanleiki, auðvelt að athuga 

gæði skráningarinnar og laga til í munni. 

Ókostir: Ójöfn mýking efnis vegna ójafnrar hitunar, afmyndun vax við mismunandi hita 

og við færslu frá munni yfir í bithermi (Fattore o.fl., 1984).  
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2.2.1.2 Ál vax 

Inniheldur sömu efni og bleikt vax nema bætt er í það ál púðri (e. aluminum powder)  

sem litar vaxið silfurlitað og eykur heilindi og vinnutíma efnisins. Þannig helst ál vaxið 

lengur mjúkt og storknar ekki jafn hratt og bleikt vax. Hitnar upp í 55°C innan við 

mínútu og er hart við herbergishita.  

Kostir: Nákvæmt, stöðugt, skreppur ekki saman eða aflagast við hörðnun.  

Ókostir: Afmyndun vax við mismunandi hita og einnig við færslu frá munni yfir í 

bithermi (Aluwax dental products company, e.d.) 

2.2.2 Plaster (gips flokkur I) 
Plaster flokkast undir óeftirgefanleg mátefni (e. inelastic impression materials) sem eru 

lítið notuð í máttökur og bitskráningar í dag þar sem þau hafa þurft að víkja fyrir betri 

efnum. Plaster inniheldur Plaster of Paris og efni sem stilla hörðnunartíma og þenslu við 

hörðnun svo hægt sé að nota hann sem bitskráningarefni (Shen, 2003). Plaster veitir 

lágmarks seigju efnis við bitskráningu sem er mikilvægt til að bit sé rétt við bitskráningu 

en eftir að hörðnunarferli lýkur þá er efnið stíft (e. rigid). Hins vegar þá er erfitt að 

meðhöndla plaster í munni vegna of mikilla flæðieiginleika og bitskráningin er brothætt 

eftir hörðnun (Campos og Nathanson, 1999).  

Kostir: Skráning er nákvæm, hörð eftir að hörðnunartíma lýkur og skekkist ekki við 

geymslu.  

Ókostir: Erfitt að meðhöndla vegna of mikilla flæðieiginleika, þensla við hörðnun og 

bitskráningin er brothætt (Nazir og Khurshid, 2010).  

2.2.3 Compound  

Compound flokkast undir óeftirgefanleg mátefni sem lítið eru notuð í dag til 

bitskráninga. Inniheldur blöndu af vaxi, thermoplastísku plastefni (e. resin), fyllingarefni 

(e. filler), litarefnum og mýkiefni (e. plastizicer). Vax og plastefni eru uppistöðuefnin í 

compoundinu sem hefur mikið flæði en lágan styrk. Fyllingarefni auka seigju efnisins við 

munnhitastig og styrk við herbergishita en mýkiefni minnkar brothættu. Compound 

verður lint við upphitun og hart við kólnun (Shen, 2003). 

Kostir: Ódýrt, hægt að hita upp og breyta skráningunni eins oft og þarf. 

Ókostir: Erfitt að fá nógu mikla nákvæmni, erfitt að ná af tönnum ef það fer í 

undirskurð, vont bragð (Pandula, 2008). 
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2.2.4 ZOE pasti 
ZOE pasti flokkast undir óeftirgefnaleg mátefni og er í dag aðallega notaður sem 

hjálparefni með vaxi (e. corrective wash) við bitskráningar heldur en eitt og sér. Þannig 

er vaxið notað sem burðarefni bitsins en ZOE pasti notaður til þess að skrá smáatriði 

tannanna. Hefur verið árangursríkt sem bitskráningarefni vegna góðra flæðieiginleika við 

bitskráningu, sem tryggir að efnið hefur lítil afskipti af eðlilegu samanbiti sjúklings. 

Efnið er stíft eftir að hörðnunarferli lýkur. Hins vegar þá hefur ZOE pasti mjög langan 

hörðnunartíma (e. setting time), er verulega brothættur og klístrast við tennurnar. 

Bitskráningin getur eyðilagst ef brestur verður í efninu þegar það er fjarlægt úr munni 

(Campos og Nathanson, 1999).  

Kostir: Gott flæði fyrir hörðnun, stíft og ósveigjanlegt eftir að hörðnun lýkur, 

tiltölulega ódýrt og nákvæmt í skráningu á bitköntum og bitflötum tanna.  

Ókostir:  Langur hörðnunartími, mikil brothætta (Murray o.fl., 1999; Nazir og Khurshid, 

2010). 

2.2.5 Akrýl plastefni 
Akrýl plastefni hafa verið notuð sem bitskráningarefni í mörg ár vegna auðveldrar 

notkunar, góðs umfangsstöðuleika við geymslu, fullnægjandi seigju efnis við 

bitskráningu, góðrar hörku eftir hörðnun og auðvelt er að ná því af tönnum sjúklings 

(Lassila, 1986; Murray o.fl., 1999). Þrátt fyrir þessa kosti þá hefur akrýl plastefni mikla 

umfangsbreytingu við fjölliðun, langan hörðnunartíma (Mojon, Oberholzer, Meyer og 

Belser, 1990) og lítinn áreiðanleika (Murray o.fl, 1999).  
Kostir:  Nákvæmt og stíft eftir að hörðnun lýkur. 

Ókostir: Samdráttur sem verður í efninu við fjölliðun (hörðnun) (Nazir og Khurshid, 

2010). 
2.2.6 Polyether gúmmíefni 

Polyether er vatnssækið (e. hydrophilic) gúmmíefni. Það var kynnt til notkunar í 

Þýskalandi um 1960. Það var fyrsta efnið sem var framleitt sérstaklega til þess að nota í 

máttökur og seinna var farið að nota það í bitskráningar. Vegna vatnssækni þá sýnir 

polyether verulega þenslu þegar það er geymt í vatni (Lassila og McCabe, 1985). Í efninu 

gætir fjaður áhrifa (e. spring action) sem leiðir til þess að efnið þrýstir afsteypum tanna í 

bithermi úr þéttasta biti sem leiðir til bithækkunar. Hægt er að halda fjaður áhrifum í 
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lágmarki með því að snyrta samanbitið til og staðsetja varlega á bitkanta eða bitfleti á 

afsteypum tanna (Fattore o.fl., 1984).  

Kostir: Nákvæmt, lágmarks seigja við bitskráningu, stöðugleiki eftir fjölliðun og 

heldur lögun sinni við geymslu. 

Ókostir:  Tiltölulega dýrt efni (Nazir og Khurshid, 2010). 

2.2.7 Sílikon gúmmíefni 

Tvær tegundir af sílikon gúmmíefnum eru í boði sem bitskráningarefni, C-sílikon 

(polydimethyl siloxane) og A-sílikon (polyvinyl siloxane) (Shen, 2003). Eiginleikar 

sílíkon gúmmíefna eru mikil vatnsfælni (e. hydrophobic), stöðugleiki eftir hörðnun og 

lágmarks seigja efnis við bitskráningu. Mesti ókostur efnanna er að þau veita mikla 

mótstöðu við samþjöppun þegar efnið er orðið hart vegna stífleika. Það getur leitt til 

bithækkunar við innsteypingu ef það er ekki rétt meðhöndlað þannig að það passi rétt á 

afsteypur tanna. Stífleikinn er samt sem áður ástæðan fyrir frábærum stöðugleika efnisins 

(Mullick o.fl., 1981; Pandula, 2009; Nazir og Khurshid, 2010). 

2.2.7.1 C-sílikon 

C-sílikon dregur nafn sitt af enska orðinu condensation reaction eða þéttingarhvarf sem á 

sér stað þegar efnið fjölliðast. Þetta var fyrsta tegund sílikon efna (Shen, 2003). 

Kostir: Þolanleg lykt, nægilegur togstyrkur, betri teygjanleiki og minni afmyndun 

þegar efnið er tekið af tönnum heldur en A-sílikon. 

Ókostir: Lélegur stöðugleiki, sýnir verulega afmyndun vegna samdráttar sem stafar af 

losun aukaefna við fjölliðun og frekar dýrt efni (Craig, 1997; Pandula, 2009).  

2.2.7.2 A-sílikon  

A-sílikon dregur nafn sitt af enska orðinu addition reaction eða álagningarhvarf sem á sér 

stað þegar efnið fjölliðast. Það eru þó oftast kallað polyvinyl siloxane, sem er  

efnafræðileg samsetning efnisins (Shen, 2003). A-sílikon var fundið upp vegna þess að 

C-sílikon þótti ekki nógu nákvæmt til bitskráningar (Breeding, Dixon og Kinderknecht, 

1994). Það er talið að A-sílikon séu nú notuð af meira en helming allra tannlækna í 

heiminum (Lu, Nguyen og Powers, 2004). 

Kostir: Nákvæm skráning smáatriða, lágmarks seigja efnis við bitskráningu, stuttur 

hörðnunartími, lágmarks samdráttur við hörðnun, lágmarks afmyndun þegar 

efnið er fjarlægt af tönnum, góður togstyrkur, auðvelt í meðhöndlun og stöðugt 

við geymslu í eina viku (Balthazar o.fl., 1989; Pandula 2009).  
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Ókostir:  Dýrt efni (Pandula, 2009).  

2.3 Samanburðarrannsóknir 
Mest af þeim leiðbeiningum sem til eru um bittöku einblína á klíníska tækni og aðferðir 

tengdar henni. Lítið er til af hlutlægri þekkingu um sjálf bitskráningarefnin og óvissa 

ríkir um hvert þeirra sé raunverulega best (Phillips, 1991; Murray o.fl., 1999). 

Rannsóknir sem styðja við notkun ákveðins efnis umfram annað eru annað hvort gerðar í 

munni (l. in vivo) eða utan munns (l. in vitro). Niðurstöður rannsókna sem gerðar eru 

utan munns ætti þó að taka með fyrirvara því þar gætir annarra aðstæðna en í röku 

umhverfi munnholsins (Shen, 2003). 

 Muller komst að því að við hörðnum plasters þá verður smá þensla í efninu sem 

leiðir til þess að bitskráningin leiðir til aukinnar bithæðar. Bithækkun verður einnig hjá 

compoundi vegna hitabreytinga. Ef compound bitskráning er leiðrétt með ZOE pasta 

leiðir það til meira en 100 µm bithækkunar á framtannasvæði (e. anterior region) eftir 30 

mín geymslu (Muller o.fl., 1991).  
 Polyvinyl siloxane (A-sílikon) og polyether eru gúmmíefni sem hafa verið notuð í 

fjölda ára og hafa öðlast vinsældir vegna nákvæmni og stöðugleika (Sawyer, Birtles, 

Neiman og Podshadley, 1973; Stackhouse, 1975; Eames, Wallace, Suway og Rogers, 

1979; Ciesco, Malone, Sandrik og Mazur, 1981; Lacy, Fukui, Bellman og Jendresen, 

1981; Ohsawa og Jorgensen, 1983; Johnson og Craig, 1986). Polyvinyl siloxane sýnir 

minnstu aflögun við álag í samanburði við önnur gúmmímátefni. Það hefur nákvæman 

stöðugleika (e. dimensional stability) og er auðvelt í meðhöndlun (Breeding og Dixon, 

1992; Breeding o.fl., 1994; Craig, 1997). 

 Þegar á að gera heilboga (e. full arch) bitskráningu og ekki er vitað hvort allar 

tennur séu í snertingu í þéttasta biti þá eru sjálfharðnandi (e. self-curing) akrýl plastefni 

eða polyvinyl siloxane mjög gagnleg (Assif o.fl., 1988). Hins vegar þá skoðuðu Millstein 

og félagar tvær tegundir af sjálfharðnandi (e. self-cure) akrýl plastefnum og skýrðu frá 

því að öll efnin sýndu samdrátt vegna rokgjarnra eiginleika sem komu fram við geymslu. 

(Millstein, Clark og Myerson, 1975; Millstein og Clark, 1981). Vax er ekki ásættanlegt 

við þessar aðstæður samkvæmt Assif og félögum sem sýndu fram á bithækkun þegar vax 

og ZOE pasti voru notuð saman til bitskráningar. Bithækkunina mátti rekja til aflögunar á 

vaxinu en hitabreytingar leiða til breytinga á rúmmáli hjá vaxi (Assif o.fl., 1988). Þegar 

Keyf og Altunsoy báru saman polyvinyl siloxane og bleikt vax við mismunandi mikið og 
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stöðugt álag sýndu þeir fram á að polyvinyl siloxane hefur góðan styrk vegna stífleika 

efnisins eftir hörðnun. Það hafði þó minni styrk en bleikt vax við samþjöppun. Samt sem 

áður þá afmyndast vax talsvert meira en hin efnin frá munnhita yfir í herbergishita. Þess 

vegna er vaxið ekki endilega betra efni hvað þetta varðar (Keyf og Altunsoy, 2001). Vax 

hefur þann kost að það storknar fljótt við kólnun. Millstein og Clark ályktuðu að vax væri 

óáreiðanlegt bitskráningarefni vegna umtalsverðs samdráttar við kólnun (Millstein og 

Clark, 1983). Lassila komst að því að vax væri aðeins áreiðanlegt í bitskráningu þegar 

það væri ekki fjarlægt af tönnunum, þ.e. skilið eftir á parti eða heilgómi og steypt þannig 

inn í bithermi (Lassila, 1986).  

 Fattore og félagar skoðuðu nákvæmni vax, ZOE pasta og polyether utan munns. 

Þar var nákvæmni bitskráningarefna skoðuð með því að halda afsteypunum saman í biti 

með höndunum (e. hand articulation). Þeir komust að því að vax væri síðra 

bitskráningarefni en ZOE pasti og polyether. ZOE pasti gaf nákvæma skráningu en hann 

festist við tennurnar og erfitt þótti að losa af þeim án þess að sprungur mynduðust í 

efninu. Polyether var nákvæmt og hafði þann kost að hægt var að nota efnið nokkrum 

sinnum. Hins vegar þá gætti fjaðuráhrifa í efninu sem getur leitt til vandamála við 

innsteypingu (Fattore o.fl., 1984). Þetta vandamál er hins vegar búið að útkljá með 

tilkomu nýrra gúmmíefna sem sýna fullnægjandi hörku samkvæmt rannsóknum Chai og 

félaga. Þeir gerðu rannsóknir utan munns þar sem skoðuð var yfirborðsharka og 

flæðieiginleikar hjá níu tegundum bitskráningarefna, það er sjö tegundir polyvinyl 

siloxane, ein tegund polyether og ein tegund ZOE pasta. Vax, þrátt fyrir útbreidda notkun 

þess, var ekki prófað. Þeir ályktuðu að flæðieiginleikar væru bráðnauðsynlegir fyrir 

nákvæma skráningu og að yfirborðsharka og stöðugleiki efnis væru mikilvæg við 

yfirfærslu bitskráningar í bithermi. Öll efnin sem rannsökuð voru höfðu fullnægjandi 

yfirborðshörku. Það tók efnin mislangan tíma að ná ákveðinni hörku en þar sýndu 

gúmmíefnin mikinn breytileika. Polyether sýndi minnstan stöðugleika af efnunum. ZOE 

pasti og Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) voru einu efnin sem sýndu æskilega lágmarks 

seigju (Chai, Leong og Pang, 1994; Chai, Tan og Pang, 1994). Lágmarks seigja skiptir 

máli varðandi nákvæmni skráningar við lokun munns til að koma í veg fyrir skekkju 

neðri kjálka vegna of stífs eða fljótandi efnis (Murray o.fl., 1999).  

 Samkvæmt rannsóknum á efnisfræðilegum eiginleikum og hegðun mismunandi 

bitskráningarefna er nákvæmni bitskráningaefna í þessari röð frá því nákvæmasta: 

polyvinyl siloxane, polyether, ZOE pasti, plaster, akrýl plastefni, C-sílikon, vax 
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(Balthazarhart o.fl., 1981; Millstein og Clark, 1983; Balthazar, Ziebert og Donegan, 

1984; Lassila og McCabe, 1985; Lassila, 1986; Muller o.fl. 1990a, 1990b, 1990c).  

 Gúmmíefni hafa sýnt fram á minnstu aflögun meðal bitskráningarefna (Mullick 

o.fl., 1981; Fattore o.fl., 1984). Þau hafa lágmarks seigju við bitskráningu og mynda 

nákvæmlega för tannanna. Við hörðnun ná gúmmíefni æskilegum þéttleika þannig að 

auðvelt er að snyrta þau til án þess að efnið aflagist. Bitskráningin er þó mun nákvæmari 

en afsteypur tannanna sem ber að aðgæta (Mullick o.fl., 1981). Niðurstöður tilrauna á 

bitskráningarefnum mæla með notkun á gúmmíefnum vegna nákvæmni, yfirborðshörku, 

flæðieiginleika og auðveldrar meðhöndlunar. Vax, sem er algengasta bitskráningarefnið 

hefur góðan styrk, er ódýrt og auðvelt að laga skráningu til í munni. Það hefur hins vegar 

lélega flæðieiginleika, afmyndast við mismunandi hita og við færslu frá munni yfir í 

bithermi. Rannsóknir hafa sýnt að samanbit tekin með vaxi eru ónákvæm, óstöðug og 

ósamkvæm. Hins vegar ef hjálparefni (e. corrective wash), eins og ZOE pasti, er notað á 

harðnað vaxið þá gefur það betri útkomu. Þetta gerir tannlækninum kleift að nota vax 

sem er ódýrt og hægt er að sannreyna skráninguna og laga til í munni. Mat á bitskráningu 

er gert fyrir lokaaðlögun með nákvæmum pasta til að betrumbæta nákvæmni og 

stöðugleika, sérstaklega ef á að gera breytingar á bitflötum tannanna (Murray o.fl., 1999). 

2.4 Aðferðir við bitskráningu 
Í krónu- og brúargerð fer bitskráning oftast fram í þéttasta biti. Við hefðbundin verkefni 

þá þarf aðeins að taka bitskráningu á milli tilsniðinnar tannar og mótherja (e. antagonist) 

hennar, nema beðið sé um kjálkahreyfingar (e. excursive movements). Þannig getur 

tannlæknirinn verið viss um að bitskráningarefnið sé ekki að hamla lokun í þéttasta biti 

(Murray o.fl., 1999). Þegar liggur fyrir að gera þarf breytingar á bitflötum tanna þá 

verður lýsing til tannsmiðs að innihalda öll smáatriði tannanna eins og yfirborð þeirra, 

afstöðu tannboganna í lóðréttu og láréttu plani, kjálkahreyfingar og framtannastýringu. 

Stundum þarf að hækka bit sjúklings. Þá er bitskráning ekki tekin í þéttasta biti og 

bitskráningarefnið virkar þá sem fyrirstaða á milli tannboganna. Hins vegar þegar 

bitskráning er tekin á milli tanna og nokkurra mótlægra tilsniðinna tanna þá ætti 

bitskráningarefnið ekki að vera fyrirstaða og gert er ráð fyrir skráningu í þéttu biti 

(Ghazal o.fl., 2008). 

Þegar unnið er að stærri verkefnum þá má lítið út af bregða og mikilvægt að bitskráning 

sé nákvæm. Samkvæmt Dawson veltur nákvæmni í bittöku á eftirfarandi atriðum:  
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• Bitskráningarefni má ekki valda færslu tanna eða snerta mjúkvef (e. soft tissue) 

munns. 
• Bitskráningarefni verður að passa (e. fit) jafn vel á afsteypur tanna eins og tennur 

sjúklings. 

• Nákvæmni bitskráningarefnis ætti að athuga í munni og á afsteypum tanna 

(Dawson, 1989). 

Vel heppnuð bitskráning fer ekki endilega eftir efninu sem notað er heldur hvernig það er 

notað. Því minna magn sem notað er því líklegra er að vel til takist. Fullkomið 

bitskráningarefni á að vera lítið og snyrt, einungis sett á tilsniðnar tennur, skrá öll 

kennileiti á milli grannflata (e. interproximal tags) og vera laust við undirskurði. Það er 

oftast nauðsynlegt að snyrta (e. trim) bitskráningarefnið til að uppfylla þessar kröfur 

(Steele o.fl., 2002). 

2.5 Ástæður skekkju við innsteypingu í bithermi 
Þegar afsteypur af tönnum sjúklings eru ekki steyptar rétt inn í bithermi þá gæti króna 

eða brú (sem smíðuð er á afsteypu) þurft auka meðhöndlun í munni og í sumum tilfellum 

þarf að endurtaka smíðina (Ghazal o.fl., 2008). Það er almennur skilningur að 

bitskráningarefni geri innsteypingu nákvæmari en sannleikurinn er sá að í mörgum 

tilfellum þá gerir það nákvæmlega öfugt (Walls o.fl., 1991). Þegar smíða á eina staka 

krónu upp í sjúkling með stöðugt bit er ólíklegt að vöntun á fullum stuðningi, á milli 

tilsniðinnar tannar og mótherja hennar, dragi úr nákvæmni innsteypingar í þéttasta biti. 

Við þessar kringumstæður myndi lag af bitskráningarefni á milli afsteypa tanna geta leitt 

til þess að afsteypurnar gangi ekki fullkomlega saman í þéttasta bit. Það myndi leiða af 

sér ónákvæmni en ekki vera sú trygging sem viðkomandi ætlaði. Áður en tekin er 

ákvörðun um hvort bitskráningar sé þörf er nauðsynlegt að athuga hvernig afsteypurnar 

passa saman en í mörgun tilfellum er best að nota ekki bitskráningarefni (Steele o.fl., 

2002). Nauðsynlegt er að nota bitskráningarefni þegar: 

• Afsteypur tanna mynda ekki stöðugt bit. 

• Breyta á bitsnertingum (e. occlusal relationship) tanna. 

• Afsteypur tanna eru steyptar inn í stillanlegan (e. adjustable) eða hálf-stillanlegan 

(e. semi-adjustable) bithermi (Murray o.fl., 1999). 

Örmjóar skorur (e. fissure) í bitflötum tanna, sem skráðar eru nákvæmlega í 

bitskráningarefni í þéttasta biti, geta ekki alltaf skilað sér á sama hátt á afsteypum tanna. 

Afsteypurnar eru ekki eins nákvæmar og tennur sjúklings sem leiðir til skekkju þar sem 
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afsteypurnar passa ekki fullkomlega saman í þéttasta biti. Ef bitskráningarefni snertir 

mjúkvef munns (e. soft tissue) og þrýsir á hann við bitskráningu leiðir það til skekkju þar 

sem afsteypur tanna gefa ekki eftir á sama hátt og mjúkvefurinn. Til að forðast skekkju 

og koma til móts við kröfur til bitskráningarefna þá ætti bitskráningarefni að:  

• Skrá kúspatoppa (e. tips of cusps) eða tilsniðnar tennur. 

• Reyna að komast hjá því að skrá djúpar skorur. 

• Ekki snerta mjúkvef munns við bitskráningu (Steele o.fl., 2002). 

Margar tegundir bitskráningarefna hafa verið rannsakaðar með tilliti til nákvæmni við 

innsteypingu í bithermi. Þótt notast sé við hefðbundin bitskráningarefni getur alltaf orðið 

skekkja við yfirfærslu í bithermi og oft tekst ekki að fá nauðsynlega nákvæmni (Millstein 

o.fl., 1971; Millstein o.fl., 1973; Mullick o.fl., 1981; Millstein og Clark, 1983; Fattore 

o.fl., 1984; Lassila og McCabe, 1985; Millstein 1985; Lassila, 1986; Assif o.fl., 1988; 

Balthazar o.fl., 1989; Muller o.fl., 1991). Möguleg ástæða er umfangsbreyting í efninu 

eða að bitskráningarefnið setjist ekki fullkomlega á afsteypur tanna vegna loftbóla á þeim 

eða flókinnar formfræði (e. morphology) (Balthazarhart o.fl., 1981; Lassila og McCabe, 

1985; Lassila, 1986). Samt sem áður þá er bitskráningarefni ekki eini þátturinn sem hefur 

áhrif á nákvæmni bitskráningar. Bitskráningaraðferðir hafa einnig verið orsakaþáttur í 

skekkju í fjölda rannsókna (Kantor, Silverman og Garfinkel, 1972; Strohaver, 1972; 

Lundeen, 1974; Simon og Nicholls, 1980; Balthazar o.fl., 1984; Breeding o.fl., 1994). 

Skekkjur geta einnig stafað af líffræðilegum einkennum munnholskerfisins, rangri 

kjálkahagræðingu eða óvarkárri meðferð á samanbitinu (Michalakis, Pissiotis, 

Anastasaidou og Kapari, 2004). Gúmmíteygja er oft notuð til að halda afsteypum saman 

þegar steypt er inn í bithermi. Jafnvel gúmmíteygja getur valdið óæskilegu álagi á 

bitskráningarefnið. Styrkur bitskráningarefnis og viðnám þess við álagi er mikilvægt þar 

sem öll afmyndun efnis í innsteypingarferli eða þegar það er fjarlægt úr munni leiðir til 

ónákvæmrar innsteypingar og mögulega gallaðrar smíði (Keyf og Altunsoy, 2001). 

Einnig geta afsteypur tanna og stautar (e. dies) auðveldlega rispast vegna 

bitskráningarefnisins, sérstaklega ef notað er akrýl plastefni og verður að sýna þar 

nærgætni (Steele, 2002).  

 Hvort sem notast hefur verið við bitskráningarefni eða ekki þá er auðveldlega 

hægt að sannreyna nákvæmni innsteypingar í þéttasta biti með því að nota bitpappír (e. 

foil shimstock). Þegar bithermirinn er lokaður og afsteypur tanna eiga að vera í þéttasta 

biti þá ætti bitpappírinn að festast á milli sömu staða og í munni sjúklings (Steele, 2002).  
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarspurningar 
Eins og kom fram í inngangi var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er algengasta tegund efnis sem notað er við bitskráningu í krónu- og 

brúargerð á Íslandi og eru til betri efni á markaðnum? 

2. Hvaða tegund bitskráningarefnis gefur af sér sem nákvæmasta útkomu (þannig að 

krónur/brýr verði ekki of háar/lágar í biti)? 

3. Er hægt að rekja krónur/brýr sem eru of háar í biti til notkunar á ákveðnu 

bitskráningarefni? 

3.2 Rannsóknaraðferð 
Megindleg (e. quantitative) rannsóknaraðferð var notuð í þessari rannsókn sem er notuð 

til að útskýra fyrirbæri á tölulegu formi til að svara sérstökum spurningum eða 

kenningum. Notast var við non-experimental rannsóknarsnið og var rannsóknin bæði 

lýsandi (e. descriptive) og samanburðarrannsókn (e. causal comparative). Tilgangur 

rannsóknarinnar telst til hagnýtra rannsókna (e. applied research) (Helga Lára 

Helgadóttir, 2003). 

 Aflað var heimilda um bitskráningarefni í erlendum rannsóknum en einungis í 

ritrýndum tímaritum og bókum til að hafa heimildirnar sem áreiðanlegastar. Leitast var 

við að nota frumheimildir eins og kostur var. 

3.3 Spurningakönnun 
Hluti rannsóknarstarfs er að heimfæra niðurstöður sem fengnar eru með rannsóknum á 

afmörkuðum hópi einstaklinga yfir á stærri heild. Mikilvægt er að velja á réttan hátt þann 

afmarkaða hóp þannig að hann gefi sem besta mynd af heildarhópnum sem álykta á um. 

Úrtak (e. sample) er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum 

hópi einstaklinga sem kallast þýði (e. population) (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003). Í þessari rannsókn var úrtakið allir  félagsmenn í Tannsmiðafélagi 

Íslands og Tannlæknafélagi Íslands sem höfðu skráð netföng á þeim tíma sem könnunin 

var send út. Þannig fengu allir tannsmiðir og tannlæknar landsins spurningakönnunina 

nema þeir félagsmenn sem ekki höfðu netfang skráð og þeir sem ekki eru skráðir í 

félögin.  
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3.3.1 Mælitæki 
Í heilbrigðisvísindum hefur notkun spurningakannana aukist verulega á síðustu árum. 

Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá að safna fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003).  

 Þegar leiðbeinandi hafði samþykkt rannsóknaráætlun, rannsóknarspurningar og 

drög að spurningalista höfundar þá var send tilkynning til Persónuverndar (S5717/2012) 

um tilvonandi útsendingu spurningalistans. Þegar Persónuvernd hafði staðfest móttöku á 

tilkynningu í nafni höfundar þá var spurningakönnun um bitskráningarefni í krónu- og 

brúargerð send rafrænt í tölvupósti til Samtaka iðnaðarins og Tannlæknafélags Íslands 

(sjá staðfestingu Persónuverndar og spurningalista í viðauka). Í kjölfar þess sáu samtökin 

um að áframsenda könnunina til allra félagsmanna í Tannsmiðafélagi Íslands og 

Tannlæknafélagi Íslands. Ekki var um sömu könnunina að ræða fyrir báða hópana en 

spurningar voru svipaðar. Könnunin var opin í tvær vikur. Þátttakendum var gert ljóst að 

þeim væri ekki skylt að svara könnuninni og að hún væri nafnlaus og ekki hægt að rekja 

til einstaklinga.  

 Við gerð spurningalistans var stuðst við Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Þess var 

gætt að hafa ekki leiðandi spurningar heldur skýrar og einfaldar spurningar um 

efnisatriði. Notast var við lokaðar eða hálflokaðar spurningar þar sem svarmöguleikar 

voru annað hvort með flokkakvarða eða raðkvarða. Talnakvarðar voru ákvarðaðir til að 

fá sem besta nákvæmni. Í lok spurningakönnunar var opin spurning þar sem kostur var 

gefinn á að koma einhverju á framfæri. 

 Spurningakönnunin var unnin á heimasíðunni www.kwiksurveys.com með 

hugbúnaðnum ,,CATI survey.“ Forritið skráði niður IP tölu hjá tölvu svaranda og gaf 

svarlista viðkomandi ákveðið raðnúmer. Þannig kom forritið í veg fyrir að hver 

einstaklingur gæti svarað oftar en einu sinni og ennfremur að hægt væri að rekja 

könnunina til ákveðins aðila. 

3.3.2 Takmarkanir  
Spurningakannanir krefjast nákvæmni af hendi þátttakenda til að auka réttmæti og 

áreiðanleika. Tilhneiging þátttakenda getur orðið að svara eins og þeir halda að ætlast sé 

til í stað þess að segja það sem rétt er (Þorlákur Karlsson, 2003). 
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3.3.3 Úrvinnsla 
Notuð var megindleg aðferð við úrvinnslu spurningakönnunar þar sem leitast var við að 

fá svör við rannsóknarspurningum. Notast var við jafnbilakvarða (e. interval scale) fyrir 

breyturnar ,,starfsaldur“ og ,,fjölda sjúklinga sem viðkomandi smíðaði krónur/brýr fyrir 

að meðaltali á mánuði.“ Nafnkvarðar (e. nominal scale) voru notaðir fyrir breyturnar 

,,tegundir bitskráningarefna“ og ,,ástæður þess að viðkomandi fannst best að vinna með 

ákveðið efni.“ Raðkvarði (e. ordinal scale) var notaður fyrir breytuna ,,hversu oft 

viðkomandi héldi að hann þyrfti að slípa krónur/brýr í bit (sem rekja mætti til 

ónákvæmrar bitskráningar).“  

Dæmi um spurningu: 

 Hversu oft heldur þú að tannlæknir þurfi að slípa krónur/brýr í bit sem rekja má 

til ónákvæmni samanbits? 

Svarmögurleikar: 

o aldrei  

o sjaldan  

o stundum  

o oft 

Við úrvinnslu gagna voru niðurstöður ýmist settar upp í tíðnitöflur og/eða súlurit til að 

sjá skýra dreifingu á breytunum. Til að mæla miðsækni (e. central tendency) var reiknað 

út meðaltal (e. mean) og miðgildi (e. median) fyrir jafnbilabreytur og raðbreytur. Ekki 

þótti nægja að reikna einungis út meðaltal þar sem það er mjög viðkvæmt fyrir einförum 

(e. outliers). Tíðasta gildi (e. mode) var notað til að mæla nafnbreytur. Mælingar á 

miðsækni gefa tölu sem á að vera dæmigerð fyrir gagnasafnið. Við útreikninga og 

uppsetningu mynda var notast við Microsoft Excel 14.0.0 töflureiknir. Þar sem svörun úr 

spurningakönnun var ekki nógu mikil, þrátt fyrir stórt úrtak, þá þótti ekki ástæða til að 

gera marktektarpróf til að athuga marktækni á reiknuðu gildi úrtaks og áætluðu gildi 

þýðis.  
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4 Niðurstöður spurningakönnunar 
Spurningakönnunin var send til allra félagsmanna í Tannsmiðafélagi Íslands og 

Tannlæknafélagi Íslands. Svörun var 42% hjá tannsmiðum (31 af 73) og 24% hjá 

tannlæknum (83 af 340). Hluti félagsmanna sem fengu spurningalistann eru ekki 

starfandi í faginu í dag. 

4.1 Starfsaldur í krónu- og brúargerð 
Svörun eftir starfsaldri tannsmiða og tannlækna má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Svörun spurningakönnunar flokkuð eftir starfsaldri tannsmiða og tannlækna 

 Tannsmiðir Tannlæknar 

Starfsaldur Tíðni Hlutfallstíðni (%) Tíðni Hlutfallstíðni (%) 

1-5 4 12,9 11 13,3 

6-10 2 6,5 9 10,8 

11-15 7 22,6 11 13,3 

16-20 6 19,4 13 15,7 

21-25 5 16,1 12 14,5 

26-30 2 6,4 9 10,7 

31-35 1 3,2 12 14,5 

36-40 3 9,7 3 3,6 

41 eða fleiri 1 3,2 3 3,6 

Samtals 31 100,0 83 100,0 

Tannsmiðir sem tóku þátt í könnuninni höfðu flestir (22,6%) unnið við krónu- og 

brúargerð í 11-15 ár. Meðaltal starfsaldurs var 19 ár og miðgildi 18 ár (sjá mynd 1). 

 Tannlæknar sem tóku þátt í könnuninni höfðu flestir (15,7%) unnið við krónu- og 

brúargerð í 16-20 ár. Meðaltal starfsaldurs var 20 ár og miðgildi 20 ár (sjá mynd 1). 
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Mynd 1. Svörun spurningakönnunar flokkuð eftir starfsaldri tannsmiða og tannlækna 

4.2 Fjöldi sjúklinga meðhöndlaður á mánuði 
Tannsmiðir sögðust flestir (19,4%) smíða krónur/brýr fyrir 21-25 sjúklinga að meðaltali á 

mánuði. Meðaltal var 26 (26,1) sjúklingar og miðgildi var 26 (25,6) sjúklingar.  

 Tannlæknar sögðust flestir (46,3%) láta smíða krónu/brú fyrir 1-5 sjúklinga að 

meðaltali á mánuði. Meðaltal var 8 (7,9) sjúklingar og miðgildi 7 (6,7) sjúklingar (sjá 

mynd 2). 
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Mynd 2. Fjöldi sjúklinga sem tannsmiðir og tannlæknar smíða krónur/brýr fyrir að 

meðaltali á mánuði  

4.3 Algengasta notkun bitskráningarefnis  
Tannsmiðir töldu að tannlæknar, sem þeir eru í samstarfi við, notist mest við tegundina 

Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) við bitskráningar. Næst algengastar voru tegundirnar 

bleikt vax og Ramitech, sem voru jafnar. Samkvæmt þessu þá er Blu-Mousse einnig sú 

tegund efnis sem tannsmiðir vinna mest með. Tveir tannsmiðir völdu opna 

svarmöguleikann „annað“ þar sem annar nefndi bleikt vax og Ramitech en hinn sagði 

ýmis efni. Bleiku vaxi og Ramitech var því hvoru gefið hálft vægi (0,5) en ýmis efni var 

ekki tekið með í úrvinnslu niðurstaðna (sjá töflu 2). 

 Tannlæknar sögðust oftast nota tegundina bleikt vax, næst kom Ramitech og svo 

Aluwax. 29,3% tannlækna völdu valmöguleikann „annað“ þar sem þeir nefndu 

tegundirnar Imprint Bite, Memoreg, Jet Bite, Jet Blue Bite og Metallic Bite. Þessar 

tegundir bitskráningarefna komu ekki fram í spurningakönnuninni en ástæða þótti til að 

setja þær inn í tíðnitöflu ásamt hinum (sjá töflu 2). Einn tannlæknir nefndi Triple Tray, 

sem er ekki bitskráningarefni heldur plastáhald sem hægt er að nota við bitskráningar og 

styður við efnið. Þetta svar var því ekki tekið með við úrvinnslu niðurstaðna. 
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Tafla 2. Tegundir bitskráningarefna sem tannsmiðir og tannlæknar vinna mest með 

 Tannsmiðir Tannlæknar 

Tegund Tíðni Hlutfallstíðni (%) Tíðni Hlutfallstíðni (%) 

Aluwax 4 13,3 12 16 

Bleikt vax 6,5 21,7 18 24 

Blu-Mousse 12 40 10 13,3 

Duralay 1 3,3 0 0 

Momax 0 0 0 0 

Ramitech 6,5 21,7 13 17,3 

Imprint Bite - - 10 13,3 

Memoreg - - 4 5,2 

Jet Bite - - 6 8 

Jet Blue Bite - - 1 1,3 

Aquasil Bite - - 0 0 

Metallic Bite - - 1 1,3 

Samtals n=30 100 n=75 100 

Þegar upplýsingar frá tannsmiðum og tannlæknum, um algengustu notkun á ákveðinni 

tegund bitskráningarefnis, eru dregnar saman má sjá að bleikt vax er algengast, næst 

kemur Blu-Mousse, Ramitech o.s.frv. (sjá mynd 3). 

 
Mynd 3. Tegundir bitskráningarefna sem tannsmiðir og tannlæknar vinna mest með 
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Við nánari athugun kom í ljós að allar tegundir bitskráningarefna sem tannlæknar nefndu 

(til viðbótar við svarmöguleika spurningalistans) voru polyvinyl siloxane efni. Mynd 3 

gefur því ekki rétta sýn á hvaða efni er algengast. Tegundir bitskráningarefna sem 

tannsmiðir og tannlæknar vinna mest með við bitskráningar (sjá töflu 2 og mynd 3) voru 

þess vegna flokkaðar eftir efnafræðilegum heitum þeirra (sjá mynd 4).  

 
Mynd 4. Bitskráningarefni sem tannsmiðir og tannlæknar vinna mest með; tegundir 

bitskráningarefna flokkaðar eftir efnasamsetningu  

Mynd 4 sýnir að polyvinyl siloxane efni eru algengust í notkun, næst bleikt vax, 

polyether og ál vax hjá bæði tannlæknum og tannsmiðum. Einn tannsmiður nefndi akrýl 

plastefni. 

4.4 Hvaða efni er best að vinna með og ástæður 
Tannsmiðum fannst best að vinna með tegundina Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) við 

gerð króna eða brúa, óháð því hvaða efni þeir voru vanir að fá frá tannlæknum (sjá töflu 

3 og mynd 5). Sú tegund sem tannlæknum fannst best að nota við bitskráningar var bleikt 

vax (hydrocarbon wax compound). 28,9% völdu valmöguleikann „annað“ þar sem 

nefndar voru tegundirnar Imprint Bite, Memoreg, Jet Bite, Jet Blue Bite, Metallic Bite og 

Aquasil Bite (sjá töflu 3 og mynd 5). 
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Tafla 3. Tegundir bitskráningarefna sem tannsmiðum og tannlæknum finnst best að vinna 

með við bitskráningar 

 Tannsmiðir Tannlæknar 

Tegund Tíðni Hlutfallstíðni (%) Tíðni Hlutfallstíðni (%) 

Aluwax 2 6,5 12 15,8 

Bleikt vax 8 25,8 17 22,4 

Blu-Mousse 13 41,9 11 14,5 

Duralay 1 3,2 0 0 

Momax 0 0 0 0 

Ramitech 6 19,4 14 18,4 

Imprint Bite - - 10 13,2 

Memoreg 1 3,2 3 3,9 

Jet Bite - - 6 7,9 

Jet Blue Bite - - 1 1,3 

Metallic Bite - - 1 1,3 

Aquasil Bite - - 1 1,3 

Samtals n=31 100,0 n=76 100,0 

 
Mynd 5. Tegundir bitskráningarefna sem tannsmiðum og tannlæknum fannst best að  

vinna með við bitskráningar 
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Eins og fram kom í kafla 4.3 í niðurstöðum, þá voru allar tegundir bitskráningarefna sem 

tannlæknar nefndu (til viðbótar við svarmöguleika spurningalistans) polyvinyl siloxane 

efni. Mynd 5 gefur því ekki rétta sýn á hvaða efni er best að vinna með. Tegundir 

bitskráningarefna sem tannsmiðum og tannlæknum finnst best að vinna mest með við 

bitskráningar (sjá töflu 3 og mynd 5) voru þess vegna flokkaðar eftir efnafræðilegum 

heitum þeirra (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Bitskráningarefni sem tannsmiðum og tannlæknum fannst best að vinna með; 

tegundir bitskráningarefna flokkaðar eftir efnasamsetningu 

Mynd 6 sýnir að bæði tannsmiðum og tannlæknum finnst best að nota polyvinyl siloxane 

efni, næst best bleikt vax, svo polyether og ál vax. Einn tannsmiður nefndi akrýl 

plastefni. 

 Ástæða þess að tannsmiðir vildu nota polyvinyl siloxane efni sögðu flestir 

(50,0%) vera vegna þess að það væri nákvæmt en flestir tannlæknar (51,5%) sögðu það 

vera vegna auðveldrar meðhöndlunar (sjá mynd 7). 
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Mynd 7. Ástæður fyrir vali tannsmiða og tannlækna á ákveðnu efni umfram önnur 

Þegar tannsmiðir voru spurðir hversu oft þeir héldu að tannlæknar þyrftu að meðaltali að 

slípa krónur/brýr í bit sem rekja mætti til ónákvæmni bitskráningarefnis sögðu flestir 

(48,4%) stundum. Þegar tannlæknar voru spurðir hversu oft þeir þyrftu að meðaltali að 

slípa krónur/brýr í bit sem rekja mætti til ónákvæmni bitskráningarefnis sögðu flestir 

(47,0%) sjaldan (sjá mynd 8). 

 
Mynd 8. Mat tannsmiða og tannlækna um hversu oft tannlæknir þarf að slípa í bit (sem 

rekja má til ónákvæmni bitskráningarefnis) 



 

25 

4.5 Ábendingar frá tannsmiðum og tannlæknum 
Í lok spurningakönnunar gafst tannsmiðum og tannlæknum tækifæri á að koma með 

ábendingar. Tannsmiðir greindu frá því að; 

• Rétt bitskráning skipti mun meira máli en efnisval (n=1).  

• Samanbit væri notað til hliðsjónar en sjaldan við innsteypingu í bithermi (n=1). 

Tannlæknar sem komu með ábendingar voru allir með starfsreynslu í fleiri en sex ár. Það 

sem þeir vildu koma á framfæri var;  

• Ástæða þess að krónur pössuðu ekki var oft vegna ónákvæmni hjá tannsmiðnum 

sem viðkomandi tannlæknir skipti við, sem varð þess valdandi að krónur voru 

oftast of lágar eða of háar í biti. Hann sagði ástæðuna að öllum líkindum vegna 

lélegs stautakerfis sem leiddi til þess að stauturinn vaggaði og ómögulegt hefði 

verið að fá krónuna í rétt bit (n=1).  

• Nota triple tray máttækni (tvöföld máttaka) við stakar krónur, þar sem bitskráning 

er tekin í sama máti og krónan (n=3).  

• Tannsmiðirnir sem þeir vinna með kjósa heldur vax en gúmmíefni í bitskráningar 

(n=2).  

• Samvinnan við tannsmiðinn skiptir miklu máli (n=1). 
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5 Umræður 
Við könnun höfundar á notkun og gæðum bitskráningarefna á Íslandi kom í ljós að lítið 

sem ekkert hefur verið skrifað um þessi efni eða rannsakað hér á landi. Til að varpa betra 

ljósi á þá þætti sem höfundi finnst skipta máli í sínu námi og komandi starfi var 

spurningakönnun send til tannsmiða og tannlækna sem skráðir eru í félagaskrá hjá 

Tannsmiðafélagi Íslands og Tannlæknafélagi Íslands.  

 Í rannsókn höfundar greindu tannsmiðir frá því að tannlæknar sem þeir eru í 

samstarfi við notast aðallega við tegundina Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) við 

bitskráningar í krónu- og brúargerð, næst mest bleikt vax (hydrocarbon wax compound) 

og svo Ramitech (polyether). Samkvæmt tannlæknum þá notast þeir aðallega við Blu-

Mousse og Imprint Bite (bæði polyvinyl siloxane) til bitskráninga í krónu- og brúargerð, 

næst mest bleikt vax, og þar á eftir Ramitech (polyether). Þess má geta að það var nánast 

sama svörun við hvaða efni þeir notast oftast við og það efni sem þeim fannst best að 

nota. Tannlæknir ákveður hvaða efni skal nota því hann framkvæmir bitskráninguna, 

nema tannsmiðurinn sem hann skiptir við óski eftir öðru. Annars veltur val á 

bitskráningarefni alfarið á tannlækninum. Þetta sýnir að tannsmiðir og tannlæknar voru 

sammála um hvaða efni eru mest notuð hér á landi við bitskráningar.  

 Ágæti polyvinyl siloxane hefur sýnt sig í fjölda rannsókna og er það talið besta 

efnið á markaðnum í dag til bitskráninga. Kostir þess eru nákvæm skráning smáatriða, 

lágmarks seigja efnis við bitskráningu, stuttur hörðnunartími, lágmarks samdráttur við 

hörðnun, stöðugleiki eftir hörðnun, lágmarks afmyndun þegar efnið er fjarlægt af 

tönnum, góður togstyrkur, auðveld meðhöndlun og stöðugleiki efnis við geymslu í eina 

viku (Balthazar o.fl., 1989; Pandula 2009). Polyvinyl siloxane sýnir minnstu aflögun við 

álag í samanburði við önnur gúmmíefni (Craig, 1989; Breeding og Dixon, 1992; 

Breeding o.fl., 1994). Ókostir polyvinyl siloxane er að það er dýrt. Einnig getur 

nákvæmni efnisins valdið bithækkun, ef það fellur ekki þétt að afsteypum tanna við 

innsteypingu í bithermi og þannig leitt til þess að króna/brú verður of há í biti (Pandula, 

2009). Þetta er í samræmi við álit tannsmiða, en ástæða þess að þeim fannst best að vinna 

með polyvinyl siloxane sögðu flestir eða 50% vera vegna nákvæmni, 45,6% vegna 

auðveldrar meðhöndlunar og 4,4% vegna þess að það væri ódýrt. Ástæða þess að 

tannlæknum fannst best að nota polyvinyl siloxane í bitskráningar sögðu flestir eða 

51,5% vera vegna þess að það væri auðvelt í meðhöndlun, 32,6% vegna þess að það væri 

nákvæmt og 15,9% vegna þess að það væri ódýrt. Munur á skoðunum tannlækna og 
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tannsmiða gæti skýrst í því að tannsmiðir velja nákvæmni umfram hina kostina þar sem 

þeir sjá um innsteypingu í bithermi. Ef bitskráningarefnið er ekki nákvæmt þá gæti 

innsteypingin valdið því að króna/brú verður of há/lág í biti. Tannsmiðir vilja líklega 

gæta ýtrustu varkárni því ef endurtaka þarf smíðina þá er líklegt að þeir þurfi að standa 

straum af efniskostnaði fyrir nýja smíði, þar sem þeir bera ábyrgð á henni. Mun fleiri 

tannlæknar (15,9%) en tannsmiðir (4,4%) sögðu að polyvinyl siloxane væri ódýrt efni. 

Það gæti skýrst í því að tannsmiðir sem völdu polyvinyl siloxane sögðust nota tegundina 

Blu-Mousse, en tannlæknar nefndu margar tegundir polyvinyl siloxane. Það getur verið 

að Blu-Mousse sé með dýrari tegundum þessa efnis.  

 Ástæður þess að króna/brú verður of há/lág í biti geta verið margþættar. Í 

rannsókn höfundar kom fram að tannsmiðir töldu flestir að stundum væri hægt að rekja 

krónur/brýr sem væru of háar í biti til ónákvæmrar bitskráningar. Mat flestra tannlækna 

var að sjaldan væri hægt að rekja krónur/brýr sem væru of háar í biti til ónákvæmrar 

bitskráningar. Það getur þó verið að tannlæknar séu hlutdrægir í þessu máli þar sem þeir 

sjá um að framkvæma bitskráninguna. Það er almennur skilningur að bitskráningarefni 

geri innsteypingu nákvæmari en sannleikurinn er sá að í mörgum tilfellum þá gerir það 

nákvæmlega öfugt (Walls o.fl., 1991). Notkun á bitskráningarefni þegar þess er ekki þörf 

eykur óþarfa áhættu á ónákvæmni í stað þess að virka sem sú trygging sem viðkomandi 

ætlaði. Það er þess virði að skoða hvernig afsteypur tanna passa saman með því að stilla 

þeim saman í bit með höndunum (e. hand articulation) og athuga hvort bit sjúklings sé 

stöðugt áður en ákveðið er hvort bitskráningar sé þörf. Í flestum tilvikum er best að nota 

ekki bitskráningarefni (Steele o.fl., 2002). Takmarkanir við skráningu á afstöðu 

kjálkanna og flutningur skráningar standa frammi fyrir ýmsum erfiðum aðstæðum innan 

og utan munns sem leiða af sér skekkju við innsteypingu í bithermi. Ein ástæðan fyrir 

þessari skekkju við bitskráningu má rekja til þess efnis sem notað er (Chun, Pae og Kim, 

2009). Vel heppnuð bitskráning fer ekki endilega eftir efninu sem notað er heldur hvernig 

það er notað. Því minna magn sem notað er því líklegra er að vel til takist. Fullkomið 

bitskráningarefni á að vera lítið og snyrt, einungis sett á tilsniðnar tennur, skrá öll 

kennileiti á milli grannflata (e. interproximal tags) og vera laust við undirskurði. Það er 

oftast nauðsynlegt að snyrta (e. trim) bitskráningarefnið til að uppfylla þessar kröfur 

(Steele o.fl., 2002). Hvort sem notast hefur verið við bitskráningarefni eða ekki þá er 

auðveldlega hægt að sannreyna nákvæmni innsteypingar í þéttasta biti með því að nota 
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bitpappír. Þegar bithermirinn er lokaður og afsteypurnar eiga að vera í þéttasta biti þá ætti 

bitpappírinn að festast á milli sömu staða og í munni sjúklings (Steele o.fl., 2002).  

 Athugað var hvort samband væri á milli starfaldurs tannsmiða/tannlækna og 

notkun ákveðins bitskráningarefnis. Skoðuð voru þrjú algengustu efnin hjá báðum 

hópum. Hjá tannsmiðum var Blu-Mousse algengast og eingöngu notað við 1-25 ára 

starfsaldur. Notkun Ramitech dreifðist jafnt á öll starfsaldursbil. Bleikt vax var algengt 

við 11-20 ár og 26-41 ára starfsaldur en var ekki notað hjá 1-10 ára starfsaldri tannsmiða 

sem tóku þátt í könnuninni. Hjá tannlæknum var ekki hægt að sjá samband á milli 

notkunar ákveðins bitskráningarefnis og starfsaldurs en efnin dreifðust nokkuð jafnt á öll 

bil starfsaldurs. Af þessu má líklega leiða að tannsmiðir eru trúir sínu bitskráningarefni 

og vilja nota það sem þeir eru vanir og treysta best. Yngri tannsmiðir kynnast nýjum 

bitskráningarefnum þegar þeir taka sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum og telja mögulega 

að nýrri efnin séu betri en þau gömlu. Tannlæknar á öllum aldri virðast vera duglegri að 

kynna sér nýjungar á markaðnum og óhræddir við að prófa og taka upp notkun á nýjum 

efnum. Eflaust eru þó alltaf einhverjir sem eru vanafastir og vilja halda í þau efni sem 

þeir þekkja og eru öruggir með. 

5.1 Takmarkanir rannsóknar 
Takmarkanir rannsóknar er að svörun við spurningakönnuninni hefði mátt vera betri hjá 

báðum hópum. Þar sem spurningakönnunin var aðeins opin í tvær vikur þá getur verið að 

ekki hafi allir aðilar kíkt á tölvupóstfangið sitt á þeim tíma sem hægt var að svara 

könnuninni. Ennfremur verður að gera grein fyrir að skráðir félagsmenn eru ekki allir 

með virk netföng eða netföng yfir höfuð. Höfundur fékk tölvupóst frá tveimur 

einstaklingum sem tilkynntu að þeir væru hættir að vinna og gætu því ekki svarað 

spurningakönnuninni þótt þeir gjarnan vildu. Mögulega voru fleiri sem hugsuðu það 

sama. Ekki var hægt að ná til allra tannsmiða og tannlækna á Íslandi þar sem þeir eru 

ekki allir skráðir í félögin.  
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5.2 Ályktanir 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að: 

• Imprint Bite og Blu-Mousse (bæði polyvinyl siloxane) séu algengustu tegundir 

bitskráningarefna sem notuð eru af tannlæknum á Íslandi.  

• Blu-Mousse (polyvinyl siloxane) sé mest notað af tannsmiðum á Íslandi við 

innsteypingu á afsteypum tanna í bithermi. 

• Polyvinyl siloxane efni séu mest notuð við bitskráningar í krónu- og brúargerð á 

Íslandi í dag. 

5.3 Framtíðarrannsóknir 
Ný tegund sílikon gúmmíefnis, vinyl polyether sílikon, er komin á markað sem sameinar 

kosti polyvinyl siloxane og polyether. Ennþá hafa ekki verið gerðar yfirgripsmiklar 

rannsóknir á þessu efni en áhugavert væri að prófa það og sannreyna ágæti þess sem 

framleiðendur lofa (Burgess, 2005; GC America Inc., 2011).  
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6 Lokaorð 
Rannsóknir á efnum og aðferðum við bitskráningar hafa sýnt fram á að ekki skiptir 

höfuðmáli hvaða efni er notað, heldur skiptir framkvæmd bitskráningar einnig miklu 

máli. Góð tækni og aðferðir við bitskráningu hljóta því að vega þungt á móti því efni sem 

valið er. Það fer þó eftir því hvað smíða á hversu mikillar nákvæmni er krafist. Ágætt er 

að hafa í huga að velja efni sem hefur æskilega eiginleika bitskráningarefnis eins og 

nákvæmni, gott flæði, lágmarks seigju efnis við bitskráningu, stöðugleika, auðvelda 

meðhöndlun, líffræðilegan þolanleika og að auðvelt sé að meta gæði skráningarinnar. Í 

flóknari verkefnum eða þegar bit er óstöðugt ætti að nota sílikon gúmmíefni eins og 

polyvinyl siloxane. Polyvinyl siloxane hefur sannað ágæti sitt í fjölda rannsókna og er 

talið besta efnið á markaðnum í dag. Nákvæmni efnisins getur hins vegar komið niður á 

því þegar steypa á afsteypur tanna inn í bithermi. Afsteypurnar eru ekki jafn nákvæmar 

og tennur sjúklings sem getur leitt til bithækkunar og þannig leitt til þess að króna/brú 

verður of há í biti. Vax er oft ágætis valkostur við hefðbundin verkefni þar sem bit er 

nokkuð stöðugt. Þegar bit er hins vegar mjög stöðugt þá er bitskráningarefni óþarft og 

eykur hættu á skekkju.   

 Það er á ábyrgð tannlæknis að velja efni sem hentar hverju sinni og taka nákvæma 

og rétta bitskráningu sem gefur allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir þá smíði sem á að 

framkvæma. Tannsmiður verður að sjá um að snyrta bitskráninguna svo hún passi á 

afsteypur tanna og endurmeta hvort nógu vel hafi til tekist við bitskráninguna. Það er því 

á ábyrgð tannsmiðs að meðhöndla bitskráninguna rétt eftir því hvaða efni hann fær í 

hendurnar. Burtséð frá öllu þá er samvinna og góð samskipti á milli tannsmiðs, 

tannlæknis og sjúklings lykilatriði að vel heppnaðri smíði. 
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Viðauki A: Spurningakönnun til tannlækna 
 
 

Reykjavík, 2. mars 2012 

 

Kæri tannlæknir.  

 

Ég heiti Helen Halldórsdóttir og er á lokaári í tannsmíði við Háskóla Íslands. Um þessar 

mundir vinn ég að Bs ritgerð sem fjallar um bitskráningarefni í krónu- og brúargerð. Gott 

væri ef flestir sæju sér fært að svara stuttri könnun til að fá sem marktækastar 

niðurstöður.  

 

Úrtakið í þessari könnun eru félagsmenn í Tannlæknafélagi Íslands. 

Ef þú starfar ekki við krónu- og brúargerð þá þarft þú ekki að svara þessari 

könnun.  

Taka skal fram að könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja til einstaklinga en 

hún er send út af Tannlæknafélagi Íslands. 

 

Smelltu á eftirfarandi þráð til þess að taka könnunina  

(opið verður fyrir aðgang næstu tvær vikurnar): 

http://kwiksurveys.com?s=LOLJGG_e8b4464e 

 

 

Með fyrirfram þökkum og von um góða þátttöku, 

Helen Halldórsdóttir. 
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Viðauki A: Spurningakönnun til tannlækna 

1.  Hversu mörg ár hefur þú starfað við krónu- og brúargerð?  

o 1-5  

o 6-10  

o 11-15 

o 16-20  

o 21-25  

o 26-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41 eða fleiri  

 

2.  Hversu marga sjúklinga lætur þú smíða krónur/brýr fyrir að meðaltali á mánuði? 

o 1-5  

o 6-10  

o 11-15 

o 16-20  

o 21-25  

o 26-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41 eða fleiri  

 

3.  Hvaða tegund bitskráningarefnis notast þú aðallega við í krónu- og brúargerð? 

o Aluwax 

o Bleikt vax 

o Blu-mousse 

o Duralay 

o Momax 

o Ramitech 

o annað ________________________________ 
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4.  Hvaða tegund bitskráningarefnis finnst þér best að vinna með í krónu- og brúargerð? 

o Aluwax 

o Bleikt vax 

o Blu-mousse 

o Duralay 

o Momax 

o Ramitech 

o annað _________________________________ 

 

5.  Af hverju? (Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika) 

o ódýrt 

o nákvæmt 

o auðvelt að meðhöndla 

o annað _________________________________ 

   

6. Hversu oft þarft þú að slípa krónur/brýr í bit að meðaltali sem rekja má til 

ónákvæmni bitskráningar? 

o aldrei 

o sjaldan 

o stundum  

o oft 

  

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri 

_______________________________________________________________ 
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Viðauki B: Spuningakönnun til tannsmiða 

 

Reykjavík, 2. mars 2012 

 

Kæri tannsmiður.  

 

Ég heiti Helen Halldórsdóttir og er á lokaári í tannsmíði við Háskóla Íslands. Um þessar 

mundir vinn ég að Bs ritgerð sem fjallar um bitskráningarefni í krónu- og brúargerð. Gott 

væri ef flestir sæju sér fært að svara stuttri könnun til að fá sem marktækastar 

niðurstöður.  

 

Úrtakið í þessari könnun eru félagsmenn í Tannsmiðafélagi Íslands. 

Ef þú starfar ekki við krónu- og brúargerð þá þarft þú ekki að svara þessari 

könnun.  

Taka skal fram að könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja til einstaklinga en 

hún er send út í samvinnu við Samtök iðnaðarins. 

 

Smelltu á eftirfarandi þráð til þess að taka könnunina 

(opið verður fyrir aðgang næstu tvær vikurnar): 

http://kwiksurveys.com?s=LOLJML_8589774c 

 

 

Með fyrirfram þökkum og von um góða þátttöku, 

Helen Halldórsdóttir. 
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Viðauki B: Spurningakönnun til tannsmiða 

1.  Hversu mörg ár hefur þú starfað við krónu- og brúargerð?  

o 1-5  

o 6-10  

o 11-15  

o 16-20 

o 21-25  

o 26-30  

o 31-35 

o 36-40  

o 41 eða fleiri  

 

2.  Hversu marga sjúklinga smíðar þú krónur/brýr fyrir að meðaltali á mánuði? 

o 1-5  

o 6-10  

o 11-15 

o 16-20  

o 21-25  

o 26-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41 eða fleiri  

 

3. Hvaða tegund bitskráningarefnis notast tannlæknirinn/arnir þinn/þínir aðallega við í 

krónu- og brúargerð? 

o Aluwax 

o Bleikt vax 

o Blu-mousse 

o Duralay 

o Momax 

o Ramitech 

o annað ________________________________ 
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4.  Hvaða tegund bitskráningarefnis finnst þér best að vinna með í krónu- og brúargerð? 

o Aluwax 

o Bleikt vax 

o Blu-mousse 

o Duralay 

o Momax 

o Ramitech 

o annað _________________________________ 

 

5.  Af hverju? (Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika) 

o ódýrt 

o nákvæmt 

o auðvelt að meðhöndla 

o annað _________________________________ 

   

6. Hversu oft heldur þú að tannlæknir þurfi að slípa krónur/brýr í bit sem rekja má til 

ónákvæmni bitskráningar? 

o aldrei 

o sjaldan 

o stundum  

o oft 

  

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri 

_______________________________________________________________ 
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Viðauki C: Persónuvernd 

 


