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Nyfikenheten ledde till att Talat Qadri bör-
jade forska om vilken effekt laserterapi har
på parodontit. Efter åtta års forskning, vid
sidan om arbetet på kliniken, lade han i
höstas fram sin doktorsavhandling vid
Karolinska institutet.
– Jag kom fram till att laserbehandling är
mycket värdefull som komplement till tra-
ditionell parodontitbehandling. Behandling
med scaling och root planing (SRP) kom-
pletterad med laserbehandling gav sig-
nifikant bättre resultat för samtliga kliniska
parametrar. 

Talat Qadri har genomfört fyra studier,
som visar:
• Att tilläggsbehandling med terapilaser
signifikant reducerar tandköttsinflam -
mation jämfört med enbart traditionell
behand ling (SRP). 
• Att vid användande av terapilaser är
gaslaser (Helium-Neon) mer effektiv än
diodlaser (InGaAlP) av samma våglängd och

dos för att minska tandköttsinflammation.
• Jämfört med traditionell behandling ger
en tilläggsbehandling med Nd:YAG tydliga
förbättringar vid parodontit.
• Positiva effekter även på lång sikt av en
enstaka behandling med Nd:YAG i kombina-
tion med traditionell behandling (SRP).

Så fungerar det 
När man arbetar med Nd:YAG-lasern kom-
mer ljuset ut ur en prob, som riktas mot be-
handlingsstället. 
– Enklast kan man förklara det som under
fysiklektionerna i skolan, då man riktade
fokus av ett brännglas på svart papper och
det började brinna. Ett vitt papper tog
läng re tid. Med lasern absorberas fotonerna
bara i svart. Bakterierna är ofta lite mörka,
p. gingivalis har till och med små mörka
hår. Effekten blir att lasern ”förångar” bak-
terierna selektivt utan att skada frisk väv-
nad, förklarar Talat Qadri. Men det är inte
värme utan den selektiva absorptionen av

ljuset som ger effekten. Nd:YAG-laserns
kirurgiska effekt går inte djupt in i väv-
naden, endast någon millimeter.

– Om jag ska ta bort sjuk vävnad med
Nd:YAG-laser, behöver jag bara en låg ut -
effekt, det vill säga låg styrka. Det blir en
väl avgränsad och selektiv behandling. Med
terapilasern finns ingen risk att skada den
friska vävnaden eftersom ingen värme
genereras. Effekten här är baserad på 
fotokemiska processer i cellerna.

Hur påverkas kroppen? 
– Man får ny vävnad snabbt. Lasern bio -
stimulerar vävnaden så att den regenererar
snabbare. Inom några dagar bildas frisk
vävnad och inom en vecka är allt läkt,
berättar Talat Qadri. Eftersom den friska
vävnaden inte skadas, läker det snabbare,
blir mindre känsligt och patienterna kan
börja borsta tänderna snabbare efter in-
greppet. 
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– Främsta fördelarna med laserbehandling är att bakterierna tas bort
utan att skada den friska vävnaden och att patienten inte behöver
bedövning, säger Talat Qadri, privattandläkare i Enköping.

reportage

Slipp smärta och kirurgi

MED LASER

patientfall
Patient född 1945, rökare, står på Trombyl.
Fickvärden före och direkt efter behandling
med Nd:YAG: mesialt 9/7, distalt 8/6, buckalt
5/4, lingualt 7/5. Notera hur laserbehandlingen
ger en blödningsfri insyn i fickan (bild 3), vilket
underlättar efterföljande SRP (bild 4). 

Samtliga kliniska bilder är tagna vid samma 
behandlingstillfälle. Röntgenbild Före behandling Under behandling



”- Lasern biostimulerar vävnaden
så att den regenererar snabbare.
Inom några dagar bildas frisk väv-
nad och inom en vecka är allt
läkt, berättar Talat Qadri
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Indikationer
Dental laser kan i princip användas till de
flesta behandlingar, överallt i munnen utom
där det finns amalgam. Den ger till exempel
möjlighet att komma åt bakterier som an-
nars kräver kirurgi för att få bort.
– En del bakterier går in i tandköttet och tar
man inte bort dem kommer de snart till-
baka. Bakterier måste bygga upp sina
kolonier, därför tar det lite tid innan de blir
toxiska, men de finns ju där. 
Tandköttsfickor minskar direkt med laser -
behandling eftersom toppen av tandköttet
tas bort, kanske 1-2 mm. Då blir det lättare
att hålla rent och det blir också en bra läk -
ning. Det finns många fördelar. Den här
typen av behandling kan jämföras med
lambå-teknik, där man öppnar, rensar och
syr ihop, men med längre läkningstid och
mer smärta för patienten. Jag gör samma
sak utan operation och utan behov av su-
turer. Det går snabbt, gör mindre skada och
är kostnadseffektivt. 

– Terapilasern reducerar postoperativ värk,
stimulerar regeneration av tandkött och
ben.

Talat Qadri rekommenderar särskilt att an-
vända laser vid parodontit, tandköttsinflam-
mation och även i mjukvävnad efter
extrahering.

Inköpstips
För den som vill investera i en laser rekom-
menderar Talat Qadri att tandläkaren först
analyserar vilket behov lasern ska uppfylla. 
- Det är en stor investering men en laser kan
hålla i 20 år. Prata med någon som håller på

med laser för att se vad den ska användas
till och vilken våglängd som behövs, föreslår
han.
Idag finns flera olika typer av dental laser
och kombinationslasrar. 
Det finns tre olika typer av kirurgisk laser:
• Er-YAG-laser
• Nd: YAG-laser
• Diodlaser
Kombinationslasern Elexxion Delos inne -
håller både erbium-YAG laser och diodlaser.

Inga risker
Talat Qadri har inte sett någon biverkning
med att använda dental laser. Däremot krävs

Patientfall före 
användning av laser 

Precis efter behandling

2 veckor senare

fakta: 
NAMN: Talat Qadri
TITEL: Tandläkare och doktor i laserterapi 
PRAKTIK: I Enköping
ARBETAT MED LASER SEDAN: Investerade i terapilaser
1988 och neodymlaser (Nd:YAG) 1995
BEHANDLAT ANTAL PATIENTER MED LASER: Tusentals.
Jag jobbar väldigt mycket med laser, cirka 70-80
procent av mina patienter laserbehandlas, för tand-
lossning i första hand.
BÄST RESULTAT UPPNÅS MED: Laserbehandling är
överlägsen som tilläggsbehandling för att ta bort
bakterier. Kan ta bort sjuk vävnad väldigt selektivt,
det krävs ingen bedövning och läker snabbt.

Forts. på sid. 8

Efter tandstensborttagning med scaler.
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utbildning för att kunna hantera lasern
och använda våglängd och dos på ett kor -
rekt sätt. 
– Varje typ av laser har sitt arbetsområde.
I en kombinationslaser sitter två lasrar
sammanbyggda i en enhet. Varje laser har
en våglängd och varje våglängd har sin 
indikation. Den laser som jag använder
för att ta bort bakterier med kan jag inte
borra med. Det krävs en högre våglängd
för att borra. 

Patienter med borrskräck
När Talat Qadri har patienter som är
rädda för tandläkarborren använder han
en erbiumlaser för att ta bort karies. 
Erbiumlaser kan också vara ett bra
hjälpmedel för att avlägsna tandsten.
– Det går bra, men det är litet långsam-
mare. Sedan är frågan om patienten är
beredd att betala mera för det. För pa-
tienter som är jätterädda för borren är
det ett bra alternativ, men man måste
boka in längre tid, konstaterar Talat
Qadri. Vill du läsa hela Talats avhandling
så finns den på www.kamidental.se.  d

Läkning efter extraktion utan laserbehandling:

Läkning efter extraktion med terapilaserbehandling:

Direkt efter extraktion Efter en dag Efter två veckor

Direkt efter extraktion Efter fem minuter 

Efter en dag Efter två veckor
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A Clinical Study

The Postoperative Sensitivity of Fixed Partial Dentures 
Cemented With Self-Adhesive Resin Cements

BACKGROUND: The authors investigated the
postcementation sensitivity associated with
self-adhesive resin cements used with fixed
partial dentures (FPDs).

METHODS: The authors recruited 20 patients
who needed posterior porcelain-fused-to-
metal FPDs and divided them randomly into
three groups. They prepared 50 abutments,
then cemented FPDs with one of two self-
adhesive resin cements (Breeze Self-Adhe-
sive Resin Cement, Pentron Clinical
Technologies, Wallingford, Conn., and RelyX
Unicem Self-Adhesive Universal Resin Ce-
ment, 3M ESPE, Seefeld, Germany) or an
etch-and-rinse resin cement (RelyX ARC Ad-
hesive Resin Cement, 3M ESPE, St. Paul,
Minn.). The authors measured participants’
tooth sensitivity to cold water, air blast and
biting at 24 hours and at two, six and 12
weeks after FPD cementation by using a
continuous visual analog scale (VAS). Data
were analyzed statistically by means of the
Mann-Whitney test.

RESULTS: For cold tests, the highest VAS
scores occurred 24 hours after cementation.
The mean VAS scores associated with RelyX
ARC were significantly higher than those as-
sociated with Breeze and RelyX Unicem (P <
.001) at all test intervals. The mean cold-
test VAS scores associated with Breeze and
RelyX Unicem were not significantly differ-
ent (P > .05). With all cements, sensitivity
to cold decreased significantly after two to
six weeks; however, with RelyX ARC, VAS
scores stayed above the 30 percent level
even after 12 weeks. 

The biting sensitivity associated with RelyX
ARC was significantly higher than that asso-
ciated with Breeze and RelyX Unicem (P <
.001), and it remained above the 20 percent
level even after 12 weeks. Those with
Breeze-cemented FPDs had no sensitivity to
biting, whereas those with RelyX Unicem–ce-
mented FPDs had a mean biting sensitivity
value of less than 5 percent at two weeks
only.

CONCLUSIONS AND CLINICAL IMPLICATIONS:
Breeze and RelyX Unicem were associated
with significantly lower postoperative tooth
sensitivity values than was RelyX ARC. With
Breeze and RelyX Unicem, postoperative
tooth sensitivity disappeared after two to
six weeks; however, with RelyX ARC it re-
mained even after 12 weeks. Clinicians may
use self-adhesive resin cements, and benefit
from their bonding potential, without fear
of patients’ developing tooth sensitivity.

KEY WORDS: Dental abutment; dental sensi-
tivity; resin cements; dental bridgework

ABBREVIATIONS: bis-GMA: Bis-phenol A-gly-
cidyl methacrylate • FPD: Fixed partial den-
ture • HEMA: 2-hydroxyethyl methacrylate
• PFM: Porcelain fused to metal • TEGDMA:
Triethylene-glycol dimethacrylate • VAS: Vi-
sual analog scale.
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