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Pressmeddelande 2009-11-12 
 

Svensk forskning bakom ny klass av 
dentalmaterial 
  
Det uppsalabaserade dentalbolaget Doxa lanserar idag dentalcementet CeramirTM  Crown 

& Bridge, den första av flera planerade produkter baserade på ett dentalmaterial som är 

utvecklat specifikt för förvaring i munmiljö. Efter 22 års forskning har Doxas forskare 

tagit fram ett biomaterial som bygger på Nanostrukturellt Integrerade Biokeramer (NIB). 

Byggstenarna i CeramirTM Crown & Bridge liknar väsentligt tandens egen vävnad och ger 

en helt tät förslutning mellan tand och material. Produkten är dessutom mer 

vävnadsvänlig jämfört med tidigare dentala material samt har unika 

hanteringsegenskaper.   

 
En tand består av olika delar. Ytterst finns emaljen som är kroppens hårdaste vävnad, därunder finns 

dentinet som utgör den största delen av tanden och vidare pulpan med blodkärl och nerver. För att 

främmande material ska kunna fästa mot tanden är det angeläget att cementet som ska försluta det 

nya materialet med tanden trivs i munhålans speciella miljö, med bland annat ständig vätning av saliv. 

Det är också viktigt att det blir en tät förslutning med minimalt mikroläckage, att cementeringen går 

smidigt och att den resulterande cementskarven är hållbar över tiden. CeramirTM Crown & Bridge har 

samtliga dessa egenskaper och har i kliniska studier visat på mycket god effekt.  

 

- Vårt mål har varit att hitta ett material som fäster väl, som inte ändrar karaktär eller 

bryts ner med tiden och som är så likt kroppens egna byggstenar som möjligt. Efter 

22 års forskning har vi nått målsnöret och vi är jätteglada över att vi nu kan lansera 

dentalcementet Ceramir™ Crown & Bridge vilket är den första av en rad produkter 

baserade på samma fantastiska teknologi, säger Fredrik Alpsten, VD på Doxa.    

Avancerad nanoteknik 

Material i munnen utsätts för extrema påfrestningar såsom stora och snabba temperaturskillnader, 

höga mekaniska belastningar och angrepp från syraproducerande bakterier. Om det blir brist på 

harmoni i munhålan kan negativa spänningar uppstå mellan tanden och det konstgjorda materialet. 

Kemisk instabilitet hos dentala material i munhålan ökar risken för att de ska brytas ner och förändras 

över tid, något som kan orsaka missfärgningar och karies i gränszonen mot tanden. Med hjälp av 

avancerad nanoteknologi har Doxas forskare utvecklat Ceramir™ Crown & Bridge som är 

specialdesignat för att trivas tillsammans med saliv och värme. Den kemiska härdningsreaktionen 

startar då vatten blandas med det keramiska pulvret och nanokristaller (10-40nm stora) fälls ut. 

Kristallerna fäster på alla ytor, inklusive tandvävnaden, och integrerar på så vis med tanden. Genom 

denna härdningsmekanism får materialet en helt unik förmåga att fylla ut kontaktzonen mellan tand 

och material och försegla gränsytan till tandvävnad.  

Till skillnad mot äldre dentala cement som är sura, eller möjligen neutrala, är CeramirTM Crown & 

Bridge ett basiskt cement som inte irriterar pulpan.  
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Minskad risk för karies 

Den vanligaste orsaken till att tandfyllningar och fast protetik måste göras om är att det uppstått 

karies i den restaurerade tanden, så kallad sekundärkaries. Det bakomliggande grundproblemet är att 

det ofta bildas en spalt mellan material och tandvävnad efter en tid, där näringsämnen och 

kariesbakterier kan läcka in. Om detta får fortgå blir tanden efter ett tag angripen. Orsakerna till 

spaltbildning kan vara många, beroende på vilken typ av material som används. En vanlig orsak som 

gäller de flesta materialtyper i olika utsträckning är att materialen rör sig olikt tandvävnaden när de 

utsätts för temperaturförändringar. Om det är stor skillnad mellan materialets och tandvävnadens 

rörelser kan spänningar uppstå som genererar ett gap mellan material och tand. Risken för rörelse 

minskar med CeramirTM Crown & Bridge eftersom detta material liknar kroppens naturliga 

byggnadsmaterial, krymper inte och har termiska egenskaper nära emaljens och dentinets. Risken för 

att det ska uppstå sprickbildning i gränsen mellan CeramirTM Crown & Bridge och tand, med 

bakterieangrepp som resultat, är i stort sett obefintlig.  

Snabbt och enkelt 
 
Ceramir™ Crown & Bridge är framtaget med fokus på att göra behandlingen så snabb och enkel som 

möjlig, både för patienten och för tandläkaren. Materialet, cementpulvret och den aktiverande 

cementvätskan, är förpackat i en kapsel. Pulvret blandas med vätskan med hjälp av en aktivator och 

en flytande injicerbar pasta bildas som stelnar utan värmehärdning. Ceramir™ Crown & Bridge är den 

enda biokeram som härdar effektivt vid muntemperatur. Eventuellt överskott kan enkelt avlägsnas och 

kastas som vanligt avfall. Ceramir™ Crown & Bridge bryts sedan ner i naturen till biokompatibla delar. 

Även förpackningarna är framtagna med starkt fokus på miljön och tillverkade i återvinningsbart 

material med så liten mängd förpackningsmaterial som möjligt. 

 
 
För vidare information kontakta:  
Fredrik Alpsten, VD Doxa AB, telefon 018-478 20 00 eller mobil 070-667 31 06. 

 
Mer information finns även på:  
www.ceramir.se 
 
 
 
 
 

 
Fakta om Doxa AB 

Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som marknadsför, säljer och utvecklar dentala biokeramiska 
produkter. Bolaget har för närvarande 19 anställda. Ceramir™ Crown & Bridge, den första i en rad av 
planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som skall 
användas för permanent cementering av kronor och broar.  
 
SLS Invest AB, Bacapps Capital AB, Omega Fund, Länsförsäkringsbolagen och grundaren Leif 
Hermansson är bolagets största aktieägare vid sidan av cirka 1300 andra aktieägare. 
 


