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ABSTRACT

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastigheds-
læsioner, hvor softgun-skudlæsioner klassificeres som 
sidstnævnte (1). Softguns er våbenmarkører, der sky-
der med 6 mm hårde metal-, keramik- eller plastikkug-

ler, og findes som en tro kopi af rigtige pistoler og geværer. Soft-
guns inddeles på baggrund af deres drivmiddel i manuel fjeder, 
elektrisk, gas og CO2, hvor en CO2 softgun skyder hårdere og 
bedre opretholder sin mundingshastighed. De dyreste softguns 
har en mundingshastighed på 168 meter i sekundet svarende 
til over 600 km/t. Softguns er omfattet af våbenlovgivningens 
bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer, men en-
hver person over 18 år kan erhverve, besidde, overdrage, bære, 
transportere og benytte en softgun af luft- og fjedertypen med 
en kaliber under 4,5 mm uden tilladelse fra politiet eller med 
krav om jagttegn eller en våbenpåtegning fra skytteforening 
(2). Personer over 16 år kan lovligt spille med i klub, såfremt 
der foreligger en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 
Softguns skal transporteres forsvarligt i en skjult/tildækket 
hård aflåst kuffert el. lignende (2).

Skudlæsioner efter højhastighedslæsioner er velbeskrevet 
i litteraturen, hvorimod softgun-skudlæsioner er forholdsvis 
sjældne (3-5). En dansk undersøgelse omhandlende 33 perso-
ner med øjenskader efter softgun-skudlæsioner viste, at største-
parten var drenge, og 94 % var under 18 år. Smerter, forhøjet 
tryk i øjeæblet, hyphema (blødning i øjet) og permanent retina- 
(nethinde) dysfunktion er de hyppigst forekommende øjen-
skader efter skudlæsion med et lavhastighedsvåben. Kraftige 

smerter og hyphema fandtes hos 85 %, hvor 
størstedelen blev behandlet akut for forhøjet 
tryk i øjeæblet (3).

I nærværende artikel præsenteres en 12-
årig ung mand med en softgun-plastikkugle 
beliggende i venstre side af underlæbe. Skud-
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Baggrund  –  Softgun-skudlæsioner kategori-

seres som lavhastighedslæsioner og forekom-

mer sjældent. Imidlertid kan forkert håndtering, 

manglende brug af beskyttelsesudstyr og be-

skydning på nært hold medføre voldsomme 

skader på øjne, tænder og ansigt.  

Patienttilfælde – En 12-årig dreng blev hen-

vist til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Uni-

versitetshospital, for fjernelse af en softgun-

plastikkugle i underlæben. Skudlæsionen var 

hændt 10 dage forinden under leg uden brug 

af sikkerhedsudstyr. Oversigtsrøntgen viste en 

velafgrænset kuglerund radiopak forandring 

beliggende i bløddelene nær basis mandibulae 

regio -3,4. Plastikkuglen blev fjernet gennem 

mundslimhinden i et fredeligt postoperativt for-

løb.  

Konklusion – Softgun-plastikkugler indlejret i 

ansigtshuden eller mundslimhinden bør som 

udgangspunkt fjernes. Kuglens placering i 

bløddelene kan være vanskelig at lokalisere, 

hvorfor brug af radiologiske referencepunkter 

som vejledning kan være en hjælp til visualise-

ring af kuglens placering i vævet under kirurgisk 

fjernelse.

Softgun plastikkugle i 
underlæben 
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læsionen var hændt 10 dage forinden under leg uden brug af 
sikkerhedsudstyr.

Patienttilfælde
En 12-årig dreng blev henvist fra skadestuen til Kæbekirurgisk 
Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for fjernelse af en soft-
gun-plastikkugle i venstre side af underlæben.

10 dage tidligere blev patienten under leg med kammerat 
ramt i ansigtet af en softgun-plastikkugle. Uheldet opstod, da 
patienten uventet bukkede sig ned og blev ramt i ansigtet på 
relativt kort afstand. Patienten havde ikke anvendt beskyttel-
sesudstyr, og umiddelbart bemærkede han kun et lille blødende 
sår på huden. Efterfølgende kunne forældrene fornemme en 
asymptomatisk hård hævelse i huden og kontaktede egen læge, 
der viderehenviste til hudlæge, som henviste til Skadestuen, 
Aalborg Universitetshospital.

Objektiv undersøgelse
Ekstraoralt – På venstre side af hagen nær basis mandibulae 
kunne en velafgrænset cirkulær 6 x 6 mm hård hævelse palpe-
res. Hævelsen var let palpationsøm og forskydelig i forhold til 
mandiblen. Huden over hævelse var upåfaldende uden rødme 
eller andre tegn på infektion, men kranielt for hævelsen fandtes 
et mindre sår (Fig. 1).

Intraoralt – I omslagsfolden regio -3 kunne en velafgrænset 
hård forskydelig hævelse palperes (Fig. 2). 

Radiologisk undersøgelse
Reduceret lateral- og frontal cefalometrisk røntgenoptagelse vi-
ste en velafgrænset cirkulær 6 x 6 mm radiopak forandring be-
liggende facialt for basis mandibulae regio -3,4 (Fig. 3A og B).

Behandling og opfølgning
På baggrund af ovenstående anamnese samt den kliniske og ra-
diologiske undersøgelse blev der stillet følgende tentative diag-
nose: Fremmedlegeme i blødtvævet.

I lokalanalgesi blev der lagt en vertikal incision i omslagsfol-
den langs toppen af hævelsen regio -3. Med stump dissektion 
blev plastikkuglen lokaliseret, fritlagt og fjernet in toto (Fig. 4 
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Fig. 1. Viser læsionen set ekstraoralt. 3 x 3 mm rød læsion kra-
nielt for fremmedlegemet. Kuglen kan anes under huden.

Fig. 1. Illustrating the lesion extraoral. 3 x 3 mm red lesion in 
cranial direction from the foreign body. The bullet can be sensed 
under the skin.

Klinisk foto ekstraoralt 

Fig. 2. Viser den labiale slimhinde. Ingen rødme eller hæma-
tomer.

Fig. 2. Illustrating the labial mucosa. No redness or hematomas.

Klinisk foto intraoralt   



VIDENSKAB & KLINIK  |  Kasuistik

| 338 | TANDLÆGEBLADET 2016 | 120 | NR. 4

Fig. 3A og B. Reduceret lateral- og frontal cefalometrisk rønt-
genundersøgelse viser en velafgrænset kuglerund radiopak 
forandring i venstre side af underlæben facialt regio -3,4. For-
andringen er lokaliseret i blødtvævet. Ingen mistanke om kæ-
befraktur.

Fig. 3A and B. Reduced lateral- and front cephalometric x-ray 
showing a well-defined round radiopaque foreign body in the 
left side of the lower lip facially region 33,34. The foreign body is 
located in soft tissue. No fracture suspicion.

Præoperativt røntgen

Fig. 4. Viser den vertikale intraorale incision, hvor kuglen fjernes 
igennem. Kuglen er lokaliseret med stump dissektion og kan 
anes i bunden af incisionen. 

Fig. 4. Illustrating the vertical intraoral incision, through which 
the bullet is removed. The bullet is located via blunt dissection 
and can be sensed through the incision.

Klinisk foto ved fjernelse

Fig. 5. Plastikkuglens størrelse ses i relation til skalpel blad nr. 
15.

Fig. 5. The size of the plastic bullet size in relation to a scalpel 
blade no. 15.

Klinisk foto af den fjernede softgun-plastikkugle 
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og 5). Der blev foretaget almindelig sårtoilette inklusive grun-
dig skylning med fysiologisk saltvand og primær suturering 
med vicryl rapid 3-0. Det postoperative forløb var komplikati-
onsfrit, og patienten angav efterfølgende normal sensibilitet i  
hagen og underlæben.

Diskussion
Sårballistik er læren om projektilers virkning i væv. Læsionernes 
sværhedsgrad afhænger af den energi, som overføres til vævet, 
vævets fysiske karakteristika og den skadevoldende genstands 
størrelse og form (1,6). Skudlæsioner i ansigtet med projektiler 
eller softgun-plastikkugler kan have forskellig indvirkning på 
vævet. Skudlæsioner klassificeres som komplette (penetreren-
de eller perforerende) og inkomplette (strejfskud eller matte 
skud) samt efter afstandene til huden i berørings/kontaktskud, 
nærskud (0-½ m) og afstandsskud (> 1 m) (6). Indlejring af 
forskellige former for fremmedlegemer inklusive glassplinter, 
hagl, træsplinter, projektiler og granatsplinter i mundslim-
hinden og ansigtshuden efter mekaniske traumer, er tidligere 
beskrevet i litteraturen (7-9). Softguns kan ligeledes forårsage 
tandskader (9). Softgun-plastikkugler medfører oftest overfla-
diske bløddelslæsioner, som ikke kræver behandling (1). Ved 
penetrerende lavhastigheds skudlæsioner vil indgangssåret 
ofte være velafgrænset og diminutivt (1,4). Fremmedlegemer, 
som har medført, eller som kan forventes at medføre sympto-
mer, bør fjernes. I det aktuelle patienttilfælde kunne softgun-
kuglen lokaliseres og palperes. Imidlertid kan der forekomme 
situationer, hvor softgun-kuglen ikke kan lokaliseres klinisk, og 
yderligere diagnostiske udredningsmetoder kan være nødven-
dige. Behov for fjernelse afhænger desuden af objektets art, den 
samlede infektionsrisiko samt relation i forhold til vitale ana-
tomiske strukturer og herved risikoen for beskadigelse af disse 
vitale strukturer ved fjernelse (6,7,10). 

    Fjernelse af fremmedlegemer i huden eller mundslimhin-
den er enklere, hvis såret undersøges i løbet af de første 24 ti-
mer, fordi indgangssåret da er synligt og åbent, hvorimod det 
kan være vanskeligt og lokalisere et fremmedlegeme ved en 
ældre skade på grund af arvævsdannelse ved indgangssåret. 
Overfladiske fremmedlegemer kan oftest visualiseres og umid-
delbart fjernes med pincet eller pean. Dybereliggende fremmed-

legemer kan være vanskelige at lokalisere i bløddelene, hvorfor 
en radiologisk undersøgelse til visualisering af fremmedlegemet 
er nødvendig. Enoral røntgen og ortopantomografisk optagelse 
vil kunne belyse placeringen af fremmedlegemet i et todimen-
sionelt plan. Imidlertid kan det være vanskeligt at vurdere den 
nøjagtige placering af fremmedlegemet i forhold til de omkring-
liggende anatomiske strukturer udelukkende på et todimen-
sionelt billede, hvorfor tredimensionel radiologisk diagnostik 
som CT-scanning, Cone Beam CT-scanning eller supplerende 
radiologisk optagelse anbefales med henblik på visualisering af 
fremmedlegemet i tre dimensioner. Anvendelse af radiologiske 
referencepunkter som vejledning inden kirurgisk fjernelse af 
fremmedlegemer i mundslimhinden og ansigtshuden har tid-
ligere været beskrevet i litteraturen (11-13). Indsættelse af en 
suturnål eller lignende i blødtvævet forud for en tredimensionel 
visualisering vil kunne bidrage til lokalisering af plastikkuglen. 
Endvidere vil en suturnål kunne fungere som guide for den ki-
rurgiske dissektion i vævet (11-13). I det aktuelle patienttilfælde 
blev plastikkuglen fjernet uden brug af tredimensionel radio-
grafisk diagnostik og referencepunkter, da plastikkuglen ikke 
var beliggende i tæt relation til vitale anatomiske strukturer og 
tydeligt kunne palperes gennem mundslimhinden.

Ansigtslæsioner inklusive 
øjen- og tandskader efter soft-
gun-skudlæsioner er sjældne 
i Danmark. Imidlertid har de 
dyreste softguns en mun-
dingshastighed på 600 km/t, 
hvorfor forkert håndtering, 
manglende brug af beskyttel-
sesudstyr og beskydning på 
nært hold kan medføre svære 
ansigtsskader. 
Softgun-plastikkugler indlejret 

i ansigtshuden eller mundslim-
hinden udgør en infektions-
risiko og bør som udgangs-
punkt fjernes. Patienter med 
softgun-skudlæsioner, hvor 
plastikkuglen ikke umiddelbart 
kan lokaliseres og fjernes ved 
indgangssåret anbefales hen-
vist til nærmeste kæbekirur-
gisk afdeling for radiologisk lo-
kalisation og kirurgisk fjernelse 
af plastikkuglen. 

KLINISK RELEVANS 

ABSTRACT (ENGLISH)

Surgical removal of a softgun plastic bullet from the lower lip 

Background – A softgun lesion is categorized as a low velocity 

lesion and is rarely seen. Improper handling, lack of protective 

equipment and fire at close range can result in injuries including 

damage to the eyes, teeth, and face. 

Case study – A 12-year-old boy was admitted to the Department 

of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital, for 

removal of a softgun plastic bullet in the lower lip. The injury had 

happened 10 days prior during play without use of safety equip-

ment. An x-ray showed a well-defined round radiopaque foreign 

body located in the soft tissue near the mandibular base in region 

33, 34. The bullet was removed through an intraoral approach 

with an non-complicated healing. 

Conclusion – Softgun plastic bullets embedded in the facial skin 

or oral mucosa must be removed. The location of the bullet in 

the soft tissue can be challenging why the use of radiographic 

reference points as guidance can be useful for visualization of the 

location of the bullets during the surgical removal.
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