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 de seneste år er antallet af voksne patienter, som øn-
sker æstetisk og komfortabel ortodontisk behandling, 
øget betydeligt. Invisalign systemet (Align Techno-
logy, Santa Clara, Californien) består af en serie af 
aftagelige gennemsigtige skinner, som gradvis flytter 
tænderne til korrekt stilling (1). Hver skinne er pro-
grammeret til at flytte tænder 0,15 til 0,25 mm over 
en normalt 14 dages periode, hvor skinnen sidder i 
munden 20-22 timer pr. døgn (2). Herefter skiftes til 

næste skinne. En behandling omfatter x antal skinner afhæn-
gigt af malokklusionen og afsluttet som ved al ortodonti med 
efterfølgende retention. Retentionen kan være en retentions-
skinne til natbrug og/eller en trådretention (3). 

Siden systemet blev markedsført i 1999 er der på verdens-
plan gennemført mere end 4 millioner behandlinger af mere 
end 103.000 tandlæger, som efter gennemført Invisalign cer-
tificering har opnået tilladelse til at anvende systemet (4). På 
Invisaligns hjemmeside oplyses p.t., at 5 millioner behandlin-
ger er gennemført.

På trods af, at systemet anvendes meget inden for vokse-
nortodonti, er der et begrænset antal publikationer om dets 
anvendelighed i forhold til at forudsige tandbevægelser (1,5). 
Den gennemgående opfattelse har hidtil været, at systemet pri-
mært er anvendeligt for fortandsregionen, hvor der ses mode-
rat trangstilling, spredtstilling og/eller mindre rotationer af 
incisiver (2).

I denne kasuistik bliver patienttilfælde gennemgået, hvor 
der opnås tilfredsstillende resultater. I den efterfølgende kasui-
stik gennemgås ligeledes patienttilfælde, hvor primært fortæn-
derne skulle rettes, men hvor bivirkninger opstår i forbindelse 
med behandling med Invisalign (6).

PATIENTTILFÆLDE 1
En 19½-årig mand henvender sig til privat specialtandlæge-
praksis i ortodonti med ønsket om at få korrigeret en let spredt-

BAGGRUND – Invisalign systemet til ortodontisk be-
handling af voksne blev introduceret i 1999 og er i 
dag meget udbredt såvel internationalt som natio-
nalt. Der hersker nogen uklarhed om indikations-
området for anvendelse af systemet. I denne artikel 
gennemgås to patienttilfælde, hvor uregelmæssige 
fortænder blev rettet med Invisalign systemet.
PATIENTTILFÆLDE – To unge voksne med henholds-
vis spredtstilling og trangstilling i fortandsregioner-
ne og med normal molarokklusion blev behandlet 
med Invisalign. 10 sæt skinner blev anvendt til pa-
tienten med spredtstilling, og 23 sæt skinner blev 
anvendt til patienten med trangstilling. Ved efter-
følgende refinement anvendtes i begge tilfælde 
fire sæt skinner. Retentionen bestod i skinner til 
natbrug foruden bondede trådretentioner. I begge 
patienttilfælde opnåedes normal tandstilling af 
fortænder.
KONKLUSION – Uregelmæssige fortænder med be-
grænset spredt- eller trangstilling og normal ok-
klusion kan behandles sufficient ved anvendelse af 
Invisalign systemet. I
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stilling i form af diastema mediale i over- og underkæben på 
henholdsvis 2 mm og 1 mm (Fig. 1). Molarokklusionen er nor-
mal, og der er sunde gingivale og parodontale forhold.

Behandlingsplan og behandling
Ud fra de ortodontiske diagnoser. hvor det bl.a. ved profilrønt-
gen vurderes, om det er dento-alveolære, skeletale afvigelser 
eller en kombination heraf, lægges først en behandlingsplan, 
som gennemgås med patienten. Er der enighed om, at denne 
egner sig til en behandling med Invisalign, og at dette er pa-
tientens ønske, tages næste trin i form af enten en scanning af 
tandbuerne eller et sæt aftryk af disse i forbindelse med regi-
strering af bidforholdene. Herudfra fremstilles en computera-

nimation af tandbevægelserne, som er ønsket af tandlægen. 
Denne forevises patienten til accept, før de individuelt frem-
stillede gennemsigtige skinner bliver sat i produktion. Skin-
nerne tages kun ud ved spisning og tandbørstning og bruges 
som tidligere omtalt 20-22 timer i døgnet og alt efter tandbe-
vægelsernes sværhedsgrad i op til to uger pr. skinne. Der blev i 
alt anvendt 10 sæt skinner i en periode af 20 uger. Fig. 1 viser 
status før behandling. Fig. 2 viser behandlingsresultatet. Det 
ses, at der herefter kan være behov for en yderligere mindre kor-
rektion af 1+1 med interproksimal reduktion for at reducere 
mellemrummet gingivalt (dark triangel). Der laves et såkaldt 
refinement med i dette tilfælde yderligere fire skinner. Fig. 3 
viser det endelige resultat.

Før behandling – patienttilfælde 1

Fig. 1. A. På billedet øverst ses en let spredtstilling i form af diastema mediale 
på henholdvis 2 mm og 1 mm i overkæbe og underkæbe. Nederst ses, at der er 
normal molarokklusion i både højre (B) og venstre side (C).

Fig. 1. A. The top picture shows the slight spaced position of the teeth in the front 
regions in form of a diastemata medial of 2 mm and 1 mm in the upper and lower 
jaw, respectively. The bottom pictures show that the molar occlusion is normal, both 
in the right (B) and left side (C).  

A B C

Resultat af 20 ugers behandling

Fig. 2. Behandlingsresultatet er 
tilfredsstillende; dog er der behov 
for yderligere mindre korrektion af 
mellemrummet gingivalt mellem 1+1. 
Det kan endvidere ses, at den normale 
okklusion er bevaret. 

Fig. 2. The result of the treatment is 
satisfactory; yet, a need for a minor 
correction of the space gingivally 
between the two upper incisors is ob-
vious. Furthermore, it is evident that 
the normal occlusion is not affected 
by the treatment. 

Slutresultatet

Fig. 3. Efter refinement med brug af 
yderligere 4 skinner er ”dark triangel” 
mellem 1+1 lukket.

Fig. 3. As a result of refinement by 
four supplementary aligners, the dark 
triangle between the upper incisors is 
now closed.
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Opfølgning
Retentionen blev i dette tilfælde en skinneretention til over- og 
underkæbe til natbrug foruden en supplerende trådretention 
bag fortænderne i over- og underkæben (en 3+3 og 3-3 semi-
permanent bonded retainer). 

PATIENTTILFÆLDE 2
En 20½-årig kvinde henvender sig til privat specialtandlæ-
gepraksis i ortodonti med ønsket om at få behandlet primært 
trangstillingen i underkæbefronten på ca. 4 mm (Fig. 4). Mo-
larokklusionen er som for det første patienttilfælde normal, 
ligesom der er sunde gingivale og parodontale forhold.

Behandlingsplan og behandling
Som ved første patienttilfælde lægges på grundlag af diagnoser 
en behandlingsplan, som godkendes af patienten. Dernæst laves 
en computeranimation, der ligeledes godkendes af patienten, 
før behandlingen iværksættes. Der fremstilles 23 sæt skinner, 
hvor der er 10 aktive skinner til overkæben og 23 aktive skinner 

Resultat af 46 ugers behandling

Fig. 5. Billedet viser, at tænderne 
i underkæbefronten endnu ikke er 
helt lige. 

Fig. 5. The picture shows that the 
teeth in the under jaw are still not 
fully even.

Før behandling – patienttilfælde 2

Fig. 4. Billederne øverst (A) og nederst (D) viser tandstillingen i over- og un-
derkæbefronten, hvor især trangstillingen i underkæbefronten er større end i 
overkæben. De to midterste billeder viser, at der er normal molarokklusion i såvel 
højre (B) som venstre side (C).

Fig. 4. The top (A) and bottom (D) pictures show the tooth position in the front of 
the upper and lower jaw; the crowded tooth position in the lower jaw is greater 
than is the case in the upper jaw. The pictures of the centre show, that in both 
sides the molar occlusion is normal (B and C).

A

C

B
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klinisk relevans
Invisalign systemet til tandregulering blev introduceret i 
1999. Siden er det blevet anvendt mere og mere af prakti-
serende tandlæger og specialtandlæger i ortodonti. Denne 
artikel præsenterer to patienttilfælde, med mindre afvigel-
ser i tandstillingen i fortandsregioner hos patienter med i 
øvrigt normal okklusion. I de to patienttilfælde demonstre-
res, at Invisalign systemet kan være velegnet til at kontrol-
lere tandbevægelserne i sådanne situationer, uden at der 
opstod bivirkninger. 

til underkæben, som i dette tilfælde erstatter hinanden efter 14 
dages perioder over 46 uger. Behandlingen består i transversal 
ekspansion, som forøger tandbuernes bredde med ca. 2 mm 
primært i hjørnetands- og præmolarregionen i over- og under-
kæben og med proklination i fronten, således at der skabes til-
strækkelig plads til at kunne korrigere den uregelmæssige for-
tandsstilling. Fig. 5 viser behandlingsresultatet efter det første 
sæt af skinner. Det ses, at der er behov for yderligere korrektion 
af underkæbefronttænderne med yderligere fire skinner til un-
derkæben. Fig. 6 viser det endelige resultat efter refinement. 

Opfølgning
Retentionen blev i dette tilfælde en skinneretention til over- og 
underkæben til natbrug foruden en supplerende trådretention 
bag 2+2 og 3-3. 

DISKUSSION
Da der i de to patienttilfælde var tale om sunde dentale for-
hold, og da der ud fra de ortodontiske diagnoser konstateres 
dento-alveolære afvigelser, kunne den ortodontiske behand-
ling igangsættes. Behandlingsresultaterne i de to præsenterede 
patienttilfælde med begrænsede fejl i tandstillingen af fortæn-
der, hvor Invisalign systemet blev anvendt, var vellykkede. På 
grundlag af de ortodontiske diagnoser lagdes behandlingsplan.  
Computeranimationen af de formodede tandbevægelser blev 
demonstreret og godkendt af patienterne. Målet for behandlin-
gerne viste sig ved disses afslutning at være opnået. 

Behandlinger af denne type malokklusioner, hvor tandstil-
lingsfejlene er begrænset til fortænderne, og hvor der i øvrigt 
ellers er tale om primært dento-alveolære afvigelser i forbindelse 
med normal molarokklusion, er det ofte muligt at gennemfø-
re behandling med Invisalign systemet med et tilfredsstillende 
resultat. I nogle tilfælde er Invisalign i stand til at gennemføre 
tandstillingsændringer med høj nøjagtighed i ikke-ekstraktions-
tilfælde, som der er tale om her. Dette er dog ikke altid tilfældet, 
hvorfor kompensationer i den virtuelle behandlingsplan efter-
følgende må udføres (7). Faktaboksen opsummerer indikations-

området. Bemærk, at de forskellige typer af afvigelser, der angi-
ves som muligt indikationsomåde, er ganske lette. De første fire 
punkter i faktaboksen er belyst ved disse patienttilfælde, hvor 
der er tale om mild til moderat spredtstilling eller trangstilling. 
Vedrørende rotation bliver akkuratheden for hjørnetænder me-
get reduceret, hvis den er større end 15 grader (5,8). Angående 
akkuratheden for ekspansion synes akkuratheden for underkæ-
ben større (87,7 %) end for overkæben (72,8 %). Vedrørende 
intrusion og ekstrusion er det vist, at førstnævnte er lettere at 
kontrollere end sidstnævnte (1). På trods af disse anbefalinger 
kan uforudsete tandbevægelser – som ovenfor antydet – opstå, 
hvilket illustreres i den efterfølgende kasuistik. 

Behandling af vertikale fortandsafvigelser ved hjælp af In-
visalign systemet er også blevet undersøgt. Dentalt dybt bid og 
åbent bid af størrelsesordenen 1,5 mm synes at kunne korrige-
res primært ved hjælp af fortandsbevægelser (9).

Behandlingssekvensen er forskellig i de to præsenterede 
patientilfælde. I første tilfælde med spredtstilling består be-
handlingen af en interproksimal reduktion med afsluttende 
refinement, mens den i andet tilfælde består af flere faser: 
transversel ekspansion, proklination af fortænder og afslut-
tende refinement. 

Slutresultatet

Fig. 6. Efter refinement med brug af yderligere 4 skinner i underkæben er 
underkæbetænderne helt lige (A og C). Billedet nederst viser endvidere den 
supplerende trådretention (C). De øverste billeder viser, at den normale okklu-
sion er bevaret (A og B).

Fig. 6. After refinement by use of four more aligners, the teeth in the front of the 
lower jaw are fully even (A and C).The bottom picture also shows the supplemental 
wire retention. The top pictures show, that the normal occlusion is not affected by the 
treatment (A and B).

A B C
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INVISALIGN IN PRACTICE
BACKGROUND – The Invisalign system for orthodontic treatment 
of adults was introduced in 1999 and since has been widely used 
internationally as well as in Denmark. However, the indications 
for the use of the system seem unclear. In the present article two 
patient cases with irregular anterior teeth were straightened.
CASE STUDIES – Two young adults with spacing or crowding 
positions of the teeth in the front region, respectively, and 
with normal molar occlusions were treated with the Invisa-

lign system. 10 set of aligners were used for the first patients, 
whereas 23 sets were used for the patient with crowding. For 
the following refinement, four set of aligners were used in 
both cases. The posttreatment consisted of using aligners for 
the night and bonded wired retentions. In both cases correct 
positions of the anterior teeth were achieved.
CONCLUSION – Irregular teeth with limited spacing or crowding 
positions in the front and normal occlusion can be moved to 
correct positions by use of the Invisalign system. 
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LITTERATUR

FAKTABOKS

Indikationer for lettere Invisalign behandlinger – Klasse 1 malokklusioner (ingen væsentlige 
basale forandringer) med trangstilling eller spredtstilling i fronten. 

Modificeret i forhold til Invisaligns anbefalinger (P.t. ikke tilgængelig (april 2018) på Invisaligns hjemmeside).

Spredtstilling pr. tandbue < 4 mm

Midtlinjeforskydning < 2 mm

Trangstilling pr. tandbue < 4 mm

Overlap af 2 tænder < 2 mm

For-/hjørnetandsrotation < 15 grader

Ekspansion < 2 mm pr. kvadrant

Intrusion, fortænder < 2 mm pr. tandbue

Ekstrusion, fortænder 0,5 – 1 mm pr. tandbue

Da der ikke er opnået tilladelser fra de 2 patienter til at bringe ekstraorale billeder, er dette undladt.

486

T  ∕  


