
videnskab & klinik    ∕   kasuistik

Invisalign i praksis – med 
okklusale bivirkninger

MICHAEL HOLMQVIST, privatpraktiserende specialtandlæge i ortodonti, 
København

NILS-ERIK FIEHN, lektor, dr. et lic.odont., Institut for Immunologi og Mikrobiologi, 
Københavns Universitet

  Accepteret til publikation den 24. april 2018

Tandlægebladet 2018;122;488-94

NVISALIGN SYSTEMET blev introduceret i Californien 
i 1999 og er nu vidt udbredt på verdensplan til regu-
lering af malokklusioner på voksne patienter (1,2). 
Fokus har især været på at rette uregelmæssige tæn-
der i fronten, herunder også åbne og dybe bid i den 
hensigt at få smukkere smil. Der har været rådet til 
forsigtighed med at anvende systemet til Klasse II- 
og Klasse III-malokklusioner (3).

I forbindelse med regulering af tænder i fronten 
er spørgsmålet, hvor grænserne ligger for at opnå et forud-
sigeligt og vellykket resultat. I kasuistikken forud for denne 
blev der beskrevet et patienttilfælde med trangstilling i over-
kæbe- og underkæbefronten, hvor Invisalign behandlingen 
førte til det planlagte resultat (4). I denne kasuistik vil pa-
tienttilfælde med tilsvarende pladsmangel i fronten, som er 
blevet behandlet med Invisalign systemet, blive gennemgået, 
og hvor behandlingen har induceret malokklusion.

PATIENTTILFÆLDE 1
En 25-årig kvinde henvender sig til privat specialtandlæge-
praksis i ortodonti i den hensigt at få behandlet trangstilling 
især i overkæbefronten på ca. 4 mm (Fig. 1). Trangstilling i 
underkæbefronten er på ca. 4,5 mm. Molarokklusionen er 
normal, og der er sunde gingivale og parodontale forhold. 

Behandling og behandlingsplan
Ud fra de ortodontiske diagnoser, hvor det bl.a. ved profilrønt-
gen vurderes om det er dento-alveolære afvigelser, skeletale 
afvigelser eller en kombination heraf, lægges en behandlings-
plan, som gennemgås med patienten. Er der enighed om, at 
denne egner sig til en behandling med Invisalign, og at dette 
er patientens ønske, udføres en scanning af tandbuerne, eller 
der tages et sæt aftryk af disse med tilhørende registrering af 

BAGGRUND – Ortodontisk behandling af voksne er 
blevet langt mere almindeligt end tidligere. Sær-
ligt populært er anvendelse af Invisalign systemet, 
da behandlingen udføres med klare/usynlige skin-
ner i modsætning til de faste apparaturer. Invisa-
lign systemets anvendelighed er blevet og bliver 
fortsat diskuteret; det synes bedst egnet til at rette 
uregelmæssige fortænder med normal molarokklu-
sion, hvor der ikke foreligger skeletale afvigelser. I 
denne artikel gennemgås to patienttilfælde, hvor 
trangstillinger i fronten blev rettet, og hvor der som 
følge af behandlingen opstod manglende okklusion 
i sideregionerne.
PATIENTTILFÆLDE – To unge voksne med trangstil-
ling i fortandsregionerne med normal molarokklu-
sion blev behandlet med Invisalign med anvendelse 
af henholdvis 20 og 21 sæt skinner. I begge tilfælde 
opnåedes tilfredsstillende stillinger af fortænder-
ne, men okklusionen åbnede sig i sideregionerne i 
begge patienttilfælde. Angående det første patient-
tilfælde forbedrede okklusionen sig af sig selv, dog 
uden at blive helt god efter to år med retention med 
brug af natskinner, mens der for det andet patient-
tilfælde måtte gennemføres refinement med an-
vendelse af yderligere 14 sæt skinner. Efter i alt tre 
års behandling var okklusionen stadig lidt åben i 
venstre side før trådretention.
KONKLUSION – Trangstilling af fortænder kan rettes 
ved hjælp af Invisalign systemet, men utilsigtede 
tandbevægelser kan opstå, som medfører malok-
klusioner, selv i tilfælde hvor systemet anvendes 
inden for indikationsområdet.
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bidforholdene. Herudfra fremstilles en computeranimation af 
tandbevægelserne, som er ønsket af tandlægen. Denne forevi-
ses patienten til accept, før de individuelt fremstillede skinner 

bliver sat i produktion. Der blev anvendt 20 sæt skinner over en 
periode på 40 uger. Fig. 2 viser behandlingsresultatet,  efter at 
den aktive behandling er afsluttet. Fortænderne er nu lige, 

Før behandling – patienttilfælde 1

Fig. 1. De tre øverste billeder viser trangstillinger i de to fortandsregioner, som er 
mest udtalt i overkæben (A, B og C). De to nederste billeder viser normal molarok-
klusion i både højre (D) og venstre side (E).

Fig. 1. The three top pictures show crowding in the two front regions, most distinct 
in the upper jaw (A, B, and C). The two bottom pictures show normal molar occlu-
sion in both the right (D) and left side (E).

A

C D E

B

Resultat af 40 ugers behandling

Fig. 2. Ved afslutningen af den aktive behandling ses, at trangstillingen i over- og 
underkæben er elimineret (A og B), men der er nu manglende okklusion i sidere-
gionerne, som især kan ses i venstre side (B). 

Fig. 2. At the conclusion of the active treatment, the crowding in the upper – and 
lower jaw is eliminated A and B), but the occlusion in the side regions is now open, 
particularly in the left side (B).

A B
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men der er manglende okklusion i sideregionerne. Efter den 
aktive behandling anvendes de sidste skinner til natbrug i over-
og underkæbe. Efter yderligere et år og fire måneder er okklu-
sionen forbedret (Fig. 3), og efter yderligere seks måneder har 
okklusionen sat sig, uden at den er helt god (Fig. 4).

Opfølgning
Hensigten med opfølgningen er, udover at sikre behandlings-
resultatet af de rettede fortænder, at løse den okklusale pro-
blemstilling. I dette tilfælde valgtes at afvente, om okklusionen 
normaliseredes af sig selv og ikke umiddelbart at gennemføre 
yderligere behandling. De sidste alignere anvendes til natbrug.

PATIENTTILFÆLDE 2
En 23½-årig kvinde henvender sig til privat specialtandlæge-
praksis i ortodonti med ønsket om at få behandlet trangstil-
linger i både over- og underkæbefronten på henholdsvis ca. 4 
mm og ca. 4 mm (Fig. 5-6). Molarokklusionen er som ved det 
foregående patienttilfælde normal, ligesom der er sunde gin-
givale og parodontale forhold.

Behandlingsplan og behandling
Som ved det første patienttilfælde lægges en behandlingsplan 
på grundlag af de ortodontiske diagnoser; denne godkendes 
af patienten. Scanning/aftryk af tandbuerne udføres, og der 
laves en computeranimation af de planlagte tandbevægelser. 
Denne forelægges for patienten, inden behandling iværksættes. 
Der fremstilles 21 sæt skinner, som anvendes i tougers perio-
der over i alt 42 uger. Fig. 7 viser resultatet af denne behand-
ling. Det ses, at fortænderne nu er lige, dog med behov for 
refinement af 1+1, samt af hjørnetands-/præmolarregioner. 
Endvidere ses, at okklusionen åbner i sideregionerne, specielt 
i venstre side. Refinement gennemføres med 14 sæt skinner 
over 28 uger. Fig. 8 viser resultatet ved afslutningen af refine-
ment. Der er fortsat manglende okklusion i sideregionerne, 
stadig især i venstre side. Efter refinement anvendes de sidste 
skinner til natbrug i overkæben og i underkæben fortsat samt 
med elastik til ekstrusion af -4. Fig. 9 viser resultatet efter i alt 
tre års behandling. I højre side er okklusionen næsten normal, 
mens venstre side stadig viser lidt åben okklusion; dog er -4 
blevet ekstruderet aktivt.

Efter 1 år og 4 måneder

Fig. 3. Der er ikke udført yderligere 
behandling, og der er fortsat mang-
lende okklusion i sideregionerne (A 
og B).

Fig. 3. No further treatment has been 
carried out, and there is still insuf-
ficient occlusion in the side regions 
(A and B).

A

B

Efter 1 år og 10 måneder

Fig. 4. Uden yderligere behandling 
eller retention ses, at okklusionen er 
forbedret uden at være helt i orden. 

Fig. 4. Still without further treatment 
or retention, the occlusion has im-
proved, but is not fully satisfactorily.

A

B
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klinisk relevans
Invisalign systemet anvendes hyppigt til ortodontisk be-
handling af voksne. Systemet anbefales primært til regule-
ring af skæve fortænder hos voksne. I denne artikel præ-
senteres to patienttilfælde med trangstilling af fortænder 
og med normal molarokklusion, hvor tandreguleringen 
blev udført med Invisalign systemet hos specialtandlæge. 
Der opnåedes tilfredsstillende resultater i fortandsregio-
nerne, men i begge tilfælde åbnedes okklusionen i sidere-
gionerne i forbindelse med uventede tandbevægelser.

På modeller måltes bredden over molarer, fra inden behand-
ling iværksættes, til behandlingens afslutning. Fig. 10 viser 
overkæbens bredde ved 6+6. Denne var i udgangspunktet 48 
mm, men forøgedes til 50 mm afsluttende med 51½ mm. Tilsva-
rende for underkæbe, hvor bredden ved 6-6 i udgangspunktet 
var 43 mm og sluttede med 46 mm efter behandlingen. Der var 
i computeranimationerne ikke vist ekspansion over molarerne.

 
Opfølgning
Denne består efter tre år af trådretention af 4+4 og 4-4 for 
om muligt at tillade yderligere forbedring af okklusionen i si-
deregionerne. 

DISKUSSION
I de to præsenterede patienttilfælde, hvor en planlagt regulering 
af trangstilling i fortandsregioner blev opnået, udvikledes der 
samtidig malokklusioner i sideregionerne i form af manglende 
okklusion; denne okklusion var i udgangspunktet normal. Be-
handlingerne blev planlagt og iværksat på grundlag af dels er-
faringer med Invisalign systemets anvendelighed til regulering 

af mindre tandstillingsfejl i fortandsregioner, dels ud fra compu-
teranimationernes illustration af de forventede tandbevægelser 
(2). Indikationerne for behandlingerne synes således opfyldt. 

De forventede tandbevægelser af fortænder indtraf, men 
samtidigt indtraf uventede tandbevægelser i sideregionerne, 
hvor animationerne viste, at dette ikke ville ske. Invisalign ta-

Før behandling – patienttilfælde 2

Fig. 5. Billederne viser trangstillinger af fortænder (A og C) og normal okklu-
sion i sideregioner (B og C). -4 er let intruderet (C).

Fig. 5. The pictures show crowding of anterior teeth in both jaws (A and C) and nor-
mal occlusion in the side regions (B and C). 44 is slightly intruded (C).

A B C

Før behandling – patienttilfælde 2

Fig. 6. Trangstillinger af fortænder set okklusalt fra (A og B). Fig. 6. Occlusal view of the crowding of the anterior teeth (A and B).

A B
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Resultat af 42 ugers behandling

Fig. 7. Behandlingsresultatet, hvad angår fortænderne, er tilfredsstillende med evt. 
behov for yderligere mindre korrektion af 1+1 (A og B). Okklusionen i sideregio-
nerne har derimod åbnet sig (C og D). -4 er nu i yderligere infraposition (D).

Fig. 7. The result of the treatment of the crowding of the anterior teeth is satisfac-
tory, even if with a need for a correction of the space between the two upper 
central incisors (A and B). The treatment has induced an opening of the occlusion 
in the side regions (C and D). The infra position of 44 is aggravated (D). 

A

C

B

D

ger selv følgende forbehold: ”Simulated tooth movements, actual 
treatment result may vary. The decision and the actual treatment 
plan are determined by your doctor”. Der er tidligere observe-
ret statistisk signifikante forskelle mellem forventet og opnået 
tandstilling for de fleste tænder med undtagelse af laterale in-
cisiver, hjørnetænder og 1. præmolarer i ikke-ekstraktionstil-
fælde (5). Forudsigeligheden synes svagere for de posteriore 
regioner (2). I disse patienttilfælde bekræftedes dette, hvilket 
underbyggedes af målingerne på modeller af tandbuebredden 
mellem 6+ og +6 i det andet patienttilfælde, som viste en util-
sigtet ekspansion. Vi har givetvis stadig en del at lære om for-
udsigeligheden og effektiviteten af Invisalign systemet, som 
Kravitz et al. allerede påpegede i 2009 (6).   

Den åbne okklusion i sideregionerne skal der tages stilling 
til. Spørgsmålet er, hvordan man kompenserer for disse utilsig-

tede effekter af behandlingerne. I begge tilfælde blev der efter 
afslutningen af de aktive alignere overgået til natbrug alene af 
disse for at vurdere virkningen heraf. Dette er fortsat tilfældet 
i det første patienttilfælde. I det andet tilfælde er der nu gået 
over til retentionstråde fra 4+ til +4 og fra 4- til -4 for ikke at 
have alignere mellem tandbuerne distalt for disse tænder, idet 
dette kan hindre, at okklusionen sætter sig af sig selv. 

Det må derfor konkluderes, at anvendelse af Invisalign sy-
stemet bør foregå med omtanke; det kræver erfaring med syste-
met og med ortodonti i almindelighed samt grundig ortodon-
tisk diagnostik. Ikke mindst bør patienter orienteres grundigt 
om mulige bivirkninger. Når uventede tandbevægelser opstår, 
som fører til malokklusioner, er det vigtigt at vurdere, om man 
skal afvente og se, hvad der efterfølgende sker, eller korrigere 
med fornyet aktiv behandling, eventuelt med fast apparatur. 
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Refinement over 28 uger

Fig. 8. Overkæbens centrale incisiver er nu i normalstilling (A), mens der 
fortsat er manglende okklusion i sideregionerne (B og C). Der institueres brug 
af skinne med elastiktræk til ekstrusion af -4.

Fig. 8. The central incisors in the upper jaw are now in right positions (A), but there 
is still open occlusion in the side regions (B and C). An aligner with an elastic pull for 
use is instituted.

A B C

Efter 3 års behandling

Fig. 9. Okklusionen i højre side er nu acceptabel (A og B), mens okklusionen i 
venstre side stadig er mangelfuld (C).

Fig. 9. The occlusion in the right side is now acceptable (A and B), but it is still insuf-
ficient in the left side (C).

A B C

Ikke tilsigtede tandbevægelser

Fig. 10. Gipsmodeller viser ændringer i molarbredde i overkæben målt distalt 
på 6+6. Bredden er forøget fra 48 til 51½ mm ved uventet transversel ekspan-
sion (A→C).

Fig. 10. Plaster models show the changes in the width measured distally between 16 
to 26. The width has been increased from 48 mm to 51½ mm due to an unexpected 
transversal expansion (A→C).

A B C

48 mm 50 mm 51½ mm

Da der ikke er opnået tilladelser fra de 2 patienter til at bringe ekstraorale billeder, er dette undladt.
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INVISALIGN IN PRACTICE – WITH OCCLUSAL ADVERSE 
EFFECTS
BACKGROUND – Orthodontic treatment of adults is much more 
frequent today than previously. The most popular system is 
Invisalign. Here the treatment is carried out by transparent 
aligners instead of fixed appliances. The applicability of the 
Invisalign system has been discussed. It seems that it is able 
to correct irregular front teeth with normal molar occlusion, 
and no discrepancies in the jawbone. In the present article, 
concerning two patient cases, crowding of front teeth was 
treated with the Invisalign system; however, adverse effects in 
form of open occlusion in the premolar-/molar regions arose. 
CASE STUDIES – Two young adults with crowding of the 
teeth in the front regions and normal molar occlusion were 

treated with Invisalign by use of 20 and 21 sets of aligners, 
respectively. In both cases satisfying positions of the ante-
rior teeth were achieved. Yet, in both cases the occlusion 
in the side regions opened. Concerning the first case the 
malocclusion improved by itself without being fully normal 
after a retention period of 2 years aligners for night use, 
while in the other case a refinement was necessary by use 
of 14 sets of aligners. After 3 years of treatment the occlu-
sion was still open in the left side before retention with 
bonded wires. 
CONCLUSION – Crowding of front teeth can be corrected by 
use of the Invisaling system, but unintended movements of 
teeth may arise, and result in malocclusion, even in cases 
within the scope of indication. 
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