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Sammanfattning 

Munhälsan är en viktig del av allmänhälsan som kan påverka livskvaliteten. Plack har 

betydelse för munhälsan och kan vara en bidragande faktor till utveckling av parodontala 

sjukdomar och karies. Syftet med litteraturstudien var att jämföra den plackavlägsnande 

effekten med användning av manuell och elektrisk tandborste. 

 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och materialet samlades in genom sökning av 

vetenskapliga artiklar i databasen Pub Med. Sökorden var ”dental plaque”, ”plaque”, ”dental 

biofilm”, ”electric toothbrush”, ”power toothbrush” och ”manual toothbrush”.  

 

Resultatet baserades på en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar. Elektrisk och 

manuell tandborstes plackavlägsnande effekt jämfördes mellan olika grupper som patienter 

med fast ortodontisk apparatur, patienter med parodontit och gingivit, tandläkarstudenter, 

barn, unga och vuxna individer. Resultaten visade att elektrisk tandborste hade bättre 

plackavlägsnande effekt än manuell tandborste inom alla grupper.  

 

Slutsatsen är att elektrisk tandborste har bättre plackavlägsnande effekt än manuell tandborste, 

vilket även stödjer studiens hypotes. 

 

Nyckelord: munhygien, munhälsa, plackkontroll, tandborste. 
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Abstract 

Oral health is an important part of overall health and may affect the quality of life. 

Plaque has an effect on oral health and may be a contributing factor to the development 

of periodontal diseases and caries. The purpose of this study was to compare the plaque 

removal efficacy with the use of manual and electric toothbrush. 

 

The study was conducted as a review and the material was collected by search of 

scientific articles in the database Pub Med. Keywords was "dental plaque", "plaque", 

"dental biofilm", "electric toothbrush", "power toothbrush" and "manual toothbrush".  

 

The result was based on 15 scientific articles. Plaque removal efficacy of electric and 

manual toothbrush was compared in different groups such as patients with fixed 

orthodontic appliances, patients with periodontitis and gingivitis, dental students, 

children, youth and adults. The results showed that the electric toothbrush had better 

plaque removal efficacy than manual toothbrush in all groups.  

 

The conclusion is that the electric toothbrush has better plaque removal efficiency than 

a manual toothbrush, which also supports the study's hypothesis.  

 

Keywords: oral health, oral hygiene, toothbrush, plaque control. 
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INTRODUKTION 

Inledning 

Munnen är en del av kroppen och munhälsan är en viktig del av allmänhälsan som kan 

påverka livskvaliteten. En god munhälsa innebär att vara fri från orala sjukdomar som karies 

och parodontit (1). Plack har betydelse för munhälsa eftersom det påverkar uppkomst av 

parodontala sjukdomar, men även karies (2). Under hela livet utsätts kroppens ytor, som till 

exempel hud, för ett stort antal mikroorganismer som oftast lever i harmoni med kroppen. 

Genom kontinuerlig förnyelse av ytornas celler förhindras bildandet av stora ansamlingar av 

mikroorganismer. Denna typ av förnyelse sker inte på tändernas ytor, vilket möjliggör 

utveckling av plackbildning (3), så kallat dental plack, som identifierades av den holländske 

Anton Van Leeuwenhoek för mer än 300 år sedan (2).  

  

Dental plack 

Dental plack är en biofilm som fäster på tändernas ytor och kan innehålla över 500 

bakteriearter vilka följer ett likartat mönster vid kolonisering på tänderna. Vidhäftning på 

tandytorna börjar med pellikel som bildas av glykoproteiner från saliven. Bakterier fäster vid 

pellikelns receptorer och koloniseringen fortsätter därefter genom interbakteriell vidhäftning 

(2). Plack är vanligast förekommande på tändernas approximala ytor, underkäkständernas 

linguala ytor och på överkäkens andra molarers buckala ytor (4). Subgingivalt plack skiljer 

sig från supragingivalt plack både morfologiskt och bakteriologiskt (2). Det subgingivala 

placket innehåller oftast gramnegativa bakteriearter, som trivs i syrefattig miljö till skillnad 

från det supragingivala plackets grampositiva bakteriearter som trivs i en mer syrerik miljö 

(5). Plack kan vara en bidragande faktor till utveckling av sjukdomar som gingivit, parodontit 

och karies (2). Gingivit är ett inflammatoriskt tillstånd som drabbar gingivan runt tänderna 

och orsakas bland annat av de olika bakterierna som fins i plack. Det inflammatoriska 

tillståndet kan även drabba de parodontala ligamenten och käkbenet och kan resultera i 

fästeförlust som leder till parodontit (6). Karies är en annan sjukdom i tandens hårdvävnad, 

som relateras till plack och de specifika bakterierna Mutans Streptococcus (MS) och 

Lactobacillus (LB) (6). 

 

Munhygien 

En väl utförd munhygien är det mest effektiva sätt att förhindra karies och parodontala 

sjukdomar (7).  Munhygienvanor etableras redan i barndomen genom föräldrarna, som ofta 

utgår ifrån egna vanor, kunskap och attityder. Barnens munhygiensvanor utvecklas sedan och 
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påverkas av socioekonomisk status, livsstil och socialt beteende (8, 9). Tandborstning har stor 

betydelse för munhygienen och utvecklas från ung ålder upp till tonåren. Barn kan börja få 

mer eget ansvar för tandborstningen vid sex års ålder, men tandborstning utförd av barn yngre 

än tio år anses vara ineffektiv. Detta kan bero på dålig handmotorik och brist på motivation, 

vilket är normalt för barn (10). De viktigaste faktorerna för en effektiv tandborstning är 

motivation, duration, borstmetod, handmotorik, tandborstens utformning (10) samt att 

använda fluortandkräm dagligen (11). I en studie visade det sig att genomsnittlig tid för 

tandborstning bland tandvårdspatienter var 40 sekunder. Rekommenderad tid för god 

munhygien är två minuter (12). En fjärdedel av nordiska ungdomar i 14 års ålder borstar inte 

tänderna regelbundet. Cirka 90 % av vuxna svenskar borstar tänderna två gånger om dagen 

med fluortandkräm (9).  En förutsättning för god munhygien är regelbundet avlägsnande av 

plack (13). Detta sker med hjälp av olika munhygienartiklar som tandborstar, 

mellanrumsborstar, tandtråd, tandkräm och munsköljningsvätskor. Antimikrobiell lösning kan 

användas för kemisk plackkontroll men kan öka risken för bakterieresistens i plack (6, 14). 

 

Tandborstning och plackkontroll 

Tandborsten är det mest använda hjälpmedlet för mekanisk plackkontroll (avlägsnande av 

plack) (12) och att borsta tänderna är den vanligaste åtgärden för att reducera bakterier i plack 

(15). Daglig tandborstning är viktig för att regelbundet avlägsna plack (16). I västerländska 

länder borstar cirka 95 % av befolkningen tänderna med elektrisk eller manuell tandborste, 

vilket kräver noggrann teknik för optimalt resultat (13, 17). Undersökningar visar att många 

människor har bristande borstningsteknik, vilken kan förbättras med hjälp av instruktioner 

(17, 18). Rätt borstningsteknik möjliggör för personen att nå alla åtkomliga tandytor som 

möjliggör bra plackavlägsning och förhindrar tandborstskador (16). Borstning med 

modifierad Bass teknik (MBT) är den mest rekommenderade tekniken. Den innebär att 

borsten placeras mot tandköttskanten i 45 graders vinkel och rörs horisontellt med små 

gnuggande rörelser och med vertikala rörelser i ocklusal riktning. Tekniken kan utföras med 

manuell tandborste och till viss del (45 graders vinkel) med elektrisk tandborste (7, 17).   
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Tandborstar  

Tandborstens historia börjar 3500 år f.Kr. då babylonierna använde tuggpinnar, som även 

finns idag i vissa länder så kallad Miswak. Den moderna tandborsten utvecklades under 

1600–talet och började massproduceras i slutet av 1800-talet, då med borst av svinhår vilka 

senare ersattes av nylonfibrer. Den första elektriska tandborsten blev tillgänglig på marknaden 

på 1960-talet (19). Synen på tandborsten har genomgått stora förändringar över tid, från en 

gemensam tandborste till hela familjen till att idag ha minst en tandborste per familjemedlem. 

Idag finns det olika manuella och elektriska tandborstar som väljs utifrån individens specifika 

behov, som till exempel munhälsostatus och personliga preferenser (20). 

 

Manuell tandborste 

Det finns många olika manuella tandborstar som har olika borsthuvud och design. Tidigare 

konventionella tandborstar var designade för enkel horisontell borstning. Moderna tandborstar 

är ibland vinklade för att optimera åtkomst på approximala tandytor och för att öka den 

plackavlägsnande effekten (21). En del tandborstar har två borsthuvud för borstning på 

tändernas linguala och buckala ytor samtidigt eller tre huvud som även borstar ocklusala ytor 

(21). Tandborstknippen finns i olika former och med olika ytstruktur. Mjuka och rundade 

knippen är mer skonsamma och kan riktas mot gingivalsulcus utan större smärta, skärsår eller 

nötning (22). Tandborstskaften är ofta mer ergonomiskt utformade än tidigare och finns i 

olika storlekar för att passa såväl barn som vuxna (23). Livslängd för manuell tandborste 

varierar beroende på användarens vanor, frekvens, borstteknik, kraft och duration (11). 

 

Elektrisk tandborste 

De första elektriska tandborstarna introducerades för att bidra till förbättrad munhygien (24). 

Elektriska tandborstar kan öka effektiviteten av avlägsnande av plack och sker genom 

vibration, rotation, oscillation (svängning) eller med en kombination av dessa (12, 25). 

Verkningsmekanismen hos elektriska tandborstar kan delas upp i tre kategorier: mekanisk, 

sonic och jonisk. Den mekaniska verkar genom rotation eller oscillation. Den soniska verkar 

med en kombination av rotation och ljudvågor som skapar vibrationer vilka syftar till att 

lösgöra dental plack. Den joniska verkar genom att ändra tandens negativa jonladdning till 

positiv, vilket kan bidra till att positivt laddade matrester och plack får svårare att fästa på 

tandytan (26). Elektriska tandborstars borsthuvud är oftast mer kompakta än vanliga manuella 

tandborstar. Borsthuvudet kan ha borst placerat i ett cirkulärt mönster eller i rader som på ett 

vanligt borsthuvud. Det finns även smalare borsthuvuden för approximal rengöring. 
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Den moderna generationen av elektriska tandborstar är konstruerade för att minska risken för 

tandborstabrasion och gingivala skador (25). 

 

Effekten av olika typer av tandborstar har varit i fokus i tidigare studier. De har bland annat 

undersökt tandborstars plackavlägsnande effekt på svåråtkomliga tandytor, utifrån deras 

borstform och handtag (4).  

 

Tandborstar är det huvudsakliga hjälpmedlet för avlägsnande av plack och därför är val av 

tandborste viktig. Utveckling av både elektrisk och manuell tandborste och deras plack-

avlägsnande effekt pågår ständigt. Hypotesen är att det finns skillnader i plackavlägsnande 

effekt mellan elektrisk och manuell tandborste, där elektrisk tandborste är mer effektiv. De 

mest förekommande tandsjukdomarna gingivit, parodontit och karies orsakas av plack och är 

ett folkhälsoproblem. Denna studie avser att undersöka vilken tandborste som har bäst 

plackavlägsnande effekt. 

 

SYFTE  

Syftet med litteraturstudien var att jämföra den plackavlägsnande effekten med användning av 

manuell och elektrisk tandborste. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie som innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa vetenskapliga artiklar inom ett valt ämne (27). Artiklar 

söktes i databasen PubMed, som innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar inom bio-

medicin, hälsovetenskap, omvårdnad och odontologi. Databasen har flera begränsnings- 

alternativ vilket möjliggjorde en specifik sökning.  

 

Sökord som har använts är ”dental plaque”, ”plaque”, ”dental biofilm”, ”electric toothbrush”, 

”power toothbrush” och ”manual toothbrush”.  De har kombinerats med sökoperatören AND 

och OR på följande sätt: ”dental plaque” OR ”plaque” OR ”dental biofilm” AND ”electric 

toothbrush” OR ”power toothbrush” AND ”manual toothbrush”. Begränsningar som har 

gjorts är clinical trial, 10 years (2003 – 2013), humans och english.  
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Inklusionskriterier:  

 Sökorden ”dental plaque” eller ”plaque” eller ”dental biofilm”, ”electric toothbrush” 

eller ”power toothbrush” och ”manual toothbrush” skulle finnas med i antingen 

artiklarnas titel eller abstrakt för att inkluderas. 

 Artiklar om studier där ≥ 20 individer deltog. 

 

Exklusionskriterier:  

 Artiklar som berörde andra faktorer än de som studien avsåg.  

 Reviewartiklar.  

 

Sökningen gav 49 träffar, samtliga artiklars abstrakt lästes igenom. Exkluderades gjorde de 

artiklar som inte överensstämde med studiens inklusionskriterier (n=14) och artiklar som 

berörde andra faktorer än studien avsåg (n=19). Dessa berörde bland annat jämförelse mellan 

olika elektriska tandborstar eller olika manuella tandborstar och tandborstarnas effekt på 

gingivit eller på gingivalretraktion. Inkluderade artiklar (n=16) beställdes hem för att läsas i 

helhet (Bilaga1). 

 

Alla beställda artiklar lästes i fulltext. En artikel överensstämde inte med studiens syfte och 

exkluderades. Resterande artiklar (n=15) inkluderades i studien (Bilaga 1). 

 

ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna som har använts i litteraturstudien är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter 

och är därmed offentligt material. Inget etiskt tillstånd behövdes och artiklarnas resultat har 

återgivits utan förvanskning.  

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar (Bilaga 2) och presenteras i tabell och text. I 

studierna har olika manuella och elektriska tandborstar jämförts med varandra (Tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt över tandborstar som ingår i de olika studierna (n=15) 

Författare Tandborstar Effekt jämförd 

på  

Costa et al. 

(28) 

Elektrisk TB Ultrasonic 

Elektrisk TB  

Manuell TB 

PI BoP MS 

Erbe et al. 

(29) 

Elektrisk TB 

Manuell TB 

PI 

Farrell et al. 

(30) 

Elektrisk TB Crest SpinBrush 

Manuell TB ADA-referens 

PI 

Gugerli et al. 

(31) 

Elektrisk TB  

Manuell TB 

PI BoP PD R 

Klukowska et al. 

(32) 

Elektrisk TB Oral-B Trizone 

Manuell TB ADA-referens 

PI 

McCracken et al. 

(33) 

Elektrisk TB  

Manuell TB 

PI BoP PD 

Parizi et al. 

(34) 

Elektrisk TB Jordan 

Manuell TB Oral-B Advantage 

Manuell TB Panbehriz Classic 

PI 

Pizzo et al. 

(35) 

Elektrisk TB Oral-B Professional Care 8500  

Manuell TB Oral-B Cross Action  

Manuell TB Oral-B Indicator 

PI 

Sharma A et al. 

(36) 

Elektrisk TB Colgate Motion 

Manuell TB Oral-B Shiny Clean 40-soft 

Manuell TB Oral-B Cross Action 40-regular 

Manuell TB Oral-B Advantage 40-soft 

PI 

Sharma NC et al. 

(37) 

Elektrisk TB Oral-B Trizone 

Manuell TB 

PI BoP 

Silverman et al. 

(38) 

Elektrisk TB Oralgiene 

Elektrisk TB Oral-B Mickey Mouse 

Manuell TB Oral-B Rugrats 

PI BoP 

Silvestrini et al. 

(39) 

Elektrisk TB Oral-B Professional Care 8500 

Manuell TB Oral-B 35 

PI BoP 

Terézhalmy et al. 

(40) 

Elektrisk TB  

Manuell TB ADA-referens 

Manuell TB Experimentell 

PI 

Williams et al. 

(41) 

Elektrisk TB  

Manuell TB 

PI 

Zimmer et al. 

(42) 

Elektrisk TB Cybersonic 

Elektrisk TB Braun 3D Excel 

Manuell TB Elemex super 29 

PI BoP 

 
TB= Tandborste, PI= Plack index, BoP= Gingival index, PD= Fickdjup, MS= Mutans Streptococcus, 

R= Gingivalretraktion, ADA-referens= hänvisad av American Dental Association. 
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Den plackavlägsnande effekten har jämförts mellan endast en elektrisk och en manuell tand-

borste i flera av studierna (30, 32, 41). Farrell et al. jämförde en dubbelverkande elektrisk 

tandborste (Crest SpinBrush ProClean) med en manuell ADA referens tandborste i en klinisk 

randomiserad studie. Den utfördes på 49 vuxna friska individer som slumpmässigt delades in i 

två grupper och deltog i fyra testperioder. Efter givna borstningsinstruktioner användes de 

olika tandborstarna två gånger under varje period och plack registrerades i början av varje 

testperiod. Det visade sig att den elektriska tandborsten hade bättre effekt än den manuella 

tandborsten (P< 0. 001) (30). Klukowska et al. jämförde en flerriktad elektrisk tandborste 

(Oral-B Vitality Trizone) och en manuell ADA referens tandborste på 36 vuxna individer. 

Deltagarna använde de olika tandborstarna utifrån givna borstningsinstruktioner två gånger 

under fyra olika perioder och plack registrerades vid varje besöksperiod. Den elektriska 

tandborsten hade bättre plackavlägsnande effekt än den manuella tandborsten (P = 0. 003) 

(32). I en studie av Williams et al. användes en elektrisk och en manuell tandborste på 40 

individer vid en tandvårdsklinik. Inledningsvis gavs borstningsinstruktioner och plack 

registrerades före borstningen, efter en minuts borstning och efter tre minuters borstning 

under fyra behandlingsperioder. Resultatet visade att den elektriska tandborsten hade bättre 

effekt än den manuella tandborsten (P= <0. 001) (41).  

 

Studier har genomförts för att jämföra den plackavlägsnande effekten mellan manuell och 

elektrisk tandborste på patienter med fast ortodontisk apparatur (28, 29, 39). I en studie av 

Costa et al. jämfördes tre tandborstar; en ultrasonic el-tandborste, en elektrisk tandborste och 

en manuell tandborste och effekten på minskning av plack index (PI), gingival index (BoP) 

och Mutans Streptococcus (MS). Studien pågick under 30 dagars behandlingsperiod med 21 

patienter som fick borstningsinstruktioner vid studiens start. De som använde ultrasonic el-

tandborste hade en statistiskt signifikant minskning av synligt plack på buckala tandytor (P= 

0. 007) (28). Erbe et al. jämförde en oscillerande roterande elektrisk tandborste med ett 

specialutformat borsthuvud för ortodontisk apparatur, samma tandborste med ett 

konventionellt borsthuvud och en manuell tandborste under sex testperioder. Studien utfördes 

på 45 patienter och borstningsinstruktioner gavs inledningsvis. Resultatet visade att den 

elektriska tandborsten både med ortodontiskt borsthuvud och konventionellt borsthuvud hade 

bättre plackavlägsnande effekt än den manuella tandborsten (P< 0. 001). Det visade sig också 

att den elektriska tandborsten med ortodontisk borsthuvud var bättre än den med 

konventionellt borsthuvud (P=0. 007) (29). Silvestrini et al. jämförde effekten på minskning 

av PI och BoP mellan en ortodontiskt utformad manuell tandborste och en oscillerande 
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roterande elektrisk tandborste på 20 patienter. Deltagarna delades slupmässigt i två grupper 

och efter givna borstningsinstruktioner borstade de tänderna med den tilldelade tandborsten 

under två behandlingsperioder. Efter en månads användning registrerades PI och BoP och 

efter ytterligare två månaders användning registrerades PI och BoP igen. Resultatet visade att 

den manuella tandborsten hade bättre plackavlägsnande effekt än den elektriska tandborsten 

vid första registreringen men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Den elektriska tand-

borsten hade bättre plackavlägsnande effekt än den manuella tandborsten (P= 0. 010) vid 

andra registreringen (39). 

 

I tre av studierna jämfördes den plackavlägsnande effekten mellan en elektrisk tandborste och 

två manuella tandborstar (34, 35, 40). I en randomiserad studie av Parizi et al. jämfördes en 

elektrisk tandborste och två manuella tandborstar där 45 tandvårdsstudenter deltog som 

slupmässigt delades in i tre grupper. Vid studiens start fick deltagarna professionell tand-

rengöring och borstningsinstruktioner. Deltagarna borstade med den tilldelade tandborsten två 

gånger om dagen. De återkom efter en vecka och tre veckor för plackregistrering. Det visade 

sig att den elektriska tandborsten hade bättre plackavlägsnande effekt vid båda tillfällena än 

de båda manuella tandborstarna, skillnaden var inte statistiskt signifikant (34). Pizzo et al. 

jämförde den plackavlägsnande effekten mellan en oscillerande pulserande roterande elektrisk 

tandborste med två manuella tandborstar på 66 vuxna individer. Studien pågick under 30 

dagar och efter givna borstningsinstruktioner använde varje deltagare de olika tandborstarna 

vid tre studietillfällen. Deltagarna fick inte borsta tänderna på 24 timmar före besök för 

plackregistering. Vid varje besök registrerades plack, deltagarna borstade tänderna under 60 

sekunder utan spegel med tilldelad tandborste och plack registrerades igen. Den elektriska 

tandborsten hade bättre plackavlägsnande effekt än de båda manuella tandborstarna (P < 0. 

01) (35).  I en studie av Terézhalmy et al. jämfördes den plackavlägsnande effekten mellan en 

elektrisk tandborste och två manuella tandborstar (ADA och Experimentella) på 72 vuxna 

individer, som fick borstningsinstruktioner vid studiens start. Studien pågick under tre 

månader med nio kliniska besök för varje deltagare, som testade de tre tandborstarna under tre 

olika perioder. Varje tandborste användes under en minut vid tre efterföljande besök med en 

veckas mellanrum och plack registrerades före och efter varje borstning. Resultatet visade att 

den elektriska tandborsten var statistiskt signifikant bättre än ADA manuell tandborste (P < 0. 

001) och den manuella ADA tandborsten var bättre än den manuella Experimentella tand-

borsten (P <0. 001) (40). 
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Plackavlägsnande effekt mellan elektrisk och manuell tandborste jämfördes på patienter med 

gingivit (37, 42). Sharma NC et al. jämförde en flerriktad elektrisk tandborste med en manuell 

tandborste i en klinisk randomiserade studie som pågick under fyra veckor. I studien ingick 

119 vuxna patienter med gingivit vilka slumpmässigt delades i två grupper; elektrisk tand-

borstsgrupp Oral-B Trizone och manuell tandborstsgrupp (kontrollgrupp). Vid studiens start 

registrerades PI och BoP och borstningsinstruktioner gavs. Deltagarna borstade med den 

tilldelade tandborsten två gånger om dagen. Den elektriska tandborsten hade bättre effekt på 

minskning av PI och BoP än den manuella tandborsten (P < 0. 001) (37). Zimmer et al. 

jämförde två elektriska tandborstar (Cybersonic och Braun 3D Excel) och en manuell tand-

borste (Elemex super 29) på 36 individer i 6-60 års ålder. Studien pågick under en period av 

fem veckor. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper och alla fick borstnings-

instruktioner. Vid studiens start fick alla individer professionell tandrengöring och de borstade 

tänderna med de tilldelade tandborstarna under tre minuter två gånger om dagen. Resultatet 

visade att de båda elektriska tandborstarna hade en statistiskt signifikant bättre effekt på 

minskning av PI och BoP än den manuella tandborsten (P< 0. 001) (42). 

 

I två av studierna jämfördes den plackavlägsnande effekten mellan manuell och elektisk 

tandborste på patienter med parodontit (31, 33).  Gugerli et al. jämförde en elektrisk och en 

manuell tandborste och effekten på PI, BoP, fickdjup (PD) och gingivalretraktion (R) på 70 

patienter med parodontit. I studien deltog vuxna individer som delades in i två grupper, 

manuell tandborste och elektrisk tandborste, båda grupperna fick borstningsinstruktioner. 

Deltagarna använde tilldelade tandborstar två gånger om dagen och kom för utvärdering efter 

7, 14 och 28 dagar. Resultatet visade att den elektriska tandborsten hade bättre plack-

avlägsnande effekt än den manuella tandborsten (P=0. 006) (31). I en annan studie utförd av 

McCracken et al. jämfördes effekten på minskning av PI, BoP och PD mellan en elektrisk och 

en manuell tandborste där 40 patienter med parodontit deltog. Studien var en klinisk 

randomiserad studie som sträckte sig över 16 månader. Deltagarna delades upp i två grupper 

och fick borstningsinstruktioner, därefter borstade de tänderna två gånger per dag. Vid 

studiens start registrerades PI, PD och BoP och därefter vid månad 3, 6, 10 och 16. Resultatet 

visade att det inte fanns statistiskt signifikant skillnad mellan de olika tandborstarna gällande 

PI och PD, en signifikant skillnad kunde ses vid minskning av BoP för den manuella tand-

borsten (P= 0.04) (33).  
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Den plackavlägsnande effekten mellan elektrisk och manuell tandborste jämfördes på barn i 

två studier (36, 38). Sharma A et al. utvärderade den plackavlägsnande effekten mellan tre 

manuella och en elektrisk tandborste på 40 synskadade barn i åldern sex till fjorton år. 

Deltagarna delades slumpmässigt in i fyra grupper. Vid studiens start fick alla barnen 

professionell tandrengöring och borstningsinstruktioner. De borstade tänderna med de 

tilldelade tandborstarna under tre minuter två gånger om dagen under en vecka. Resultatet 

visade att den elektriska tandborsten var bättre än de tre manuella tandborstarna (P< 0. 001) 

(36). Silverman et al. jämförde två elektriska barntandborstar (Oralgiene och Braun Oral-B 

Mickey Mouse) och en manuell barntandborste (Oral-B Rugrats) på 58 barn i åldern fyra till 

fem år under en sex veckors period. Vid studiens start delades barnen slumpmässigt in i tre 

tandborstgrupper och PI och BoP registrerades. Barnen fick borstningsinstruktioner och 

borstade sedan själv hemma med den tilldelade tandborsten, med Oralgiene i en minut och 

med Braun Oral-B Mickey Mouse och Oral-B Rugrats i två minuter två gånger om dagen. 

Plack och gingivit registrerades vid vecka tre och efter sex veckor. Resultatet visade att den 

elektriska tandborsten Braun Oral-B Micky Mouse hade bättre plackavlägsnande effekt än 

den elektriska tandborsten Oralgiene och den manuella tandborsten Oral-B Rugrats (P<0. 

001). Den elektriska tandborsten Oralgiene hade bäst effekt på minskning av gingivit av de tre 

tandborstarna (P=0. 001) (38). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie för att få en aktuell överblick av 

forskningsområdet om den plackavlägsnande effekten med manuell och elektrisk tandborste. 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen PubMed, den är lätthanterlig och har flera 

begränsningsalternativ vilket möjliggjorde en specifik sökning. Det kan vara en svaghet att 

endast använda en databas, vilket kan ha medfört att en del artiklar kan ha missats. Hade 

materialet efter granskning inte blivit tillräckligt hade en manuell sökning kunnat göras. 

 

Forskning anses vara aktuell när den täcker högst tre- till femårig fakta, men för att finna 

tillräckligt med artiklar söktes artiklar från de senaste tio åren. Flera sökord användes vid 

sökningen med sökoperatören OR; ”dental plaque” OR ”plaque” OR ”dental biofilm” och 

”electric toothbrush” OR ”power toothbrush” vilka kombinerades med sökorden ”manual 

toothbrush”. Detta ökade möjligheten att hitta artiklar inom området och därmed uppnå bästa 

resultat. Sökningen begränsades till engelska vilket kan ha bidragit till att artiklar på andra 
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språk filtrerades bort, som kunde varit relevanta för resultatet. Engelska är inte författarens 

modersmål vilket kan ha bidragit till att feltolkningar kan ha gjorts. 

 

Begränsningen ”Clinical trial” valdes i databassökningen, vilket är en styrka för att uppnå 

vetenskapligt välgrundade resultat. En annan styrka var inklusionskriteriet att ≥ 20 individer 

skulle ha deltagit i studierna, kan öka studiens trovärdighet. Genom att inte använda 

begränsningen ”abstract available” nåddes även artiklar som saknar abstract och som var 

relevanta för studien. 

  

Resultatdiskussion 

I både studien av Farrell et al. och av Klukowska et al. jämfördes den plackavlägsnande 

effekten mellan en elektrisk och en manuell tandborste. De manuella tandborstar som 

användes i båda studierna var av samma borsttyp, även borstningstid och borstningsmetod var 

samma, men de elektriska tandborstarna som användes var av olika typer (30, 32). Den 

dubbelverkande elektriska tandborsten (Crest SpinBrush ProClean) hade statistiskt signifikant 

(P< 0. 001) bättre effekt i hela munnen, i gingivalranden, på approximala ytor och på 

molarerna (30). Även den flerriktade elektriska tandborsten (Oral-B Vitality Trizone) som 

användes i studien av Klukowska et al. visade en statistiskt signifikant (P = 0. 003) bättre 

effekt i hela munnen (32).  Den dubbelverkande elektriska tandborstens borsthuvud fungerar 

med olika rörelser; roterande, oscillerande (svängande) samt upp och ner. Detta kan innebära 

att borsthuvudet kommer åt fler tandytor än den flerriktade elektriska tandborstens, vilket 

endast fungerar med oscillerande rörelser. De båda studierna använde olika typer av elektrisk 

tandborste, båda gav bättre effekt än de manuella tandborstarna. Tandborstarnas egenskaper 

kan vara avgörande för avlägsnande av plack.  Kunskap om olika tandborstar är viktigt för 

tandhygienisternas rekommendation och munhygieninstruktion till patienten vid val av en 

effektiv tandborste. 

 

Elektrisk tandborste hade statistiskt signifikant bättre plackavlägsnande effekt än manuell 

tandborste på patienter med fast ortodontisk apparatur, oavsett vilken elektrisk tandborste som 

användes (28, 29, 39). Erbe et al. visade att den elektrisk tandborsten med ett specialutformat 

ortodontiskt borsthuvud hade bättre effekt än samma elektriska tandborste med ett 

konventionellt borsthuvud och en manuell tandborste. I studien av Silvestrini et al. visade att 

en ortodontiskt utformad manuell tandborste inte var lika effektiv som en oscillerande 

roterande elektrisk tandborste (39). Avlägsnande av plack vid fast ortodontisk apparatur kan 
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vara en utmaning och kan vara svårt att utföra för patienter (29). Detta resultat visar att det 

skulle kunna vara en fördel att rekommendera elektrisk tandborste till patienter under 

ortodontisk behandling för att få bäst plackavlägsnande effekt.  

 

I studierna av Sharma NC et al. och Zimmer et al. användes olika elektriska och manuella 

tandborstar för avlägsnande av plack på patienter med gingivit (37,42). Sharma NC et al. 

använde en flerriktad elektrisk tandborste med elipsformat borsthuvud som fungerade med en 

trippelverkande och djuprengörande effekt och en manuell tandborste (37). Zimmer et al. 

använde en Cybersonic elektrisk tandborste som fungerade med rotation och ljudvågor med 

rundformat borsthuvud, en Braun 3D Excel elektrisk tandborste med tre dimensionella 

rörelser och en manuell tandborste (42). De tre elektriska tandborstarna gav alla en statistiskt 

signifikant bättre effekt på minskning av PI och BoP jämfört med de manuella tandborstarna 

(37, 42). Dessa elektriska tandborstars utformning och effekt bidrar till att åtkomsten vid 

gingivalranden optimeras, vilket gör att mer plack kan avlägsnas och detta medför minskad 

gingivit. Enligt Nationella riktlinjer för vuxentandvård (43) rekommenderas elektrisk 

tandborste för patienter med gingivit (43). Elektrisk tandborste är ett bra allternativ för 

avlägsnande av plack och kan även rekommenderas av tandhygienister till patienter som 

behandlas för gingivit.  

 

Tandborstars plackavlägsnande effekt har även utvärderats på patienter med parodontit (31, 

33). Gugerli et al. visade att den elektriska tandborsten hade signifikant bättre plack-

avlägsnande effekt än den manuella tandborsten efter en månads studieperiod (31). 

McCracken et al. kunde inte under en 16 månaders studieperiod påvisa någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan manuell och elektrisk tandborste när det gäller PI. Det visade sig 

dock att manuell tandborste hade statistiskt signifikant bättre effekt på minskning av BoP 

(33). Den ena studien visade att elektrisk tandborste var mer effektiv än manuell tandborste 

(31) och den andra att elektrisk tandborste kan vara ett bra alternativ till manuell tandborste 

(33). Regelbundet avlägsnande av plack och väl utförd munhygien är viktigt för att bromsa 

utvecklingen av parodontala sjukdomar, vilket kan uppnås med en effektiv tandborste i 

kombination med parodontal behandling. Utifrån dessa två studier (31, 33) kan elektrisk 

tandborste vara ett bra alternativ som kan rekommenderas till patienter med parodontit. 

  

Den plackavlägsnande effekten har utvärderats med olika elektriska och manuella tandborstar 

på barnpatienter (36, 38). I en av studierna ingick synskadade barn i åldern sex till fjorton år, 
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där en elektrisk tandborste jämfördes med tre olika manuella tandborstar (36) medan i den 

andra studien ingick yngre barn i åldern fyra till fem år där två elektriska och en manuell 

tandborste som var anpassade för barn jämfördes (38). Sharma A et al. påvisade att elektrisk 

tandborste hade bättre plackavlägsnande effekt än tre olika manuella tandborstar (36) medan 

Silverman et al. inte visade samma resultat med två elektriska tandborstar jämfört med en 

manuell tandborste (38). Borstningstiden för de olika tandborstgrupperna i studien av 

Silverman et al. var olika lång och de båda elektriska tandborstarna hade olika effekt och 

utformning. Tandborsten Oral-B Mickey Mouse hade högre effekt med 5600 svängningar per 

minut medan Oralgiene hade 410 svängningar per minut, vilket är jämförbart med en manuell 

tandborste. Den elektriska tandborsten Oralgiene var tyngre och hade större handtag som 

krävde mer kraft vid aktivering (38). Skillnader i både borstningstid och tandborstegenskaper 

kan ha bidragit till att Mickey Mouse-tandborsten hade bättre plackavlägsnande effekt (38). 

Skillnaderna i de två studiernas resultat kan förklaras av att barnen var i olika ålder, där de 

yngre barnen kanske inte hade fullt utvecklad handmotorik medan de synskadade barnen var 

äldre vilket kan innebära att de hade bättre handmotorik. Individuella instruktioner (36) var 

viktiga för att säkerställa att barnen visste hur tandborstarna skulle användas, eftersom deras 

synbegränsningar annars kunde påverka möjligheten att förstå visuella instruktioner (36). 

Andra studier har också utförts på barn (44, 45), i den ena ingick barn i åldern åtta till tolv år 

och resultatet visade en statistiskt signifikant skillnad för elektrisk tandborste (44.) I den andra 

studien ingick barn i åldern fyra till tolv år och ingen statistiskt signifikant skillnad påvisades 

mellan tandborstarna på blandade bett (45). Även dessa studier visade att den plack-

avlägsnade effekten med elektrisk tandborste var bättre för de lite äldre barnen. Detta kan 

bero på att elektrisk tandborste kan vara mer lätthanterlig och ergonomisk för dessa barn och 

mer svårhanterlig för yngre barn. Elektrisk tandborste kan rekommenderas till barn- och 

ungdomspatienter som borstar tänderna själv. 

 

Tandborstarnas effekt jämfördes i studier som pågick under olika långa testperioder som 

visade olika resultat (33-34, 36, 40). McCracken et al. påvisade inte en statistiskt signifikant 

skillnad mellan elektrisk och manuell tandborste i sin 16 månaders longitudinella studie (33). 

Parizi et al. kunde inte heller påvisa en statistiskt signifikant skillnad i plackavlägsnande 

effekt mellan tandborstarna i sin fyra veckors studie (34). Däremot visade Terézhalmy et al. 

att elektrisk tandborste var statistiskt signifikant bättre än manuell tandborste i sin tre 

månaders studie (P < 0. 001) (40). Sharma A et al. redovisade också att elektrisk tandborste 

var statistiskt signifikant bättre än manuell tandborste efter en veckas studietid (P< 0. 001) 
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(36). Studiernas längd verkar inte ha varit avgörande, oavsett hur länge studierna pågick 

verkar elektrisk tandborste vara något bättre än manuell tandborste för avlägsnande av plack. 

   

I de flesta studier (29-30, 32-34, 36-39, 41-42) ingick att studiegrupperna använde tandkräm 

vid borstningen. Användning av tandkräm är viktigt för munhygienen men har inte tagits 

hänsyn till i denna studie. En tänkbar möjlighet som kan ha påverkat resultaten är att 

användning av tandkräm med elektrisk tandborste kan ha medfört mer avlägsnande av plack 

från tändernas svåråtkomliga ytor än med manuell tandborste. Detta kan möjligen förklaras av 

att spridningen av tandkräm kan bli effektivare med elektrisk tandborstes vibration, rotation 

och oscillation, vilka saknas hos manuell tandborste.  

 

I alla studierna (28-42) fick respondenterna tandborstningsinstruktioner före användning av de 

tilldelade tandborstarna. Detta kan inte anses vara en avgörande faktor för studiens resultat 

eftersom det får förutsättas att alla studiedeltagare i de olika studierna hade fått adekvata och 

noggranna instruktioner. Däremot är instruktioner viktigt för att kunna utföra tandborstningen 

på ett korrekt sätt för effektiv avlägsnande av plack.  

 

Elektrisk tandborste kan rekommenderas för avlägsnande av plack till de flesta patientgrupper 

(28-37, 39-42). Dock fanns det undantag så som barn- och ungdomspatienter (38). Elektrisk 

tandborste kan vara mer svårhanterlig för barn och ungdomar som borstar tänderna själv. Den 

kan dock vara effektiv om föräldrarna hjälper till med tandborstningen.  Rekommendation av 

tandborste bör ges efter individens behov och förmåga att använda den för att uppnå god 

munhygien. 

 

En god munhygien kan uppnås genom att regelbundet avlägsna plack på tänderna. Resultatet 

visar att elektrisk tandborste är det mest effektiva munhygiensinstrument för egenvård som 

tillsammans med instruktion kan rekommenderas av tandhygienister till sina patienter. 

Utveckling av olika typer av tandborstar fortgår och deras effekt för avlägsnande av plack bör 

följas upp genom vidare forskning. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visade att elektrisk tandborste hade bättre plackavlägsnande effekt än manuell 

tandborste, vilket stödde studiens hypotes. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       

Datum 

Databas 

Sökord Begränsning i 

sökning 

Antal 

sökträffar i 

databas 

Motiv till exkludering 

av artiklar utifrån 

titel och abstract 

Antal 

artiklar 

som 

hämtats  

Motiv för 

exkludering av 

artiklar 

Antal som 

inkluderas 

i studien 

 

20140222 

 

Pub Med 

dental plaque OR 

plaque OR dental 

biofilm AND 

electric 

toothbrush OR 

power toothbrush 

AND manual 

toothbrush 

Clinical trial, 

published last 10 

years (2003-

2013), humans 

och english  

49 14 artiklar som inte 

överensstämde med 

studiens 

inklusionskriterier. 

19 artiklar som berörde 

andra faktorer än de 

som studien avsåg  

 

16 1 artikel som inte 

överensstämde med 

studiens syfte: En 

elektrisk och en 

manuell tandborstes 

effekt på BoP, PI 

kombinerad med 

munsköljningsvätska 

och jämfört med en 

manuell tandborstes 

effekt på BoP, PI som 

kombinerats med 

tandtråd (Dental floss) 

15 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Costa MR, Silva 

VC, Miqui MN, 

Sakima T, 

Spolidorio DM, 

Cirelli JA. 

 

Brasilien 

 

2007 

Efficacy of 

ultrasonic, electric 

and manual 

toothbrushes in 

patients with fixed 

orthodontic 

appliances 

Att jämföra effekten 

på minskning av PI, 

BoP och MS mellan 

en ultrasonic, en 

elektrisk och en 

manuell tandborste 

21 patienter 

med fast 

ortodontisk 

apparatur 

Salivsamling för 

utvärdering MS, 

PI utvärdering 

med Silness and 

Löe Plaque Index 

och BoP 

utvärdering med 

Löe and Silness 

Gingival Index 

Ultrasonic tandborst-

gruppen visade 

statistiskt signifikant 

(P= 0. 007) förbättring i 

minskning av synlig 

plack på tändernas 

buckala ytor 

 

  

Ja X Nej □          

Erbe C, 

Klukowska M, 

Tsaknaki I, Timm 

H, Grender J, 

Wehrbein H. 

Tyskland 

2013 

Efficacy of 3 

toothbrush 

treatments on 

plaque removal in 

orthodontic patients 

assessed with digital 

plaque imaging: a 

randomized 

controlled trial 

Att jämföra plack-

avlägsnande effekten 

av en manuell 

tandborste med en 

oscillerande-

roterande elektrisk 

tandborste med ett 

speciellt och ett 

vanligt borsthuvud 

45 individer 

som hade fast 

tandreglering 

Plack 

bedömningar 

gjordes med 

digital plaque 

image analysis 

(DPIA) system 

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

än den manuella tand-

borsten (P= 0. 001) 

Ja X Nej □             
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat  Etiskt 

tillstånd 

Farrell S, 

Terézhalmy GT, 

Bartizek RD, 

Biesbrock AR.  

USA 

2006 

Comparative plaque 

removal efficacy of 

a dual-action power 

toothbrush and a 

manual tooth: 

effects by tooth type 

Att jämföra den 

plackavlägsnande 

effekten mellan en 

dubbelverkande 

elektrisk-och en 

manuell tandborste 

49 vuxna 

individer 

Plack 

registrerades med 

Rustogi Modified 

Navy Plaque 

Index 

Resultatet visade att 

elektrisk tandborste 

hade bättre plack-

borttagningseffekt i hela 

munnen jämfört med 

den manuella tand-

borsten (P < 0. 001) 

Ja X Nej □          

Gugerli P, Secci 

G, Mombelli A. 

Journal of 

Periodontology. 

Schweiz 

  

2007 

 

Evaluation of the 

benefits of using a 

power toothbrush 

during the initial 

phase of periodontal 

therapy 

Att utvärdera den 

kliniska effekten av 

en elektrisk-och en 

manuell tandborste 

på parodontit-

patienter 

70 vuxna 

parodontit 

patienter 

Klinisk 

registrering av PD 

BoP och PI 

Genomsnittligt resultat 

för PI blev signifikant 

mindre för den 

elektriska tandborst-

gruppen än för den 

manuella tandborst-

gruppen (P=0. 006) 

Ja X Nej □          

Klukowska M, 

Grender JM, 

Timm H. 

USA 

2012 

A single-brushing 

study to compare 

plaque removal 

efficacy of a new 

power brush to an 

ADA reference 

manual toothbrush 

Att jämföra den 

plackavlägsnande 

effekten mellan en 

elektrisk - och en 

manuell tandborste 

36 vuxna 

individer 

PI registrering 

med Quigley and 

Hein plaque index 

(QHPI) 

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

i hela munnen än 

manuella tandborsten (P 

= 0. 003) 

Ja X Nej □          
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

tillstånd 

McCracken GI, 

Heasman L, 

Stacey F, Steen N, 

DeJager M, 

Heasman PA. 

England 

2004 

A clinical 

comparison of an 

oscillating/rotating 

powered toothbrush 

and a manual 

toothbrush in 

patients with 

chronic 

periodontitis 

Att jämföra en 

elektrisk tandborstes 

kliniska effekter på 

PI, BoP och PD med 

en manuell 

tandborste 

40 patienter 

som hade 

parodontit.   

Klinisk kontroll 

och registrering av 

PD och BoP, 

plackregistrering 

med QHPI 

Det fanns ingen 

statistiskt signifikant 

skillnad mellan 

tandborstgrupperna för 

PI och PD. Skillnad i 

minskning av BoP 

visades för den 

manuella tandborst-

gruppen (P= 0.04) 

Ja X Nej □          

Parizi MT, 

Mohammadi TM, 

Afshar SK, 

Hajizamani A, 

Tayebi M. 

Iran 

2011 

Efficacy of an 

electric toothbrush 

on plaque control 

compared to two 

manual 

toothbrushes 

Att jämföra den 

plackavlägsnande 

effekten mellan en 

elektrisk och två 

manuella tandborstar 

45 frivilliga 

tandvårds-

studenter 

Plack bedömning 

med O'Leary 

plack index 

Den elektriska 

tandborsten hade lägre 

plackindex jämfört med 

de båda manuella 

tandborstarna (ns) 

Ja X Nej □          

Pizzo G, Licata 

ME, Pizzo I, 

D'Angelo M. 

Italien 

2010 

Plaque removal 

efficacy of power 

and manual 

toothbrushes: a 

comparative study 

Att jämföra den 

plackavlägsnande 

effekten mellan en 

elektrisk och två 

manuella tandborstar 

66 individer 

vilka hade 

sina egna 

tänder  

Plack 

registrerades före 

och efter 

tandborstning med 

QHPI 

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

än de två manuella 

tandborstarna i hela 

bettet (P < 0.01 ) 

Ja X Nej □          
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Sharma A, Arora 

R, Kenchappa M, 

Bhayya DP, Singh 

D. 

Indien 

2012 

Clinical evaluation 

of the plague 

removing ability of 

four different 

toothbrushes in 

visually impaired 

children  

Att utvärdera fyra 

olika tandborstars 

(tre manuella och en 

elektrisk) plack-

avlägsnande effekt  

40 synskadade 

barn 

Plackregistrering 

med QHPI 

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

än de tre manuella 

tandborstarna (P < 0. 

001) 

Ja X Nej □        

Sharma NC, 

Klukowska M, 

Mielczarek A, 

Grender JM, 

Qaqish J.A. 

Kanada 

2012 

A 4-week clinical 

comparison of a 

novel 

multidirectional 

power brush to a 

manual toothbrush 

in the reduction of 

gingivitis and 

plaque 

Att jämföra effekten 

på minskning av PI 

och BoP mellan en 

flerriktad elektrisk 

tandborste och en 

manuell tandborste 

119 vuxna 

individer 

PI med Rustogi 

Modification of 

the Navy Plaque 

Index (RMNPI) 

och GI med 

Lobene Modified 

Gingival Index 

(MGI) 

Den elektriska 

tandborsten hade 

genomsnittlig större 

effekt på minskning av 

PI och BoP än den 

manuella tandborsten 

för hela bettet (P < 0. 

001) 

Ja X Nej □          

Silverman J, 

Rosivack RG, 

Matheson PB, 

Houpt MI. 

USA 

2004 

Comparison of 

powered and 

manual tooth-

brushes for plaque 

removal by 4- to 5-

year-old children 

Att jämföra tre olika 

tandborstars effekt 

på minskning av PI 

och BoP 

58 barn i fyra-

fem års ålder 

Klinisk kontroll 

och registrering av 

BoP och PI 

registrering med 

QHPI 

Den elektriska 

tandborsten Braun Oral-

B Micky Mouse visade 

bättre plackavlägsnande 

effekt än de andra 

tandborstarna (P < 0. 

001)  

Ja X Nej □          
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Silvestrini Biavati 

A, Gastaldo L, 

Dessì M, 

Silvestrini Biavati 

F, Migliorati M. 

Italien 

2010 

Manual orthodontic 

vs. Oscillating-

rotating electric 

toothbrush in 

orthodontic 

patients: a 

randomised clinical 

trial 

Att jämföra effekten 

på minskning av PI 

och BoP mellan en 

ortodontiskt 

utformad manuell 

tandborste och en 

elektrisk tandborste 

20 patienter 

med fast 

ortodontisk 

apparatur 

Klinisk 

registrering av PI 

och BoP  

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

effekt på minskning av 

båda PI (P= 0. 010) och 

BoP (P= 0. 0025)  

Ja X Nej □          

 

Terézhalmy GT, 

Bartizek RD, 

Biesbrock AR.  

USA 

2005 

Relative plague 

removal of three 

toothbrushes in a 

nine-period 

crossover study 

Att jämföra den 

plackavlägsnande 

effekten mellan en 

elektrisk -och två 

manuella tandborstar 

72 vuxna 

individer 

Plack 

registrerades med 

Rustogi 

Modification of 

the Navy Plaque 

Index. 

Den elektriska 

tandborsten hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

än ADA manuell tand-

borste (P < 0. 001) som 

i sin tur hade en bättre 

plackavlägsnande effekt 

än den Experimentella 

manuella tandborsten (P 

<0. 001)  

 

Ja X Nej □          

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestrini%20Biavati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestrini%20Biavati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gastaldo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dess%C3%AC%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestrini%20Biavati%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestrini%20Biavati%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Migliorati%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21250772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ter%C3%A9zhalmy%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16332234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bartizek%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16332234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Biesbrock%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16332234


 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Williams K, 

Ferrante A, 

Dockter K, Haun 

J, Biesbrock AR, 

Bartizek RD. 

USA 

2004 

One- and 3-minute 

plaque removal by a 

battery-powered 

versus a manual 

toothbrush 

Att jämföra den 

plackavlägsnade 

effekten mellan en 

nyutformad elektrisk 

tandborste och en 

manuell tandborste 

40 vuxna 

individer 

Plackregistrering 

med QHPI 

Elektrisk tandborste 

hade bättre 

plackavlägsnande effekt 

än manuell tandborste 

(P <0. 001) 

Ja X Nej □   

 

Zimmer S, Strauss 

J, Bizhang M, 

Krage T, Raab 

WH, Barthel C. 

Tyskland 

2005 

Efficacy of the 

Cybersonic in 

comparison with the 

Braun 3D Excel and 

a manual toothbrush 

Att utvärdera 

effekten på 

minskning av PI och 

BoP mellan två 

elektriska- och en 

manuell tandborste 

120 vuxna 

individer 

Klinisk 

registrering av 

BoP och PI 

registrering med 

QHPI 

Båda de elektriska 

tandborstarna var 

effektivare än den 

manuella tandborsten 

gällande effekt på 

minskning av PI och 

BoP (P <0. 001)  

Ja X Nej □          

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15455739
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bartizek%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15455739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zimmer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15811052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strauss%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15811052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strauss%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15811052
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