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Beginselen voor de succesvolle
en efficiënte vervaardiging
van natuurgetrouwe prothesen
Hoe u voorspelbare esthetische en functionele resultaten kunt behalen.
Nieuwe generaties fronttanden met gulden proporties

CAD/CAM-prothesen
per druk op de knop

Tandtechnicus Carolin Wehning
vertelt over haar ervaringen bij de
vervaardiging van een implantaatgedragen bovenkaak-prothese.

Leer aan de hand van een
praktijkvoorbeeld, hoe u vandaag
prothesen kunt vervaardigen aan
de hand van digitale procedures.
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Editorial

Beginselen voor voorspelbare,
volmaakte en functionele resultaten
Voor voorspelbare, volmaakte en functionele resultaten
zijn naast de noodzakelijke tandtechnische ervaring ook
prothesetanden vereist die overeenstemmen met het
regelwerk van de natuur. Dit vooronderstelt dat de
tandassen, de lengte-breedte-verhouding en de
hoekkenmerken zich consequent oriënteren aan het
voorbeeld van de natuur.
Hoe reproduceerbare, esthetische resultaten kunnen
worden behaald, laten tandtechnici in deze uitgave van
DENTAL VISIONIST zien aan de hand van talrijke
praktijkvoorbeelden die zij met de nieuwe fronttandgeneratie VITAPAN EXCELL gerealiseerd hebben.

Nieuwe fronttand voor nieuwe generatie
patiënten
Natuurlijke tandprothese die de vitaliteit
onderstreept.
Pagina 20

Daarnaast behandelt deze uitgave ook vragen behandeld
over de verschillen die er zijn bij tandmaterialen en hoe
slijtagebestendig tandfabricaten uit de test komen. Tot slot
wordt ook het thema 'digitale prothetiek' gepresenteerd.
Deze speciale uitgave van DENTAL VISIONIST
behandelt dus uitsluitend het thema Prothetiek,
van de tandopstelling tot en met de natuurgetrouwe
reproductie van de gingiva.

Diverse tandmaterialen in de test
Hoge bestendigheid bij MRP-composiet.
Pagina 6

DENTAL VISIONIST wenst u plezier bij het lezen!

Felicitas Ledig
Hoofdredactrice

De gingiva natuurgetrouw reproduceren
Centrale individualisering stap voor stap
toegelicht.
Pagina 24
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Materialen en procedures bij de vervaardiging van
prothesetanden: MRP-composiet versus PMMA

Dr. Stefan Aechtner
Bad Säckingen, Duitsland

Vandaag worden de op de markt verkrijgbare prothesetanden meestal vervaardigd van
polymethylmethacrylaat (PMMA). In tegenstelling tot de klassieke 'PMMA-prothesetanden'
vervaardigt VITA de meerderheid van haar tandfabricaten van MRP-composiet (Microfiller
Reinforced Polyacrylic). Het betreft hierbij een sterk vernette polymeermatrix met homogeen verdeelde, gepolymeriseerde, anorganische microfillers. In de volgende bijdrage
licht dr. Stefan Aechtner (projectleider Materiaalontwikkeling VITA R&D, Bad Säckingen,
Duitsland) centrale verschillen toe bij de materialen en de procedures in de industriële
productie van prothesetanden.

Karakteristieken van tandmaterialen
Bij de vervaardiging van het VITA MRPcomposiet wordt het oppervlak van vullichamen
van siliciumdioxide (SiO2/pyrogeen kiezelzuur)
in een speciale procedure gemodificeerd resp.
gesilaniseerd voor een zeer goede hechting met
de PMMA-matrix. Het SiO2-vulmateriaal dient
binnen het kader van de polymerisatie als extra
vernetter. De versterking van de polymeermatrix
met microvullers zorgt bij MRP-composietfabricaten voor een zeer goede slijtagebestendigheid. Bij het PMMA-materiaal
(polymethylmethacrylaat) daarentegen
betreft het een synthetische kunststof
zonder anorganisch vulmateriaal. PMMAprothesetanden vertonen in de test in
verhouding een geringere bestendigheid dan
tandfabricaten van composiet.
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Procedure voor de vervaardiging van tanden 100 % German Dental Engineering
Algemeen geldt: moderne prothesetanden VITA volgt de filosofie '100 % German Dental
worden vandaag de dag laagsgewijs opgebouwd Engineering' en combineert al sinds 1924
met verschillende materiaalvarianten. Al Duitse ingenieurskunst met tandtechnische
naargelang het basismateriaal bestaan bij de praktijkkennnis. VITA prothesetanden van MRPvervaardiging van tanden echter fundamentele composiet worden uitsluitend in Zuid-Duitsland,
productietechnische verschillen. Bij MRP- in de hoofdvestiging van de onderneming,
composiet worden de verschillende massa's vervaardigd volgens de strengste productie- en
achtereenvolgend in de tandvormen geplaatst kwaliteitsstandaards. Hier produceert speciaal
totdat de vorm volledig gevuld is. Daarna volgt opgeleid vakpersoneel de prothesetanden
het verdichten en uitharden onder druk- en zowel in geautomatiseerde procedures als in
warmte-inwerking. De polymerisatie van de individuele handmatige vervaardiging.
complete prothesetand wordt dientengevolge
in één stap uitgevoerd. De massa's doordringen
elkaar aan de grenslagen volledig, zodat een
spleet- en porievrije hechting ontstaat. In geval
van geconfectioneerde PMMA-tanden worden
de massa's achtereenvolgend in de tandvormen
geplaatst of geperst. Hier word elke
afzonderlijke laag door verhitting onder druk
gefixeerd, zodat de vorm kan worden geopend
voor de plaatsing van de volgende laag. Tot slot
volgt de eindpolymerisatie, waarbij het
materiaal volledig gepolymeriseerd wordt.
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Afb. 1 Schematische gelaagde opbouw van een VITA prothesetand van de
nieuwe generatie (VITAPAN EXCELL).

Afb. 2 De met een lichtmicroscoop gegeneerde dwarsdoorsnede van een
MRP-composiet-tandfabricaat (hier VITAPAN EXCELL) toont ook in de
grenslagen een spleet- en porievrije verbinding.

3b

3a

MRP-composiet tandmateriaal
PMMA parels

Matrix met gepolymeriseerd SiO2

PMMA-tandmateriaal
Matrix van MMA
met vernetter

Gesilaniseerd
vulmateriaal

PMMA parels

Matrix van MMA
met vernetter

PMMA parels

Afb. 3a/b Tegenoverstelling van MRP-composiet (links) en PMMA (rechts) door middel van een schematische weergave van de materiaalstructuur en
opnames met de rasterelektronenmicroscoop (REM).
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Tandmaterialen in de test:
Hoge bestendigheid bij MRP-composiet!
De abrasiestabiliteit van prothesetanden heeft een aanzienlijke invloed op het functionele en
esthetische langetermijnsucces van de prothese. Een hogere materiaalslijtage gaat ook altijd
gepaard met een verlaging van de beethoogte die wederom een negatief effect heeft op alle ana
tomische structuren van het stomatognatische systeem en kan leiden tot esthetische gebreken.
In het hiernavolgende interview doet prof. dr. Martin Rosentritt (Universiteitskliniek Regensburg,
Duitsland) verslag over in vitro tests inzake de slijtagebestendigheid van confectietanden en over
zijn verworven inzichten inzake VITA prothesetanden van MRP-composiet (Microfiller Reinforced
Polyacrylic).
Slijtageonderzoek

gemiddelde slijtagediepte [µm]

0
-100
-2 00
-3 00
-4 00
-5 00
VITA
Physiostar
PHYSIODENS
NFC+

SR
Phonares II
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6
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Genios
A

Bioplus

Veracia
SA

artegral
BXL

Crown
PX

Afb. 1 Grafiek van de bepaalde slijtagediepte per tandfabricaat (elk acht stalen per fabricaat) na de slijtagetest in de kauwsimulator.
Bron: Universiteit Regensburg, prof. dr. M. Rosentritt, Testreport No. 280_2, Verslag 11/15; publicatie in techn.-wetenschappelijke
documentatie VITA prothesetanden, op te roepen via www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics
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DV: Welke prothesetanden van welk materiaal
hebt u onderzocht?

Prof. dr. Martin Rosentritt
Regensburg, Duitsland

Dr. M. Rosentritt: In totaal hebben wij tien
tandfabricaten van verschillende fabrikanten
onderzocht op hun slijtagestabiliteit. De prothesetanden verschilden qua gebruikte materialen
en toegepaste productiemethode. Een deel van
de onderzochte confectietanden was van zuiver
polymeer, bij andere fabrikanten bevatten alleen
de buitenste lagen vulstoffen en uiteindelijk
waren er ook prothesetanden als de VITA
PHYSIODENS die volledig van composiet
vervaardigd waren.

'Bij VITA tandfabricaten van MRPcomposiet mag een goede klinische
bestendigheid worden verwacht.'
DV: Welke testmethode hebt u bij uw in vitro
studie toegepast?
Dr. M. Rosentritt: Wij hebben in de kauw
simulator een zogenaamde pin-on-block-
slijtagetest uitgevoerd aan de ingebedde prothesetanden. In 120.000 cycli werd een
steatietkogel met een kracht van 50 N en een
frequentie van 1,2 Hz over de betreffende confectietanden geleid. Voor de simulatie van een
temperatuurlastwissel tussen 5 en 55 °C werd
gespoeld met getempereerd, gedestilleerd
water.
DV: Wat kan aan de hand van de resultaten worden gezegd over de duurzaamheid van de prothesetanden?

2

Afb. 2 De pin-on-block-slijtagetest (POB) werd per fabricaat
aan acht verschillende stalen uitgevoerd met een steatietkogel.

3

Afb. 3 Karakteristieke slijtagesporen na een kauwsimulatie
bij sterke uitvergroting door middel van een rasterelektronenmicroscoop (REM).

Dr. M. Rosentritt: De tand VITA PHYSIODENS van MRP-composiet vertoonde in de test
een aanzienlijk geringere slijtage dan de andere
geteste prothesetanden. Aan de hand van deze
resultaten valt te verwachten dat VITA confectietanden van MRP-composiet ook klinisch
duurzaam bestendig zijn.
DV: Hoe is de goede abrasiestabiliteit van het
VITA tandfabricaat in de test te verklaren?
Dr. M. Rosentritt: De VITA PHYSIODENS
wordt, net als de meeste VITA prothesetanden,
vervaardigd van MRP-composietmateriaal. Het
betreft hierbij een hoogmoleculair en hoog
vernet acrylaatpolymeer met gesilaniseerde en
homogeen verdeelde microvullichamen van
siliciumdioxide die in de polymeermatrix worden gepolymeriseerd. Door deze microvullers
wordt de polymeermatrix extra versterkt,
hetgeen uiteindelijk bijdraagt aan de goede
bestendigheid. Bovendien worden bij VITA alle
tandlagen in een speciale procedure tegelijkertijd verdicht en gehard, zodat de grenslagen
volledig worden doordrongen.
DV: Waarop moeten technici bij de vervaardiging letten om de bestendigheid van prothesen
te kunnen waarborgen?
Dr. M. Rosentritt: De opstelling van de prothetiek moet harmoniëren met het stomatognatische systeem. Bij parafuncties is de kauwbelasting altijd hoger en treden abrasieve
processen in sterkere mate op. De kauwvlakken moeten na het inslijpen glad worden gepolijst om abrasieve oppervlakken te vermijden.
Verslag 07/17
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Afb. 4 Na de analyse van de stalen met een 3-D-lasermicroscoop werd voor VITA PHYSIODENS van MRP-composiet een
in vergelijking aanzienlijk lagere maximale slijtage bepaald.
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Afbeelding: VITAPAN EXCELL fronttand; geometrie: R49

Tandassen

Contactvlakken

Hoekkenmerken

Tandhalsdimensies

Gingivaverloop

Verhouding tussen breedte en lengte

'De gulden snede'
centrale beginselen voor een succesvolle,
esthetische prothetiek

Tandtechnicus Claus Pukropp
Bad Säckingen, Duitsland

Al in de klassieke oudheid was men op zoek naar de 'formule voor esthetiek'. Uit onderzoek
is gebleken dat wij gezichten met een hoge graad aan 'orde', 'proportionaliteit' en 'symmetrie' bijzonder esthetisch vinden. Totale symmetrie echter wordt al snel als onnatuurlijk
waargenomen [afb. 1, 2]. Centrale esthetische principes kunnen ook worden overgedragen
naar de totale en de partiële prothetiek. Voor de harmonische reconstructie zijn hierbij
parameters zoals de anatomische basisvorm van de fronttanden, hun verhouding van
breedte en lengte, de tandassen en het gingivaverloop van belang. In zijn verslag beschrijft
tandtechnicus Claus Pukropp (hoofd van de afdeling Technische Marketing, VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen) centrale criteria voor esthetische resultaten in de prothetiek.

1

2

3
2

Tandassen
Afb. 1 Natuurlijke asymmetrie.
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Afb. 2 Totale, onnatuurlijke
symmetrie.

Gingivaverloop

Afb. 3 Kenmerken en proporties volgens het voorbeeld
van de natuur: VITAPAN EXCELL.
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4

5

Afb. 5 VITAPAN EXCELL met natuurlijk vormgegeven hals.

6

Ideale tandas

Bestaande tandas

Interdentale constellatie

Tandhalsdimensie

Afb. 4 Tandkenmerken van verschillende, exemplarisch gekozen tandfabricaten. Analyse door een tandtechnisch
deskundigenpanel.

Afb. 6 SR VIVODENT DCL met duidelijk
geaccentueerde tandhals.

72

Gulden snede en andere regels
Sinds de renaissance worden in de beeldende
kunst gebruik gemaakt van aangename proporties met een evenwichtige verhouding van
breedte en lengte, bepaald aan de hand van de
'gulden snede'. Een esthetische prothetiek
vereist prothesetanden die niet alleen over
harmonische proporties beschikken, maar ook
over ideale tandassen en evenwichtige buigingsen hoekkenmerken [afb. 3]. Wanneer bij het
tanddesign esthetische beginselen worden
genegeerd, worden confectietanden in de mond
ondanks functioneel correcte opstelling vaak
als onnatuurlijk waargenomen. Iedere technicus
kent wellicht de volgende situatie uit de kroonen brugtechniek: de vervaardigde verblendkroon past weliswaar 100 % qua kleur, maar
vertoont gebreken bij tandassen of hoekkenmerken en wordt vervolgens terecht door de
behandelend arts en de patiënt gereclameerd.

'Prothesetanden vereisen
een ideale tandas.'
'Esthetiekanalyse' van tandfabricaten
Dat de industrie bij de ontwikkeling en productie van prothesetanden deels niet in voldoende
mate rekening houdt met de esthetische criteria, is gebleken uit een onderzoek van verschillende tandfabricaten. Hierbij is opgevallen dat
het tanddesign over de kwadranten vaak

g espiegeld is. Dat betekent dat bijvoorbeeld
tand 11 een gespiegelde kopie is van tand 21
[afb. 4]. Dat heeft een totale symmetrie tot
gevolg waardoor de tanden uiteindelijk onnatuurlijk lijken. Bovendien werd vastgesteld dat
sommige fabricaten van het ideaal afwijkende
tandassen [afb. 4/rood], hoekkenmerken
[afb. 4] en een afwijkende verhouding tussen
breedte en lengte vertonen. Slecht vormgegeven
tandkenmerken maken een natuurlijke reconstructie van het gebit moeilijker voor de technicus. Bij confectietanden waarbij de approximale, interdentale randlijsten ontbreken [afb. 4/
blauw] is een natuurlijke vormgeving van de
papillae nauwelijks mogelijk. Tenslotte hadden
sommige fabrikanten het nadeel dat de kroon
zich duidelijk van de tandhals afzette, hetgeen
de vormgeving van natuurgetrouwe gingiva voor
de technicus bemoeilijkt [afb. 5, 6].

Afb. 7 Natuurlijk vormgegeven gingiva met
VITA PHYSIODENS.

2
8

Abb. 6 SR VIVODENT DCL mit stark
abgesetztem Zahnhals

Afb. 8 Approximale interdentaallijsten maken een
correcte vormgeving van de papillae mogelijk.
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Tanden met 'gulden proporties'
De nieuwe generatie fronttanden VITAPAN
EXCELL en de tandenlijn VITA PHYSIODENS
werden ontwikkeld volgens de esthetische
beginselen met inachtneming van de gulden
snede. Hierdoor wordt de tandtechnicus ondersteund bij de natuurlijke tandopstelling en
de vormgeving van de prothesebasis [afb. 7]
en de prothesen lijken natuurlijker en esthetischer dankzij ideaal gevormde tandkenmerken
[afb. 8, 9].
Verslag 07/17

Afb. 9 Met correcte verticale buigingskenmerken
kan een natuurlijke overgang van de processus
alveolaris/jugea alveolaris over het marginale
parodont naar de uiteindelijke tand worden
gerealiseerd.
Fotobronnen:
1– 7 VITA Zahnfabrik, 8 – 9 tandtechnicus
Viktor Fürgut.
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VITAPAN EXCELL:
Door talrijke technici over de hele wereld
beproefd
Vóór de marktintroductie in maart 2017 werden de nieuwe VITAPAN EXCELL fronttanden (VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Duitsland) getest in talrijke laboratoriums over de hele wereld. Tandtechnicus Conrad
Frerichs (Oldenburg, Duitsland), tandtechnicus Franz Hoppe (Saerbeck, Duitsland) en tandtechnicus
Benjamin Strasser (Regensburg, Duitsland) kregen als eerste technici gelegenheid om met VITAPAN
EXCELL te werken. In het volgende interview doen ze verslag over het esthetische potentieel van de nieuwe
prothesetanden en de mate waarin ze het dagelijkse laboratoriumwerk hebben kunnen beïnvloeden.

Moderne prothesetanden
vereisen natuurgetrouwe
vormen, een goede
lichttransmissie en een
levendig kleurspel.

Fotobron:
VITAPAN EXCELL prothese van tandtechnicus Franz Hoppe, Saerbeck, Duitsland; Fotodocumentatie door Marita Heeren, Oldenburg, Duitsland.
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Tandtechnicus
& zaakvoerder
Conrad Frerichs
Oldenburg, Duitsland
(PKC Dental-Labor)

Tandtechnicus
Benjamin Strasser
Regensburg, Duitsland
(Donau-Dental
tandtechnisch
laboratorium)

Tandtechnicus
Franz Hoppe
Saerbeck, Duitsland
(Dental Labor Kock)

DV: Meneer Frerichs, welke criteria moet een
moderne prothesetand naar uw mening ver
vullen?

DV: Meneer Strasser, wat kunt u ons vertellen
over het kleur- en lichtspel van de nieuwe prothesetand?

DV: Meneer Hoppe, hoe beoordeelt u de kleurgetrouwheid van de VITAPAN EXCELL aan de
VITA classical kleurenscala?

Conrad Frerichs: Hij moet een uitgebalanceerde compositie bieden met betrekking tot
esthetische criteria zoals natuurgetrouwe vormen, een goede lichttransmissie, een levendig
kleurspel enz. Daarnaast moet hij compatibel
zijn met de verschillende moderne composieten
resp. dentaalkeramieken.

Benjamin Strasser: De stratificatie van de
prothesetand volgt het kleurverloop van natuurlijke tanden en vertoont een driedimensionaal
aangelegde structuur. Dit zorgt in combinatie
met een rijk gefacetteerd oppervlak voor een
uitstekend lichtspel.

Franz Hoppe: Met VITAPAN EXCELL werd een
confectietand ontwikkeld met een zeer goede
kleurgetrouwheid aan de VITA kleurenscala. VITA
Zahnfabrik heeft hier veel voorstellen uit de praktijk opgenomen en goed omgezet.

DV: Hoe beoordeelt u de vorm van de VITAPAN
EXCELL?

DV: Hoe goed kan de nieuwe prothesetand
bewerkt en gepolijst worden?

DV: Hoe is de feedback op deze nieuwe generatie prothetische fronttanden?

Conrad Frerichs: De nieuwe fronttand is zeer
fraai van vorm, wat ons positief is opgevallen is
o.a. de harmonische verhouding tussen breedte
en lengte. Het tandlichaam lijkt minder volumineus dan bijvoorbeeld bij de VITA PHYSIODENS.

Benjamin Strasser: Naar mijn ervaring kan
de tand goed worden geslepen en gepolijst. Het
materiaal is homogeen, niet te zacht voor het
polijsten en kan uiteindelijk randstabiel worden
uitgewerkt. Daardoor is een efficiënte bewerking
mogelijk.

Franz Hoppe: Ik heb al bij de eerste proefplaatsing een zeer positieve reactie van een
patiënt gekregen die tevoren behandeld werd
met 'traditionele' prothesetanden met een geringe oppervlaktestructuur. Hij en zijn tandarts
waren enthousiast over de natuurlijkheid van de
nieuwe fronttand.

DV: Welke voordelen biedt de unieke lagenstructuur van de nieuwe prothesetand?

DV: Voor welke gevallen
EXCELL bijzonder geschikt?

VITAPAN

DV: Hoe completeert de VITAPAN EXCELL het
VITA tandenassortiment?

Conrad Frerichs: De gelaagde structuur van
de nieuwe prothesetand onderscheidt zich door
een uitgebalanceerde lichttransmissie –
translucent genoeg voor een levendige optiek
en tegelijkertijd voldoende maskerend voor
toepassingen binnen het kader van de
combinatieprothetiek.

Benjamin Strasser: Hij is principieel geschikt
voor alle prothetische voorzieningen. Ik heb de
nieuwe tandenlijn vooral leren waarderen bij de
vervaardiging van individuele voorzieningen
en hier met name op het gebied van combinatitechniek.

Franz Hoppe: De nieuwe prothesetand vormt
een ideale aanvulling op het VITA assortiment
en biedt ons tandtechnici nu nog meer keuzevrijheid. VITAPAN EXCELL sluit de hiaat tussen
de doorschijnende VITAPAN PLUS fronttanden
en de individueel-detailgetrouwe vormen van de
VITA PHYSIODENS. Bij VITA vind ik nu voor elke
patiënt het individuele, passende setje uit vorm,
kleur en oppervlak.

is

Verslag 07/17
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Met VITAPAN EXCELL ogen prothetische
voorzieningen bijzonder natuurlijk!
Fotobron:
VITAPAN EXCELL prothese van tandtechnicus Franz Hoppe, Saerbeck, Duitsland; Fotodocumentatie door Marita Heeren, Oldenburg, Duitsland.

INFO: WAT IS VITAPAN EXCELL?
VITAPAN EXCELL is een nieuwe generatie
fronttanden van MRP-composiet met een briljant
vorm-, kleur- en lichtspel voor een natuurlijk
esthetische prothetiek. Deze zijn bij uitstek
geschikt voor hoog esthetische volledige, partiële
en implantaatprothesen. VITAPAN EXCELL biedt
de mogelijkheid voor een eenvoudige nabootsing
van de natuurlijke symmetrie dankzij vormen
met een uitgebalanceerde verhouding tussen
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breedte en lengte en een comfortabele
reproductie van de tandopstelling door
fronttanden met 'ideaal' uitgelijnde tandassen.
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VITAPAN EXCELL:
Voor voorspelbare esthetische
en functionele resultaten
Voor voorspelbare esthetische en functionele resultaten in de prothetiek heeft men naast de
tandtechnische ervaring een prothesetand nodig die ontwikkeld werd op basis van de natuurlijke
esthetisch-functionele regels. VITAPAN EXCELL (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland) is een
dergelijke fronttand die zich met zijn 'gulden proporties' onderscheidt door zijn levendige vorm.
Tandassen, verhouding tussen breedte en lengte en hoekkenmerken oriënteren zich consequent aan
het voorbeeld van de natuur. Daarnaast zorgt zijn bijzondere, gelaagde structuur voor een natuurlijk
kleurspel. Tandtechnicus Darius Northey (Buderim, Australië) toont in het volgende casusverslag hoe hij
de nieuwe prothesetand succesvol heeft kunnen toepassen voor een implantaatgedragen rehabilitatie.

1

UITGANGSSITUATIE: De oude insufficiënte

rehabilitatie vertoonde een verschuiving van de
middellijn naar rechts en functionele disharmonieën.
De tanden waren volledig versleten, verkleurd en mat.

15

RESULTAAT: De patiënte was zeer blij over de
natuurlijkheid van de nieuwe prothese.

1. Klinische uitgangssituatie

Tandtechnicus Darius Northey
Buderim, Australië

Een 78-jarige patiënte was ontevreden met de
stabiliteit waarmee de prothese in haar onderkaak lag. De kunststoftanden waren sterk versleten, verkleurd en zeer mat. Na advies koos
de patiënte voor twee implantaten in de onderkaak voor meer stabiliteit en werd zij doorverwezen naar een oraalchirurg. Na een ingroeiperiode van drie maanden waren de implantaten in
de incisale regio van de onderkaak osseogeïnte-

greerd. In het begin wenste de patiënte geen
totale prothese in de bovenkaak, hoewel de
middellijn extreem naar rechts verschoven was
en functionele nadelen te verwachten waren op
grond van de versleten en irreguliere occlusie.
Ze was bang dat haar gewende optiek door een
nieuwe prothese zou veranderen. Na uitgebreid
advies koos ze tenslotte toch voor een nieuwe
prothese.
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2

Afb. 2 Twee implantaten werden in de incisale regio
geïnsereerd om de rehabilitatie in de onderkaak
functioneel te stabiliseren.

3

Afb. 3 Met een individueel vervaardigde lepel werd een
mucodynamische afdruk gemaakt.

8

Afb. 8 Na de proefplaatsing werd een mucodynamische

afdruk gemaakt van de bovenkaak met de tandopstelling.

4

Afb. 4 Een eenvoudige stegconstructie werd gegoten en
met kunststof aan de abutments bevestigd.

10

9

Afb. 9 De finale op de occlusie afgestemde, mucodynamische afdruk in de gekopieerde prothesebasis.

Afb. 10 Aan de hand van het beetregistraat kon de
bovenkaak exact worden gerearticuleerd.

2. Eerste stappen naar de rehabilitatie
De rehabilitatie in de onderkaak begon met een
anatomische alginaatafdruk. Om zich in de zin
van de 'copy denture'-techniek te kunnen
oriënteren aan de oude bovenkaak-prothese,
werd deze gedoubleerd met kneedsilicone en
gereproduceerd met een koudpolymerisaat voor
prothesebasissen. Voor de onderkaak werd een
individuele afdruklepel vervaardigd, een
mucodynamische afdruk in meerde stappen
uitgevoerd en werden daarmee de afdrukkapjes
gefixeerd. Aan de hand van het model werd een
eenvoudige stegconstructie vervaardigd en met
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kunststof aan de attachments gefixeerd. Een
wassen wal werd over de steg in de onderkaak
gecreëerd en platen voor de face-bowregistratie werden hierop en op de bovenkaak
gepositioneerd. Laterotrusie, protrusie en
centriek werden geregistreerd en gefixeerd.
Het duplicaat werd in het opstellingsbereik
successievelijk verwijderd om eerst de VITAPAN
EXCELL fronttand en vervolgens de zijdelingse
VITAPAN LINGOFORM tanden te positioneren
en proefsgewijs te plaatsen.
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5

Afb. 5 De centriek en de kaakscharnierbewegingen
werden geregistreerd met de face-bow.

6

Afb. 6 Eerst werd de esthetische zone van het
bovenkaak-duplicaat gereduceerd, door VITAPAN EXCELL
vervangen en proefsgewijs geplaatst.

11

Afb. 11 VITAPAN EXCELL en LINGOFORM werden
geconditioneerd met VITACOLL om een goede hechting
met de basis te waarborgen.

7

Afb. 7 De finale wasopstelling in de articulator, met
gemodelleerde gingivale anatomie vóór het passen.

12

Afb. 12 Het vestibulaire schild werd geïndividualiseerd met
meerdere kunststoflagen in verschillende gingivakleuren.

13

Afb. 13 Met de polymerisatie van de kunststofbasis werden
de steg en de attachment geïntegreerd.

14

3. Vervaardiging van de prothese en afwerking
Na een complete functionele en esthetische
proefplaatsing werd in de bovenkaak een
mucodynamische afdruk met wasopstelling op
gedoubleerde basis gemaakt. De beet werd
geregistreerd met silicone. In de bovenkaak
werd een definitief model vervaardigd en gearticuleerd overeenkomstig de verticale dimensie.
De bovenkaak- en onderkaakopstelling werden
in cuvetten gebed, uitgekookt en met heetpolymerisaat in verschillende gingivakleuren geperst.
Na de polymerisatie werden beide werken
gerearticuleerd en werd een occlusiecontrole

uitgevoerd. De prothesen werden met fijne
hardmetaalfrezen en rubberen polijststiften uitgewerkt. De uiteindelijke polijstbewerking werd
uitgevoerd met puimsteen, polijstpasta en
polijstschijven. De patiënte was erg tevreden
met het functionele en esthetische resultaat.
Dankzij de levendige vormen met 'gulden proporties', de driedimensionale, anatomisch
gelaagde opbouw en de rijk gefacetteerde oppervlaktestructuur oogt de prothetische voorziening met VITAPAN EXCELL zeer natuurlijk.

Afb. 14 De uiteindelijke rehabilitaties na uitwerken en
polijsten in statische occlusie.

15

Verslag 07/17

RESULTAAT: De patiënte was zeer blij over de
natuurlijkheid van de nieuwe prothese.
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Implantaatgedragen tandprothese met
VITA fronttanden van MRP-composiet

Tandtechnicus Carolin Wehning
Bocholt, Duitsland

Dr. med. dent. Babak Varzideh
Bocholt, Duitsland

16

Een uitneembare, implantaatgedragen prothese is in geval van ongunstige omstandigheden vaak de oplossing omdat ook in een
dergelijk geval een goede functionele stabiliteit gewaarborgd is. Een centrale voorwaarde
voor duurzame implantaatgedragen prothesen zijn slijtagebestendige prothesetanden
omdat hier meestal hoge kauwkrachten
optreden. VITAPAN EXCELL fronttanden
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland)
worden derhalve vervaardigd van een
bijzonder abrasiebestendig MRP-composiet.
Tandtechnicus Carolin Wehning en dr. Babak
Varzideh (Bocholt, Duitsland) verklaren in
hun verslag in hoeverre de nieuwe generatie
fronttanden met 'gulden proporties' haar
waarde heeft bewezen bij een implantaat
gedragen bovenkaak-prothese.

1

UITGANGSSITUATIE: esthetische en functionele

insufficiëntie in de bovenkaak.
De duidelijke distale occlusie moest met de nieuwe
prothese worden gecompenseerd.
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3

2

Afb. 2 Een implantaatgedragen beetregistraat maakte een
exacte articulatie van de beide meestermodellen mogelijk.

Afb. 3 Bij een kunststofduplicaat van de tandkrans van de
oude prothese werd een wax-up uitgevoerd om de nieuwe
gewenste situatie te definiëren.

5

4

Afb. 4 De nieuwe setup werd ingescand en zo werden het
primaire, secundaire en tertiaire frame met de correcte
afmetingen ontworpen.

6

Afb. 5 De primaire structuur van zirkoniumdioxide werd
parallel op het afgedekte model gefreesd. De frictievlakken moesten 4 tot 5 millimeter bedragen.

Afb. 6 Secundaire elementen werden voor de passing van
de opstelling en de frictiecontrole vervaardigd van PMMA
om later CAD/CAM-gesteund in PEEK te kunnen worden
omgezet.

1. Eerste diagnose
en implantatie

2. Afdruk
en tandopstelling

Een 56-jarige patiënte meldde zich in de
tandartspraktijk omdat ze om functionele en
esthetische redenen ontevreden was met haar
uitneembare, implantaatgedragen prothese in
de bovenkaak. De implantaten waren m.b.t. de
inzetrichting ongunstig geplaatst en vertoonden
op grond van de ongelijkmatige belasting een
mobiliteit graad III. De patiënte wilde graag weer
een natuurlijke, individuele glimlach kunnen laten
zien. Haar nieuwe prothese moest bovendien
een goed draagcomfort tijdens het eten bieden
en eenvoudig gereinigd kunnen worden. De
uitgesproken distale occlusie moest met de
nieuwe prothese worden gecompenseerd. Na
een uitvoerig advies koos de patiënte voor een
stegconstructie op vier strategisch geplaatste
implantaten. De voorhanden implantaten werden
verwijderd en op 14, 11, 24 en 25 werden nieuwe
pijlers prothetisch zinvol geplaatst.

Na een ingroeiperiode van zeven maanden werd
de situatie open afgevormd. Op dit meestermodel
kon een beetregistraat van lichtuithardende
kunststof worden geproduceerd dat op de
afdekschroefjes steunde. Voorhanden vrije
ruimten werden met silicone opgevuld. De
beetsituatie en de middellijn konden zo exact
worden overgedragen naar de articulator. Van
de tandkrans van de oude bovenkaak-prothese
werd een kunststof duplicaat gemaakt, tandvorm
en occlusie met de onderkaak per wax-up
geoptimaliseerd en de prothesebasis van roze
wasplaten gemodelleerd. Deze setup werd
ingescand en zorgde tijdens het designproces
van het primaire (zirkoniumdioxide), secundaire
(PEEK) en tertiaire frame (chroom-kobaltmolybdeen) voor planningszekerheid. Op het
tertiaire frame volgde de tandopstelling met
VITAPAN EXCELL prothesetanden in de
esthetische zone. De plastische vorm van de
fronttanden hielp om de distale beet te
compenseren.

7

Afb. 7 De waspas toonde verbeteringspotentieel.
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8

Afb. 8 Detailgetrouwe siliconen wallen ter controle (links) en
detailgetrouwe omzetting met witachtige VITAFOL H (rechts).

9

Afb. 9 Laatste plaatsingscontrole: het in gingivakleur
geopakeerde tertiaire frame vóór de omzetting in kunststof.

12

Afb. 12 Het primaire frame van zirkoniumdioxide met
groene Vario-Soft-staafverbindingselementen en het
secundaire frame van PEEK.

13

Afb. 13 De uitermate esthetische finale rehabilitatie met
implantaatanalogen.

3. Afwerking en resultaat

Na de succesvolle waspas kon de bovenkaakprothese in kunststof worden omgezet. De met
VITAFOL H (siliconen isolatiefilm) bevochtigde
siliconen sleutel zorgde bij de repositie voor een
detailgetrouwe reproductie van de gingivale
oppervlaktestructuur. Na een kleinere uitwerking
werden de vestibulaire aandelen van de
prothesebasis gezandstraald en opgefrist met
VITA VM MODELLING LIQUID. Voor een zo
natuurlijk mogelijke en levendige optiek kon de
prothese vervolgens met VITA VM LC flow
micropartikel-composiet (GINGIVA 1; oudroze
en GINGIVA 3; roze) en VITA VM LC PAINT
kleuren worden geïndividualiseerd. In combinatie
met de goede lichtdynamiek van de VITAPAN
EXCELL is stap voor stap een uitermate
esthetische, uitneembare prothese ontstaan.
Hier dient te worden aangemerkt dat de
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prothesetanden voor de framestructuur
uitgeslepen werden en toch verbazingwekkend
kleurstabiel bleken. De patiënte was uiteindelijk
zeer tevreden met het draagcomfort van de
prothese en de behaalde esthetische optiek.
Carolin Wehnings concludeert "De nieuwe
VITAPAN EXCELL fronttand komt bij deze
prothese echt perfect tot haar recht."
Verslag 07/17
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11

10

Afb. 10 Dankzij de detailgetrouwe weergave ging de
uitwerking snel van de hand.

Afb. 11 De vestibulaire aandelen van de prothesebasis
werden natuurgetrouw geïndividualiseerd.

14

R
 ESULTAAT: De finale rehabilitatie harmonieert met gezicht en liplijn en oogt natuurgetrouw en levendig.

VITAPAN EXCELL Fronttanden
blijven ook na het uitslijpen
verbazingwekkend kleurstabiel.
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Nieuwe generatie fronttanden
voor een nieuwe generatie
patiënten
De nieuwe generatie zogenaamde 'jonge ouderen' stelt enorm hoge eisen
aan tandprothesen. Ze wil graag voorzieningen die zich absoluut harmonisch
aan hun uiterlijk aanpassen en hun vitaliteit onderstrepen. VITAPAN EXCELL
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland) is een nieuwe generatie fronttanden die perfect beantwoordt aan deze vereisten. De gelaagde opbouw
van deze fronttand is zodanig geconcipieerd dat hij het natuurlijke kleurverloop nabootst. In combinatie met de rijk gefacetteerde oppervlaktestructuur
Dipl.-denturist Urban Christen is een reconstructie met een bijzonder levendig kleur- en lichtspel mogelijk.
Hunzenschwil, Zwitserland In het volgende casusverslag beschrijft dipl.-denturist Urban Christen
(Hunzenschwil, Zwitserland) de centrale stappen van een totaalprothetische
rehabilitatie met VITAPAN EXCELL.

1

UITGANGSSITUATIE: de esthetiek vertoonde
duidelijke gebreken.
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2

Afb. 2 Kauwefficiëntie en fonetiek waren niet tevredenstellend.
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1. Uitgangssituatie:
insufficiënte totale prothese

2. Exacte afdruk:
voor voorspelbare resultaten

Een 51-jarige patiënte was niet tevreden met de
esthetiek, de kauwefficiëntie en de fonetiek van
haar voorhanden prothese en kwam daarom in
mijn praktijk. Gebreken in de esthetische zone
evenals de spits toelopende en naar vestibulair
en caudaal te prominente incisieven waren
meteen herkenbaar. De patiënte had met deze
prothese problemen om de letter 'F' uit te
spreken. Bovendien werden bij de extraorale
inspectie van de prothesen aanzienlijk abrasies
aan de prothesetanden geconstateerd die na
verloop van tijd zouden hebben geleid tot een
verlies van de verticale dimensie. De patiënte
koos na uitvoerig advies voor een nieuwe totale
prothese.

Met behulp van geconfectioneerde Schreinemakers-afdruklepels werd een eerste afdruk
met alginaat genomen waarbij alle relevante
anatomische structuren werden weergegeven.
Op de vervaardigde modellen konden nu de
individuele afdruklepels en de beetsjablonen
worden vervaardigd. Vóór de mucodynamische
afdruk werden de lepels proefsgewijs geplaatst
en zo nodig ingekort om een goede passing te
kunnen waarborgen. Op basis hiervan ontstonden meestermodellen waarop de beetsjablonen
werden vervaardigd. Voor de reproduceerbare
fixatie met registratiesilicone werden in de
waswal van de onderkaak aan beide zijden
retentieve elementen en in de waswal van de
bovenkaak driehoekige groeven ingewerkt voor
de duidelijk centrische repositionering.
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3

4

Afb. 4 Met geconfectioneerde anatomische lepels werd
een afdruk gemaakt van de kaakkammen in de bovenen de onderkaak.

Afb. 3 De esthetisch en functioneel insufficiënte
prothesen vertoonden massieve occlusale abrasies.

8

7

Afb. 7 Door de driehoekige groeven in de beetsjabloon
van de bovenkaak was een klinische repositionering en
controle van de centrale occlusie mogelijk.

Afb. 8 De centrische condylus-positie werd met
registratiesilicone gefixeerd en vervolgens gecontroleerd.

3. Prothetisch resultaat:
esthetisch-functionele harmonie
De tandopstelling vond plaats op basis van de
geregistreerde waswallen. Bij de opstelling van
de fronttanden in de bovenkaak werd gelet op
een ronde en bredere uitvorming van de
tandboog en werden de incisaalranden
bovendien duidelijk naar craniaal verplaatst.
Dankzij de uitgebalanceerde verhouding tussen
breedte en lengte van de VITAPAN EXCELL ging
de opstelling van de fronttanden eenvoudig van
de hand. De opstelling van de prothetiek
harmonieerde tijdens de waspas met de
musculatuur, de liplijn en de fysiognomie en
maakte een perfecte fonetiek mogelijk. Na de
omzetting in kunststof beschikte de
totaalprothetische voorziening een hoge graad

22

aan levendigheid en natuurlijkheid die op grond
van de hoge lachlijn volledig tot haar recht
kwam. Voor de haalbaarheid van dit resultaat
werd de gelaagde opbouw van VITAPAN EXCELL
fronttanden zodanig geconcipieerd dat hij het
kleurverloop van natuurlijke tanden in de vorm
van een driedimensionale structuur nabootst.
In combinatie met de rijk gefacetteerde
oppervlaktestructuur biedt deze fronttand van
de nieuwe generatie een fonetiek met een
levendig kleur- en lichtspel.
Verslag 07/17
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5

Afb. 5 De passing van de individuele afdruklepel moet ook
bij mucodynamische bewegingen gewaarborgd zijn.

6

Afb. 6 Voor de fixatie van het registratiesilicone werd een
retentieve ondersnijding in de waswal van de onderkaak
ingewerkt.

10

9

Afb. 9 Daar VITAPAN EXCELL zich aan het natuurlijk
voorbeeld oriënteert, is een snelle en individuele
wasopstelling mogelijk.

Afb. 10 Met de waspas kon de patiënte de letter 'F'
probleemloos uitspreken.

11

Afb. 11 De gelaagde driedimensionale, anatomische structuur zorgde in
combinatie met het rijk gefacetteerde oppervlak voor een natuurlijk
kleur- en lichtspel.

12

RESULTAAT: De patiënte was enthousiast over het hoog esthetische
resultaat en de functionaliteit van haar nieuwe prothese.
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De gingiva natuurgetrouw reproduceren:
centrale individualiseringsstappen

Tandtechnicus Martina Rosenbusch
Bad Säckingen, Duitsland

Elke gingiva beschikt over individuele karakteristieke kleurnuances en oppervlaktestructuren. Bij de totale en partiële behandeling van patiënten met een
hoge lachlijn is het van enorm belang om de individuele karakteristieken van
de gingiva te reproduceren omdat de prothese zich anders niet harmonisch
in het orale verschijningsbeeld integreert. Vloeibaar, lichtuithardend micro
partikel-composiet zorgt in deze gevallen voor een rationele individualisering.
Tandtechnicus Martina Rosenbusch (Bad Säckingen, Duitsland) licht in het
volgende verslag exemplarisch toe, hoe de vestibulaire lipbumper VITA VM LC
flow (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland) efficiënt kan worden geïndividualiseerd.
1

Het vloeibare, lichtuithardende
micropartikel-composiet
VITA VM LC flow is bij uitstek
geschikt voor de individualisering van prothesebasissen.
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2

Afb. 1 De vestibulaire lipbumper werd met een
hardmetalen frees opgeruwd en vervolgens gezandstraald.

Afb. 2 Voor een goede chemische hechting werd
VITA VM LC MODELLING LIQUID opgebracht.

1. Beginselen en conditionering

2. Individualisering door middel van composiet

Bij de individualisering van een prothesebasis
in de klassieke stopprocedure kan de plaatsing
van diverse prothesekunststoffen niet volledig
worden gestuurd. De individualisering met
het vloeibare en tegelijkertijd standvaste
VITA VM LC flow micropartikel-composiet biedt
daarentegen het voordeel dat de massa heel
doelgericht en nauwkeurig kan worden geappliceerd. Voor de individualisering moet de
gepolymeriseerde basis echter worden voorbehandeld. Hiervoor worden de oppervlakken
vooralsnog met een hardmetalen frees met
kruisvertanding opgeruwd en vervolgens met
aluminiumoxide (50 µm, 2,0 bar) gezandstraald.
Voor een goede chemische hechting wordt in
de laatste stap gedurende 30 tot 60 seconden
nog een hechtingsmateriaal (VITA VM LC
MODELLING LIQUID) opgebracht.

De individualisering vond in het onderhavige
geval plaats met VITA VM LC flow en het PAINT
assortiment. Voor de reproductie van het
alveolaire bot in het tandhalsbereik werd de
rozekleurige GINGIVA 3 (G3) massa opgebracht.
Voor de nabootsing van de daaronderliggende,
bevestigde gingiva werd licht, pastelkleurig
EFFECT ENAMEL 2 (EE2) geappliceerd. De
overgang naar de vrije mucosa werd met donker
G4 (bruinrood) gekleurd. Daarna werd met
blauwachtig VM LC PAINT 17 gekarakteriseerd
en na de voorpolymerisatie gefixeerd met
doorschijnend WINDOW om fijne vaatverlopen
te imiteren. Het lipbandje werd uiteindelijk
gereconstrueerd met licht G1 (oudroze). Daarna
volgde de eindpolymerisatie in het
polymerisatieapparaat met VM LC GEL ter
vermijding van een inhibitielaag. Omdat VITA
VM LC flow zich bijzonder nauwkeurig laat
appliceren , waren geen vormcorrecties vereist.
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3

Afb. 3 Door de standvastheid van het thixotrope micropartikel-composiet is een exacte applicatie mogelijk.

Afb. 5 De overgang van de bevestigde gingiva naar de
vrije mucosa werd gekarakteriseerd met fijne
blauwachtige vaatjes.

Afb. 4 De afzonderlijke lagen werden tussendoor kort
gehard om de modellering te fixeren.

6

Afb. 6 Het lipbandje werd finaal gereconstrueerd met een
lichtere VITA VM LC GINGIVA 1.

5

4

7

Afb. 7 Vóór de uiteindelijke uitharding werd VITA VM LC
GEL opgebracht om een zuurstofinhibitatielaag te
voorkomen.

8

Afb. 8 Met het stippling instrument werd vóór het
polijsten een oppervlaktestructuur aangebracht.

3. Afwerking en resultaat
Vóór de finale polijstbewerking werd met het
stippling-instrument nog een textuur aangebracht. Daarna werd gepolijst met siliconen
polijststiften, borstels van geitenhaar, wollen
polijstschijven, viltrad en geschikte polijstpasta's. Met de hier beschreven methoden kan
de gingiva binnen 30 tot 40 minuten natuurgetrouw worden gereproduceerd. Alles bij elkaar
genomen overtuigt de geïndividualiseerde
bovenkaak-prothese met VITAPAN EXCELL
fronttanden door een uitgebalanceerde harmonie bij de rood-wit-esthetiek.

9

G3
EE2

Verslag 07/17
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RESULTAAT: De natuurlijke gingiva-aandelen konden rationeel worden gereconstrueerd. Het uiteindelijke resultaat
toont de harmonie tussen rode en witte esthetiek.
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Beginselen van de digitale
vervaardiging van prothesen

Dipl.-ing. (hbo) Falko Noack
Koblach, Oostenrijk

Met het Ceramill Full Denture System (Amann Girrbach AG, Koblach,
Oostenrijk) is een rationele en exacte CAD/CAM-technische vervaardiging
van prothesen mogelijk. Met VITA VIONIC SOLUTIONS (VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Duitsland) is nu het passende materiaalsysteem verkrijgbaar
voor elke processtap van de digitale vervaardiging. Dankzij de combinatie
van intelligente productietechnologie en afgestemde materialen kunnen
laboratoriums hun productiviteit in de prothetiek verhogen. Met de Ceramill
Mind-software kunnen met VITA prothesetanden digitale opstellingen in meer
dan 300 functionele varianten worden gerealiseerd. Dipl.-ing. Falko Noack
(hoofd afdeling Toepassingstechniek R&D Amann Girrbach AG, Koblach,
Oostenrijk) beantwoordt in het interview vragen rondom het thema digitale
workflow en de voordelen daarvan.
DV: Waarmee moet bij de digitale workflow
rekening worden gehouden om een goed
eindresultaat te bereiken?
Dipl.-ing. Falko Noack: Hier gelden dezelfde
beginselen als bij het handmatige proces. Als
de arbeidsbasis niet ideaal is, zal ook het eindresultaat gebrekkig zijn. De voor de kwaliteit
relevante stap ligt dus niet bij de tandtechnicus, maar bij de tandarts. Digitale totale prothetiek vereist een correcte functieafdruk voor
de vervaardiging van adequate modellen en een
exacte beetregistratie.

Afb. 1 Voorbeeld voor het CAD-prothesedesign met
behulp van de Ceramill Mind-software.
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Afb. 2 VITA VIONIC FRAME oplossing met positiestabiel in
was ingebedde VITA prothesetanden.

DV: Welke opties biedt de Ceramill Mindsoftware voor de opstelling van de prothetiek?
Dipl.-ing. Falko Noack: Principieel kunnen
met VITA prothesetanden en de software Ceramill Mind individuele prothetiekopstellingen in
meer dan 300 functionele varianten worden
gerealiseerd. Voor het front biedt de software
de mogelijkheid om elke tand individueel te
positioneren. Bij de zijdelingse tanden wordt
de virtuele opstelling uitgevoerd volgens de
gegevens van de digitale modelanalyse. De modificatie van de digitaal opgestelde zijdelingse
tanden kan echter alleen in het samenspel van
de tegenoverliggende kwadranten plaatsvinden
om ervoor te zorgen dat te allen tijde ideale
occlusieverhoudingen gewaarborgd blijven.

Afb. 3 De CAM-bewerking van de prothesetanden
geschiedt basaal en circulair analoog aan de constructie.
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"Met Ceramill FDS en
VITA VIONIC kunnen
meer dan 300 functionele
varianten digitaal worden
omgezet."
DV: Welke mogelijkheden hebben technici bij
de opstelling en de vormgeving van de gingiva?
Dipl.-ing. Falko Noack: Voor VITA VIONIC
SOLUTIONS hebben laboratoriums bij de
constructie met Ceramill Mind de keuze tussen
buccale en linguale concepten – overeenkomstig
de anatomische situatie en/of de gewenste
filosofie. Daarnaast ondersteunt de software met
betrekking tot de beetsituatie naast de normale
of de kruisbeet. Voor de individuele vormgeving
van de gingiva-aandelen biedt Ceramill Mind
digitale designtools zoals bijvoorbeeld de
vrijvormfunctie van de wizard.
DV: Hoe kan de passing met VITA VIONIC
SOLUTIONS en Ceramill FDS worden
gerealiseerd?
Dipl.-ing. Falko Noack: Voor de klinische
waspas zijn tand- en gingivakleurige VITA VIONIC
WAX blokken verkrijgbaar. Het laboratorium kan

Afb. 4 De gefreesde definitieve PMMA-basis na de
succesvolle waspas.

Afb. 7 De eenvoudige en veilige bevestiging zorgt voor een
uiterst rationele afwerking van de prothesen.

uit een tandkleurig blok een compleet gevormde
waspas frezen of de basis vervaardigen uit de
gingivakleurige blokken en voor de passing de
CAM-gemodificeerde prothesetanden in de
gefreesde alveolen fixeren. Als de compleet
gevormde waspas gebruikt werd, wordt de CAMmodificatie pas bij de afwerking uitgevoerd.
DV: Wat gebeurt bij de definitieve afwerking en
welke componenten zijn hiervoor vereist?
Dipl.-ing. Falko Noack: Na de succesvolle
passing wordt de definitieve prothesebasis met
behulp van Ceramill Motion 2 uit één blok
PMMA gefreesd. Het VITA VIONIC systeem
biedt hiervoor VITA VIONIC BASE blokken in
verschillende gingivakleuren. Met de VITA
VIONIC FRAME oplossing kan de CAM-technische basale en circulaire modificatie van de
prothesetanden als het ware 'geautomatiseerd'
worden omgezet volgens het digitale prothesedesign. Op deze wijze is een exacte passing van

Afb. 5 De passing van de gefreesde basis is absoluut
exact omdat krimp tijdens polymerisatie komt te
vervallen.

de prothesetanden ten opzichte van de alveolen gewaarborgd. De adhesieve fixatie van de
prothesetanden in de alveolen van de basis
geschiedt vervolgens met het bevestigings
systeem VITA VIONIC BOND.
DV: Welke voordelen bieden digitale prothesen
met het oog op exactheid en vervaardigingstijd?
Dipl.-ing. Falko Noack: De geprefabriceerde
systeemopstellingen bieden automatisch een
correcte occlusie en zijn daardoor uiterst
gebruikersvriendelijk. Dit levert een winst op bij
precisie en tijd. Vooral de digitale tandopstelling
zorgt voor een tijdsbesparing van wel 60
procent vergeleken met de handmatige
opstelling. Door het frezen van de was- en
kunststofbasis worden wascontractie of krimp
tijdens de polymerisatie als foutbron
geëlimineerd.
Verslag 07/17

Afb. 6 Karakteristiek voor CAM-gemodificeerde
prothesetanden is de hoge pasnauwkeurigheid in de
alveolen van de basis.
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Tandtechnicus Karl-Heinz Körholz
Königswinter-Vinxel, Duitsland
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In maart 2017 werd met VITA VIONIC SOLUTIONS (VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Duitsland) voor het eerst een afgestemd materiaalsysteem gepresenteerd voor de betrouwbare vervaardiging CAD/
CAM-prothesen. Het systeem omvat was- en PMMA-blokken voor
de vervaardiging van waspassen en definitieve prothesebasissen,
speciale tandframes voor de CAM-bewerking van prothesetanden
en een bevestigingsoplossing voor de adhesieve fixatie van de
confectietanden in de gefreesde basissen. In combinatie met
intelligente CAD/CAM-oplossingen zoals Ceramill FDS kunnen
prothesen als het ware 'per druk op de knop' worden vervaardigd.
Tandtechnicus Karl-Heinz Körholz (Königswinter-Vinxel, Duitsland)
beschrijft in deze bijdrage de digitale workflow stap voor stap.
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VITA VIONIC SOLUTIONS:
vervaardiging van prothesen
per druk op de knop
2

3

Afb. 2 De gedigitaliseerde modellen in de klinisch
bepaalde verticale dimensie.

Afb. 3 De modelanalyse werd volgens TiF uitgevoerd met
de Ceramill Mind-software.

1. Diagnosesituatie

2. Afdruk, beetregistratie
en scan

Een 75-jarige, fitte patiënte was ontevreden
met het draagcomfort en de esthetiek van haar
totale prothese. De kaakkam in de onderkaak
was duidelijk gecompromitteerd en spits
toelopend. In het bereik van de incisieven was
de kam al tot mondniveau geresorbeerd.
Analoge verhoudingen heersten in de
bovenkaak, waarbij in de eerste kwadrant de
gedeeltelijk geïmpacteerde tand 18 met het
occlusale vlak schuin naar vestibulair was
doorgebroken. Na uitvoerig advies koos de
patiënte voor een nieuwe prothese. Er werd
besloten om de prothese volgens de digitale
methode te vervaardigen.

"De anatomische afdrukken, occlusiesleutels
en functiemodellen moeten exact zijn! Als deze
stappen niet goed zijn voorbereid, is het eigenlijk al niet zinvol om überhaupt over te gaan tot
de digitale workflow", adviseert Körholz. De
fouten die in het begin gemaakt zijn, zouden
zich door het hele proces tot de finale prothese
voortzetten. In het onderhavige geval werden
de beide functiemodellen na de afdruk, de vervaardiging van het model en de bepaling van
de verhoudingen initiaal afzonderlijk gescand.
Vervolgens werd de verticale dimensie aan de
hand van de gearticuleerde modellen en het
beetsjabloon gedigitaliseerd.

1

UITGANGSSITUATIE: Het onderkaakmodel vóór
de digitalisering met de laboratiumscanner.
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4

Afb. 4 Na de keuze van de tanden volgde de virtuele
opstelling per druk op de knop.

5

Afb. 5 Functieranden en dimensionering van de
prothesebasis werden digitaal vormgegeven.

10

Afb. 10 De prothesebasis werd vervaardigd uit de
PMMA-schijf VITA VIONIC BASE.

2.7 DENTAL VISIONIST

6

Afb. 6 Doorsnede van de ideale vertanding in de
zone van de molaren.

11

12

Afb. 11 De gefreesde PMMA-alveolen werden bevochtigd
met VITA VIONIC BOND …

Afb. 12 … en de basaal afgestraalde tanden pasnauwkeurig adhesief in de caviteit gefixeerd.

3. Modelanalyse, constructie en passing

VITA VIONIC BOND is
een efficiënt, adhesief
bevestigingssysteem voor
VITA prothesetanden.
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Voor de functionele vastlegging van de
opstelling werd met de Ceramill Mind-software
een digitale modelanalyse uitgevoerd volgens
TiF. "Na de keuze van de tanden hoefde ik toen
alleen nog maar op de Enter-toets te drukken
en de prothesetanden waren al virtueel
opgesteld", beschrijft Körholz het proces. De
prothesebasis kan met de designtools
desgewenst individueel worden vormgegeven.
In het onderhavige geval werd het front van
de bovenkaak virtueel geïndividualiseerd.
Vervolgens werd de prothese voor de klinische
passing compleet gevormd uit het tandkleurige
VITA VIONIC WAX blok (kleur: white) gefreesd.
"Met deze belangrijke tussenstap kunnen de

functionaliteit en de esthetiek nog een keer
worden gecontroleerd. Daartoe behoort onder
andere de controle of het occlusieniveau en de
middellijn zich harmonisch in het orale
verschijningsbeeld integreren", verklaart
Körholz. Daarnaast kan bij de passing ook de
fonetiek worden gecontroleerd.
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7

8

Afb. 8 De CAD/CAM-vervaardigde waspas
VITA VIONIC WAX white in de mond van de patiënte.

Afb. 7 Met een waspas werden de middellijn,
het occlusieniveau en de fonetiek gecontroleerd.
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Afb. 13 Sluiten van de interdentaalruimten met
micropartikel-composiet VITA VM LC flow.

9

Afb. 9 De tanden in het VITA VIONIC FRAME werden
circulair en basaal gemodificeerd.

14

Afb. 14 Na de polymerisatie in de hogedrukpan volgde de
finale polijstbewerking.

15

4. Vervaardiging van de prothese en afwerking

Na de succesvolle controle van alle parameters
volgde, analoog aan de CAD-planning, de
circulaire en basale CAM-modificatie van de
VITAPAN EXCEEL DD FRAME fronttanden en de
zijdelingse VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
tanden met het Ceramill Motion 2-systeem.
Tevens werd de definitieve prothesebasis
gefreesd uit een blok VITA VIONIC BASE PMMA.
"Hier is de CAM-machine perfect! Uiteindelijk
passen de prothesetanden in de gefreesde
alveolen van de basis – net als twee LEGOsteentjes die perfect in elkaar passen", aldus
Körholz. Na de conditionering van basis en
prothesetanden werden de voor- en zijtanden
adhesief in de gefreesde alveolen bevestigd.

Marginale overschotten werden verwijderd en
in de hogedrukpan werd de finale polymerisatie
uitgevoerd. Dankzij de exacte CAM-verwerking
ging de finale, handmatige uitwerking eenvoudig
en snel van de hand. De patiënte was uiterst
tevreden met de natuurlijke werking en het
goede draagcomfort van de sierlijk gevormde
nieuwe prothese.

RESULTAAT: De patiënte was enthousiast over

de positiestabiele passing en de natuurlijke
werking van de VITAPAN EXCELL prothesetanden.
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