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Het totaal behandelconcept met 
indirecte Estenia restauraties

Nittert Postema 
en 

Paul Goedegebuure

Patiënte 30 jaar
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Labiale delen 1.1 2.1 
2.2 bestaand composiet

Glazuur grotendeels verdwenen
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Ernstige erosie, diepe beet

Bruxeert ook
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Problematiek:

• Patiënte 30 jaar
• Verdiepte beet door erosie
• Veel tandmateriaal verloren, regelmatig 

composiet restauraties gemaakt en steeds 
vervangen

• Tekenen van bruxisme
• Elementen worden steeds gevoeliger
• Nu ingrijpen of wachten (waarop?)

Anatomische verhouding hersteld
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Diagnostische opwas

Weinig materiaal toegevoegd
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Diagnostische opwas

• Modellen (met face bow) in artikulator, met 
centrale relatiebeet op juiste dikte mag ook

• Benodigde beethoogte instellen zodat 
anatomische verhouding hersteld wordt

• Diagnostisch opwassen waar nodig (samen 
met tandtechnicus in artikulator bekijken)

• Stabiliteit in occlusie (ook in het front) en 
goede disclusie realiseren 

Selectie direct en indirect 
restaureren

indirect
• strategische positie, bijv. 

cuspidaten palatinaal en 
okklusie dragers als 
molaren

• Waar veel composiet 
nodig is (grote restauratie)

• Esthetisch kritisch gebied

direct
• Goed toegankelijk 

gebied
• Esthetisch minder 

kritische zone
• Waar slijtvast 

materiaal minder 
noodzakelijk is
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Stabilisatiespalk    

stabilisatiesplint

• Beethoogte 1 mm meer dan opwas aangeeft
• Goede okklusie en articulatie (als opwas)
• Warm gepolymeriseerd
• Drie maanden dragen, 24 uur p.d.
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Onderelementen direct opgebouwd

Spot etch
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2.3 opgebouwd met composiet

Disclusie ingeslepen
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1.3 spotetch

Okklusale ruimte checken met was
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beetverhoging ingesteld

Centrale relatie en nieuwe 
beethoogte vastleggen

• Selectie: welke 
elementen komen in 
aanmerking

• Plaatselijk etsen, 
bonden

• Bolletje composiet aan 
brengen

• C.R. bepalen
• uitharden

• Hoogte controleren 
(voldoende ruimte?)

• Zonodig verhogen, meer 
composiet aanbrengen, 
uitharden

• Disclusie controleren en 
evt inslijpen, minder steil 
maken (25 gr)

• Okklusale vrijheid 
controleren middels 
wasbeet (dikte meten)
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Geprepareerd  (behalve 1.3 en 23)

Prepareren:

• Oude restauraties 
verwijderen

• Scherpe randen afronden
• Geen ondersnijdingen 
• ondersnijdingen eerst 

opvullen met 
glasionomeer (composite
basing)

• Chamfers, geen bevels
• Minimaal 0.8 mm dikte

• Outline bij voorkeur in 
glazuur eindigend

• Goede seat prepareren, 
vergemakkelijkt het 
plaatsen
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Electrotoom gebruikt

Beet vastleggen met Futar D



14

Beet vastleggen na prepareren

• Composietbolletjes laten zitten (1.3 2.3)
• Patiënt laten dicht doen
• Futar D intra occlusaal spuiten
• Composietbolletjes verwijderen
• Deze resterende elementen prepareren
• afdrukken
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Afdrukken met Hydrocolloid en alginaat
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Afdruk antagonerende kaakhelft
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afdrukken

• Liefst met Hydrocolloide en alginaat
• Dan ook snel uitgieten
• Niet met een hard en stug afdrukmateriaal, 

risico beschadiging gipsmodel
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Afdruk voor de tijdelijke voorziening
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Tijdelijke voorziening:

• Afdruk maken van diagnostische opwas
• Afdruk vullen met Protemp oid.
• Clip van Voco ideaal voor tijdelijke 

restauraties 
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Plaatsingsprocedure voorbereiden

Estenia restauraties
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pasfase

Pasfase:

• De restauraties voorzichtig één voor één 
passen, ze zijn niet zwak maar kunnen wel 
fractureren als ze nog niet gecementeerd 
zijn.
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Kleine correcties

Bevestigen 1.3 en 23
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Occlusiecontrole 1.3 2.3

Bevestigen overige restauraties
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Volgorde van cementeren:

• Best onder rubber dam
• Met Panavia of Variolink
• Eerst de 1.3 (of 2.3), 

puimen, etsen, bonden, 
plaatsen (systeem 
afhankelijk)

• Overmaat wegnemen
• Uitharden, afwerken
• occlusiecontrole

• Dan de volgende 
cuspidaat

• Occlusiecontrole
• Dan één voor één 

plaatsen, afwerken.
• Om en om plaatsen, niet 

op een rij
• Inslijpen (indien nodig)
• Polijsten met diamantpasta

Estenia partiele restauraties
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Estenia van de firma Kuraray

Kleuropbouw analoog aan porselein
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Gepolymeriseerd met licht en warmte

Occlusie en disclusie beheersbaar 

gecreëerd
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Bijna klaar …

Gereed voor passen / plaatsen
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Zijdelingse delen geplaatst

Alle restauraties bevestigd
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Goede occlusale afsteuning, ook in het front

Behandelaar Nittert Postema
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Goedegebuure Tandtechniek Nijmegen

Techniek door


