
Afb. 2 Het light-body materiaal AFFINIS PRECI-
OUS (Coltène/Whaledent AG) wordt aangebracht 
voor de tweestaps afdruk …

Afb. 1 Geprepareerd gebitselement 14 na plaat-
sing van de draden.

Afb. 3 … en wordt met een voorzichtige 
luchtstroom in de sulcus gedrukt (luchtblaas-
techniek).
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Alle goede prothesen zijn ge-
baseerd op de perfecte afdruk. De  
huidige theoretische marginale nauw-
keurigheden van 50 µ voor vaste pro-
thesen zijn alleen mogelijk als de tand-
technicus een scherpe en luchtbelvrije 
afdruk van de preparatierand als werk-
model krijgt.

Deze doelstelling kan alleen met  

succes worden gerealiseerd als een consis-

tente procedure wordt gevolgd met pas-

sende hoogwaardige materialen. Gedu-

rende de vele jaren met (goede en slechte) 

ervaringen hebben wij een streng proces 

ontwikkeld, dat altijd start met een hygië-

nefase gericht op patiëntspecifieke eisen.  

Systematisch werk is gewoonweg on-

mogelijk als de gingiva al bij het ge-

ringste contact begint te bloeden. Vóór 

de hygiënefase vindt alleen een nood 

behandeling plaats en worden tijde-

lijke prothesen voor restauraties ge-

bruikt. De conserverende en, indien no-

dig, chirurgische behandeling wordt 

pas gestart bij een goede parodon-

tale toestand, d.w.z. schoon en onge-

voelig voor aanraking. Alle abutment 

vullingen voor de vaste prothese worden 

vastgecementeerd en een eventuele en-

dodontische behandeling vindt plaats. 

Pas in dit stadium wordt het definitieve 

protheseplan opgesteld. Dit betekent dat 

wij tijdens de preparatie niet meer voor 

verrassingen komen te staan waardoor 

de behandeling zou kunnen worden ver-

traagd of zelfs een wijziging van het plan 

nodig zou zijn.

De feitelijke preparatie moet zo  

weinig mogelijk trauma voor de gingiva 

veroorzaken. Daarom plaatsen wij niet 

eerst een retractiedraad, zoals vaak wordt 

aanbevolen, omdat retractiedraden vaak 

in roterende instrumenten vast komen te 

zitten. In plaats daarvan wordt het tand-

vlees met passende retainers tegen letsel 

door roterende instrumenten beschermd. 

Tegelijkertijd proberen wij, waar moge-

lijk, de preparatierand supragingivaal en 

zo recht mogelijk te houden. Het doel 

moet zijn ervoor te zorgen dat de gingi-

varand voorspelbaar blijft, d.w.z. zoals het 

was vóór de preparatie zelfs na plaatsing 

van de restauratie om later niet-afgedekte 

kroonranden te voorkomen. Daarom wij-

zen wij elektrochirurgische preparatie van 

de rand af omdat een lijn met licht lit-

tekenweefsel tijdens de genezingsfase 

onvermijdelijk is. Daardoor kan de tand-

vleesrand zich op onberekenbare wijze 

terugtrekken, waardoor een situatie ont-

staat die onacceptabel is voor een voor-

spelbaar esthetisch resultaat.

Dit geldt ook voor het plaatsen van 

retractiedraden. Het is niet zomaar dat 

in de parodontologie een maximumdruk 

van 10 g wordt voorgeschreven voor het 

meten van de pocketdiepte om overma-

tig diepe, traumatische metingen te voor-

komen. Als retractiedraden met een te 

hoge druk in de pocket worden gedwon-

gen, bestaat het risico dat de gingivarand 

loslaat en de biologische breedte wordt 

aangetast. Daarom mag deze stap nooit 

door een assistent worden uitgevoerd. Bij 

de dubbele-draadtechniek, waaraan wij 

de voorkeur geven, plaatsen wij altijd een 

zo dun mogelijke draad (maat 000, Ultra-

pak, Ultradent), die in de gingivarand ver-

dwijnt, en vervolgens een tweede draad 

van passende dikte, die precies op de-

zelfde hoogte als de preparatierand wordt 

geplaatst (Afb. 1).

Ondanks alle twijfels over het dimen-

sioneel gedrag geven wij nog steeds de 

voorkeur aan de klassieke correctieafdruk 

met A-siliconen voor kronen en bruggen, 

omdat het de veiligste en meest voor-

spelbare afdrukscherpte garandeert in 

het kritische randgebied. Dit stelt spe-

cifieke eisen aan het afdrukmateriaal. In 

tegenstelling tot de dual-mix- of sand-

wich-techniek dient het extreem viskeuze 

puttymateriaal een bepaalde, hoogwaar-
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Afb. 6 De scherpe master-afdruk biedt een goede 
werkmodel voor de tandtechnicus.

Afb. 7 De metaal-keramische brug onmiddellijk 
na cementering.

Afb. 5 Aanbrengen met de Coltène/Whaledent 
AG Microsystem dispenser is veilig en precies, 
zelfs voor kleinere vrouwenhanden.

Afb. 4 De uitstekende ‘leesbaarheid’ van de 
uitstekende contrasteigenschappen van de 
zilveren correctieverbinding is direct zichtbaar 
bij beoordeling van de definitieve afdruk.
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dige hardheid te bereiken om een onbe-

rekenbare rek tijdens de correctieafdruk 

tot een minimum te beperken. Daaren-

tegen moet het light-body materiaal vol-

doende laagviskeus te zijn om het over-

tollige materiaal probleemloos te laten 

wegvloeien en een zo dun mogelijke cor-

rectielaag te creëren. Een vaak voorko-

mende probleem van vele correctiemate-

rialen is de ontwikkeling van luchtbellen 

bij de preparatierand vanwege de hydro-

fobische eigenschappen van het silicone 

als het in aanraking komt met het voch-

tige dentine. Een globale beoordeling van 

de kwaliteit van de afdruk is noodzake-

lijk om het behandelingsplan te kunnen 

voortzetten, zodat het, indien nodig, on-

middellijk kan worden herhaald als het 

beginresultaat onbevredigend is. Daar-

door wordt ook voorkomen dat de pati-

ent nogmaals moet worden behandeld.

De nieuwe AFFINIS PRECIOUS (Col-

tène/Whaledent AG) leverde de beste re-

sultaten van alle in onze praktijk geteste 

A-siliconen op. Het puttymateriaal is be-

schikbaar in diverse gradaties van uitein-

delijke hardheid en consistentie. Om de 

bovengenoemde redenen geven wij de 

voorkeur aan “Putty Soft” voor de voorlo-

pige afdruk.

Het wash-materiaal was voor ons ech-

ter een complete verrassing. Het is ge-

kleurd met metalen deeltjes en heeft een 

gouden glans (regular body) en een zilve-

ren glans (light body). Dankzij het daar-

uit voortvloeiende contrast is de uitein-

delijke afdruk veel helderder en daarom 

veel nauwkeuriger voor de tandtechni-

cus vergeleken met de traditionele com-

binatie van licht en donker of comple-

mentaire tinten van andere fabrikanten. 

AFFINIS PRECIOUS voelt iets steviger aan 

dan zijn voorganger, maar dit is geen na-

deel tijdens het gebruik. De verrassende 

vloei-eigenschappen van het wash-ma-

teriaal zijn daarentegen behouden geble-

ven en het kan zelfs in positieve zin wor-

den vergeleken met polyethers, terwijl 

het niet onregelbaar vloeit bij het aan-

brengen op meerdere preparaties. De be-

vochtigingscapaciteit van vochtig den-

tine én van de omliggende weke delen 

is verrassend (Afb. 2 en 3).

Vanaf het eerste moment dat wij 

 AFFINIS PRECIOUS zijn gaan gebruiken, 

hebben wij geen afdruk hoeven te her-

halen vanwege luchtbelvorming op de 

preparatierand. Als er echter toch on-

nauwkeurigheden ontstonden, waren 

deze dankzij de helderheid van het zilve-

ren light-body materiaal duidelijk zicht-

baar (Afb. 4).

Het aanbrengen van een coating op 

de voorlopige afdruk met wash-materiaal 

met behulp van 50 ml-patronen is altijd 

nogal lastig. Bij de traditionele dispensers 

en mengcanules is veel handkracht ver-

eist en vooral voor vrouwen zijn zij moei-

lijk hanteerbaar. Anderzijds worden de 

daardoor veroorzaakte trillingen van de 

hand versterkt door de lange hefboom 

tussen de hand en de tip van de meng-

canule. Dankzij het microsysteem is dit nu 

aanzienlijk vergemakkelijkt (Afb. 5).

De patronen, die slechts 25 ml bevat-

ten, zijn bijna net zo flexibel met de over-

eenkomstige mengcanules als een groot 

standaardpatroon. Voor het gebruik ervan 

is echter veel minder kracht nodig en het 

kan nauwkeuriger worden aangebracht 

op de voorlopige afdruk om de hefboom 

met ca. een derde is ingekort. 

Wij hebben met AFFINIS PRECIOUS 

uitstekende resultaten behaald en het is 

de ideale aanvulling op ons werksysteem. 

Het geeft ons de zekerheid dat wij geen 

andere afdruk nodig zullen hebben om-

dat in het laboratorium onnauwkeurighe-

den op de definitieve afdruk werden vast-

gesteld. (Afb. 6).
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