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Voor precisieafdrukken kunnen 

wij als tandartsen beschikken over 

een scala aan afdrukmaterialen van 

verschillende fabrikanten. Het betreft 

vooral materialen op basis van silico-

ne en polyether.

Voor het maken van afdrukken van 

preparaties maakt men in onze streken 

meestal gebruik van correctieafdrukken 

en de dubbele mengtechniek. De laatste 

jaren zijn ook digitale, optische afdrukken 

voor het maken van werkstukken op ba-

sis van CAD/CAM in zwang. De metho-

den die in laboratoria worden toegepast 

zijn door deze techniek de laatste jaren 

deels ingrijpend veranderd. Het maken 

van een fysieke afdruk van de mond van 

de patiënt als basis voor een werkmodel 

zal echter nog niet binnen afzienbare tijd 

kunnen worden vervangen door optische 

methoden.

Silicone en polyether kunnen grof-

weg op de volgende punten met elkaar 

worden vergeleken: De viscositeit resp. 

consistentie van silicone kan relatief goed 

worden bepaald. Dit heeft als voordeel 

dat zeer viskeuze siliconenmaterialen een 

vrij hoge druk uitoefenen, waardoor de 

relevante weke delen, zoals de interden-

tale papil en de tandvleesrand, goed wor-

den weggeduwd.

In een vochtige omgeving geeft sili-

cone een heel nauwkeurige aftekening. 

De patiënten vinden de neutrale smaak 

van het materiaal prettig en tandartsen 

waarderen dat het materiaal zo gemak-

kelijk hanteerbaar is. Anderzijds heeft po-

lyether onder ons tandartsen een grote 

schare aanhangers. Dat zeker ook vanwe-

ge de chemische materiaaleigenschap-

pen van het materiaal in situaties waar 

voldoende drooglegging lastig is. Door 

de goede vloei-eigenschappen wordt de 

preparatie uitstekend omgeven door het 

afdrukmateriaal.

Maar juist die langdurige, goede 

vloei-eigenschappen, die gebruikers van 

polyether zo op prijs stellen, zijn een van 

de belangrijkste redenen dat er tijdens 

het afdrukken overbrengingsfouten kun-

nen optreden door afwijkingen als gevolg 

van bewegen. Het materiaal heeft geen 

snapset-eigenschappen, die maken dat 

het afdrukmateriaal zo snel mogelijk hard 

wordt als het in de mond terecht komt. 

De positie van de lepel in de mond is 

aanzienlijk instabieler en gevoeliger voor 

afwijkingen door bewegen dan bij silico-

ne, een materiaal met een hogere visco-

siteit. Op dit thema kom ik uitgebreider te 

spreken in het gedeelte waarin het ma-

ken van de afdruk wordt toegelicht. Pa-

tiënten moeten bij afdrukmaterialen van 

polyether erg wennen aan de smaak, die 

ze vaak onprettig vinden.

Hoewel silicone als materiaal in wezen 

hydrofoob is, kon de oppervlakte-affiniteit 

in het verleden sterk worden verbeterd 

door het optimaliseren van de materiaal-

eigenschappen. Dit is vooral te merken 

aan het betere vloeigedrag in een voch-

tige omgeving. Onder tandheelkundigen 

kennen beide materialen hun overtuigde 

aanhangers. Zij geven binnen hun eigen 

praktijk vaak de voorkeur aan een van bei-

de materialen. Het aantal gebruikers dat 

beide materialen selectief toepast, lijkt 

maar klein te zijn. In mijn praktijk heb ik A-

silicone op waarde leren schatten.

Het doel was om AFFINIS SYS360 put-

ty aan een praktijktest te onderwerpen. 

Het gebied waarvoor het materiaal zou 

worden toegepast was een preparatie 

van de elementen 36, 37 en 38 in de linker 

onderkaak, ten behoeve van gedeeltelij-

ke kronen. Er was bij drie vrij omvangrijke 

amalgaamvullingen, die niet meer volde-

den, sprake van secundaire cariës. Er was 

vaak sprake van impactie van voedselres-

ten in het approximale gebied, met als 

gevolg diepe pockets en ontstekingen 

van de marginale gingiva (afb. 1 + 2).

De patiënte had gekozen voor een 

metaalvrije voorziening van indirect 

composiet. De beweegredenen hiervoor 

waren de duidelijk levende wens van blij-

vende adhesieve aansluiting in het rand-

gebied en de goede ervaringen die met 

directe restauraties van composiet zijn 

opgedaan (zie I. Krejci, Genève, D. Diet-

schi, Genève en R. Spreafico, Milaan voor 

literatuur).

Tijdens de voorbehandeling werden 

de amalgaamvullingen en de onderlagen 

verwijderd. Na excavatie en het behande-

len van de approximale oppervlakken van 

de tandwortels met microdebridement 

en root planing werd een voorziening 

met adhesieve (A.R.T. Bond) opbouwres-
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tauraties (ParaCore) aangebracht (afb. 3). 

Na deze voorbehandeling volgde een he-

revaluatiefase van de ontwikkeling van de 

pulpa en het parodontium. Vervolgens 

werden de drie molaren geprepareerd 

voor gedeeltelijke kronen. De prepara-

tie-eisen voor indirecte composietrestau-

raties komen grotendeels overeen met 

de eisen die voor volledig keramische 

voorzieningen worden gesteld. Vermij-

ding van te puntige hoeken, voldoende 

ruimte, afgeronde boxen en schouders, 

duidelijke preparatiegrenzen en gladde 

oppervlakken helpen bij het afdrukken 

en bij het maken van een goed passen-

de restauratie.

Om de preparaties en het niet-gepre-

pareerde deel van de elementen werd 

snel en volledig AFFINIS regular body 

gespoten (afb. 4). Tegelijkertijd vulde de 

assistente een geconfectioneerde AC–

President Tray met AFFINIS SYS360 putty 

(afb. 5). Deze afdruklepel heeft het voor-

deel dat de definitieve afdruk in de stoom-

sterilisator kan worden geautoclaveerd. 

Daarmee is de steriele veiligheid gewaar-

borgd voor het praktijkteam, het team 

van tandtechnici en de patiënt zelf.

Direct nadat de afdruklepel met be-

hulp van het mengapparaat is gevuld, 

heeft het materiaal een heel prettige con-

sistentie. Het materiaal kan dan zonder 

problemen met de duimen beter over 

de afdruklepel worden verdeeld en aan-

geduwd (afb. 6). Het materiaal gedraagt 

zich daarbij als een met de hand gekne-

de putty en plakt niet aan de handschoe-

nen. Vervolgens wordt de gevulde lepel 

aangebracht op de elementen waar het 

andere materiaal omheen is gespoten 

(afb. 7). De uitgeoefende druk van het 

materiaal is heel prettig en de lepel ligt 

heel stabiel in de mond van de patiënt als 

de afdruk de gewenste positie heeft. Die 

rustige positie lijkt mij een heel nuttige 

eigenschap, omdat kleine onnauwkeurig-

heden als gevolg van bewegen hierdoor 

aanzienlijk kunnen worden beperkt. Het 

lijkt mij goed om hier een vergelijking te 

trekken met materialen op basis van po-

lyether: door de goede vloei-eigenschap-

pen van polyether worden preparaties 

bij het maken van afdrukken weliswaar 

heel goed omgeven door het materiaal, 

maar het duurt lang voor de afdruk ge-

stabiliseerd is. Dit heeft onder andere te 

maken met het feit dat polyethers lang-

zaam uitharden (= risico van afwijkingen 

door bewegen). De A-siliconenmateria-

len van Coltène/Whaledent AG hebben 

snapset-eigenschappen, waardoor het af-

drukmateriaal direct hard wordt als het in 

de mond wordt ingebracht. Ook in verge-

lijking met de gebruikelijke siliconenma-

terialen is de hier toegepaste, door een 

apparaat voorgemengde putty veel sta-

bieler tijdens het maken van de afdruk. Dit 

onderdeel van het maken van afdrukken 

is voor mij bij polyethermaterialen toch 

een heel kritisch punt, want de lepel of 

de patiënt hoeven maar een klein beetje 

te bewegen of er ontstaan extreme verte-

keningen in de gemaakte afdruk. In mijn 

eigen praktijk moest ik bij polyethers de 

instabiele positie van de lepel in de mond 

van de patiënt opvangen door een zo in-

dividueel mogelijke lepel te maken en 

door het aanbrengen van stops aan de 

binnenzijde van de lepel. Deze extra in-

spanningen kan ik achterwege laten als 

ik AFFINIS SYS360 putty gebruik.

De afdrukken van zowel de boven- als 

de onderkaak zijn op dezelfde manier en 

met dezelfde materialen gemaakt, in de 

dubbele mengtechniek (afb. 8 + 9). Na het 

maken van de afdruk werd een beetregis-

tratie gedaan met behulp van JET BLUE 

BITE (afb. 10). Met behulp van Cool Temp 

NATURAL werd er via de directe techniek 

een provisorische voorziening gemaakt 

voor de drie elementen (afb. 11). Als vor-

melement diende een voorafdruk van de 

betreffende elementen, eveneens met 

behulp van AFFINIS SYS360 putty, nadat 

de elementen van adhesieve opbouwvul-

lingen waren voorzien. De omgang met 

de afdrukken in het tandtechnisch labora-

torium verloopt volgens de onderstaande  

klinische stappen. Het is zeker nuttig om 

vóór het inpassen van de tijdelijke voor-

zieningen de patiënt en de tandtechni-

cus met elkaar in contact te brengen voor 

het bepalen van de kleur van de elemen-

ten. Bij indirecte composietrestauraties 

vormen beoordelingen van de dentine-

kleur en de zichtbare en meetbare gla-

zuurdikte uiterst waardevolle informatie 

voor het maken van deze heel individue-

le werkstukken.

Bij het maken van het werkmodel be-

oordeelde de tandtechnicus het vullen 

van de preparatie met superhard gips als 

heel goed (afb. 12.). Door de eigenschap-

pen van het uitgeharde siliconenmateriaal 

krijgt het gips prettige vloei-eigenschap-

pen (afb. 13).

De bovenkaak werd, na facebowregis-

tratie, met behulp van een opsteltafel in 

de articulator ingegipst. De JET BLUE BI-

TE-registratie diende als hulpmiddel voor 

plaatsing van de onderkaak in de articula-

tor, waarin hij samen met de bovenkaak 

werd geplaatst (afb. 14). De beetregistra-

tie met een eindhardheid van ca. 90 Sho-

re A zorgt voor een stabiele, nauwkeurige 

positionering van het model in de exac-

te positie. Voor het programmeren van de 
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articulator bij het inchecken van de mo-

dellen is er rekening mee gehouden dat 

een front-hoektandsegment apart kan 

worden weggehaald (afb. 15).

Voor met de laagopbouw van de 

composietrestauratie werd begonnen, 

werden de duidelijk aangegeven prepa-

ratiegrenzen voorzichtig vrijgemaakt, om 

zo bij het modelleren een goede toegang 

te krijgen voor instrumenten en penselen. 

Er moet in het randgebied zo voorzichtig 

mogelijk worden omgesprongen met de 

toepassing van stomplak. Vectris-isolatie, 

een materiaal op basis van een ethanol-

oplossing voor het aanbrengen van een 

flinterdunne waslaag op de stomp, ver-

richt daarbij goede diensten. In minder 

perifere gebieden kunnen er meerdere 

lagen worden aangebracht (afb. 16). Wij 

documenteren bij een opdracht aan een 

laboratorium voor een indirecte compo-

sietrestauratie alle benodigde informatie, 

zoals bijvoorbeeld de gewenste kleurop-

bouw. De afzonderlijke gedeeltelijke kro-

nen werden gemaakt met SYNERGY D6, 

een composietmateriaal van Coltène/ 

Whaledent AG (afb. 17 + 18). Voor het 

karakteriseren van fissuren kan bijvoor-

beeld gebruik worden gemaakt van de 

effectmassa’s van Miris2 of Paint on colors  

(Coltène/Whaledent AG) (afb. 19). Het 

is wel belangrijk om deze intensieve 

kleurtint weer sterk te reduceren en al-

leen te gebruiken voor de diepste fissuur-

gedeelten (afb. 20 + 21). Al het materiaal 

werd vervolgens grondig gepolymeri-

seerd met behulp van een polymerisa-

tielamp (afb. 22). De dunne spacerlaag 

van was werd voor het afnemen van het 

model uitgespat met behulp van heet 

water, om zo de originele dimensies van 

de preparatie te herstellen (afb. 23 + 24). 

Van alle restauraties werden in de articu-

lator de statische en dynamische occlu-

sie gecontroleerd, vervolgens werden de 

restauraties gepolijst. Bij controle van de 

pasvorm op de laboratoriumstomp en 

op de geprepareerde gebitselementen 

in de mond van de patiënt was de situa-

tie identiek, onder andere dankzij de gro-

te nauwkeurigheid van de overdracht van 

de gebitsdimensies door de manier van 

afdrukken (afb. 25 - 27). De restauraties 

werden adhesief bevestigd met behulp 

van A.R.T. Bond en in Calset verwarmde 

tips met SYNERGY D6 Universal (afb. 28).

Conclusies ten aanzien van AFFINIS 
SyS360 putty:

De neutrale smaak van AFFINIS 

SYS360 putty werd door onze patiënten 

grotendeels als aangenaam beoordeeld, 

ook doordat de langdurige smaakeffec-

ten van polyethermaterialen uitblijven. 

Het losmaken van het materiaal uit de 

vorm was echter in sommige gevallen iets 

lastiger dan bijvoorbeeld bij AFFINIS hea-

vy body of MonoBody. Dit heeft in eerste 

instantie te maken met de sterke neiging 

van het materiaal om zich goed naar de 

af te drukken gebitsgedeelten te voegen. 

Met een luchtstoot vanaf de zijkant van 

de afdruk wordt het ontstane vacuüm 

opgeheven en kan de afdruk gemakkelij-

ker worden weggenomen. Door de hoge 

Shore-hardheid is het ook mogelijk om af-

drukken te maken van gebitten met pa-

rodontale schade. Voor de patiënt kan dit 

echter wel onprettig zijn.

Door machinale menging ontstaat er 

een homogene massa zonder luchtbellen 

en van gelijke kwaliteit. Door de hogere 

viscositeit lijkt het op een echt puttyma-

teriaal. Het materiaal was volgens onze 

tandtechnicus heel goed bij te snijden. 

Het gemengde materiaal kan in de lepel 

worden gevormd en blijft bij het verdelen 

niet plakken aan de handschoenen.

Met AFFINIS SYS360 putty wordt het 

maken van afdrukken gemakkelijker, om-

dat de lepel door de zeer hoge viscositeit, 

in combinatie met de ideale snapset-ei-

genschappen, al direct na het positione-

ren wordt gestabiliseerd. Dat het materiaal 

minder gevoelig is voor afwijkingen als 

gevolg van bewegen, was voor mij een 

heel prettige verbetering. Door de zeer 

goede druk die AFFINIS SYS360 putty uit-

oefent komt de dunvloeibare correctie-

component AFFINIS regular body heel 

diep in goed gedroogde gedeelten van 

de sulcus terecht, waardoor de gedetail-

leerde weergave goed te reproduceren 

is. Ook in combinatie met de AFFINIS-

correctiematerialen blijft de afdruk heel 

goed afleesbaar.
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