
Afb. 3: Selectie van de juiste vorm met de  
contourwijzer Contour Guide.

Afb. 2: De axiale hoek en het occlusievlak zijn 
niet juist.

Afb. 1: Beginsituatie met verkleuring, cariës en 
een onaantrekkelijke vorm.

Afb. 4: COMPONEER zit voor verwerking stevig 
vast in de pincet.

Afb. 6: Microretentieoppervlak (23 mPa  
hechting).

Afb. 5: Minimale preparatie.
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Esthetische afwegingen spelen 
een steeds belangrijkere rol bij het 
restaureren van de frontelementen. 
Tot nu toe konden tandartsen de kleur 
en vorm van gebitselementen aanpas-
sen door middel van de bekende vrije 
vormgevingstechniek of ze konden 
kiezen voor de klassieke keramische 
veneer. Een compleet nieuw systeem 
biedt tandartsen nu ook een andere 
optie.

Coltène/Whaledent, de Zwitserse 
specialist op het gebied van tandheelkun-
dige materialen, introduceert nu COMPO-
NEER, een volledig nieuwe generatie fron-
telementrestauraties. Dit systeem omvat 
gepolymeriseerde, voorgevormde schild-
jes van composietglazuur en vormt bij 
ingrijpende restauraties in het front een 
verbetering en vereenvoudiging ten op-
zichte van de tijdsintensieve vrije vormge-

vingstechniek. Door de anatomische ba-
sisvorm kunnen tandartsen tot wel 40 % 
efficiënter werken, waarbij ook nog eens 
de kwaliteit van het eindresultaat wordt 
verbeterd.

Voordelen
 � Voorgevormde composietschildjes 

op maat
 � Verbeterde marginale adaptatie
 � 100 % hechting aan verwerkings-

composiet
 � Geheel vrij van luchtbellen door ma-

chinale productie
 � Homogeen
 � Materiaaldikte slechts 0,3 mm

Verwerking
Patiënten verwachten steeds va-

ker een perfect uiterlijk, daardoor is er 
een toenemende vraag naar verbetering 
van de esthetiek. Bij directe restauratie-

ve voorzieningen is dit in veel gevallen 
moeilijk te realiseren. Tot nu toe lag de na-
druk op het maken van restauraties die op 
normale spreekafstand onzichtbaar zijn.

Drie basale systemen voor restaura-
ties in het front:

 � Directe, vrije vormgevingstechniek 
met behulp van composiet

 � Directe CAD/CAM-techniek (Cerec)
 � In een tandtechnisch laboratorium 

gemaakte veneers

Grootschalige vrij vormgegeven res-
tauraties vergen tijd, grote vaardigheid 
en vormgevingskwaliteiten. De directe 
techniek is echter minder intensief en ook 
goedkoper, waardoor deze methode voor 
velen aantrekkelijk is. Voor restauraties 
worden echter toch vaak indirecte tech-
nieken gebruikt, aangezien de kans op 
succes hierbij groter is. Grote problemen 
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Afb. 7: Adaptatie van composiet op schildje. Afb. 8: Aanduwen met pincet en adaptatie met 
het MB5-modelleerinstrument.

Afb. 11: Definitieve afwerking front.

Afb. 9: Individuele vormgeving.

Afb. 12 + 13: 200 × vergroot, handmatig met 
ingesloten luchtbellen (12), machinaal en homo-
geen (13).

Afb. 10: Harmonisch front met behulp van 
COMPONEER.
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die bij de conventionele directe tech-
niek kunnen opduiken zijn de marginale 
adaptatie, de omgang met de bovenste 
glazuurlaag en de anatomische vormge-
ving. Door de kenmerken van het mate-
riaal is microporeusheid heel gebruikelijk, 
wat vaak tot snellere verkleuring en an-
dere uiterlijke problemen leidt. Het nieu-
we, directe veneersysteem COMPONEER 
is een combinatie van verbeterde mate-
rialen, speciaal ontworpen instrumenten 
en gedetailleerde instructies. Hierdoor 
wordt het spectrum aan indicaties voor 
de directe techniek verbreed. COMPO-
NEER legt nieuwe maatstaven aan op het 
gebied van betaalbaarheid en kwaliteit. 
Composietschildjes vormen een nieuwe 
categorie directe restauraties voor fron-
telementen. Aan de basisprincipes van 
de vrije vormgevingstechniek wordt niet 
getornd. De techniek is echter vereenvou-
digd en verbeterd. In het volgende voor-
beeld zijn een aantal van de belangrijkste 
stappen te zien.

Appliceren
Na vaststelling van de indicatie en het 

diagnostische doel werd bepaald welke 

gebitselementen toe waren aan een res-
tauratie. In dit geval moest in de boven-
kaak de cariës van hoektand tot hoektand 
worden behandeld en moesten de vorm, 
de kleurtint en de axiale hoek worden ge-
corrigeerd (afb. 1 + 2).

De glazuurschildjes zijn verkrijgbaar 
in drie formaten en twee verschillende 
translucente kleurtinten: ‘Universal’, een 
neutrale kleurtint en ‘White Opalescent’, 
een lichte kleurtint. Deze laatste is ge-
schikter voor jonge gebitten. Als binnen 
de schildjes het juiste dentinecomposiet 
wordt aangebracht, kan iedere gewens-
te combinatie van kleurtinten worden ge-
realiseerd.

De vorm van het gebitselement 
wordt geselecteerd met de COMPO-
NEER-contourwijzer Contour Guide  
(afb. 3). Er zijn dertig verschillende vor-
men beschikbaar. De vorm van de Con-
tour Guide wordt boven de te restaureren 
tand gehouden, waarbij de blauwig-
transparente kleur een optimaal contrast 
geeft met het geselecteerde element. De 
glazuurschildjes kunnen ook op proef op 

de elementen worden aangebracht, of 
tijdelijk worden gecementeerd met be-
hulp van een niet-uitgehard composiet. 
Zo kan worden bepaald waar de COMPO-
NEER moet worden aangepast en in hoe-
verre dit nodig is. Ook correcties waarbij 
afslijpen noodzakelijk is, kunnen in dit 
stadium worden gemarkeerd. Het bes-
te instrument voor het aanpassen van de 
vorm van het schildje is een langzaam ro-
terend grof schijfje, zonder gebruik van 
waterkoeling. Over het algemeen heeft 
een grotere vorm de voorkeur. Hiermee 
worden de marginale gebieden beter af-
gedekt en blijft zo veel mogelijk speel-
ruimte over om de vorm aan te passen. 
De speciaal ontwikkelde pincet is een ide-
aal instrument voor het vasthouden van 
het schildje (afb. 4). Het etiket op de pri-
maire verpakking (aan de achterzijde) kan 
worden verwijderd en ter documentatie 
in het dossier van de patiënt worden op-
genomen. Een droog werkgebied is es-
sentieel voor het beste resultaat. Voor de 
preparatie gelden niet de klassieke regels. 
De minimale laagdikte van 0,3 mm houdt 
in dat het oppervlak maar minimaal hoeft 
te worden gereduceerd (afb. 5). In sommi-



Afb. 14: Verkleurde en extreem korte  
gebitselementen.

Afb. 15: Verlengen en bleken van elementen 
zonder preparatie.

Afb. 16: Correctie van de positie van het  
element en sluiting diasteem.
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ge gevallen hoeft het glazuur alleen maar 
te worden opgeruwd en is geen specia-
le preparatie meer nodig. Breng voor een 
goede hechting eerst Etchant Gel s aan 
op alle glazuur- en dentineoppervlakken 
en verdeel het materiaal gelijkmatig met 
een borstel. De uithardingstijd op glazuur 
is 30 à 60 seconden en op dentine 15 se-
conden, spuit het gebied vervolgens ge-
durende 20 seconden schoon. Volgens 
de basisprincipes wordt de Total Etch-me-
thode toegepast, in combinatie met One 
Coat Bond, een geconcentreerd materi-
aal dat bij nanohybride composieten be-
tere bevochtiging geeft. Breng One Coat 
Bond gelijkmatig op het glazuur en het 
dentine aan en laat het gedurende mini-
maal 20 seconden uitharden. Breng ver-
volgens transparante matrixbanden aan 
in de interdentale ruimten, om te voor-
komen dat gebitselementen onderling 
verbonden raken. De met bonding be-
werkte oppervlakken worden primair 
uitgehard gedurende 10 sec. Door het 
unieke microretentieoppervlak van COM-
PONEER (2 μm) (afb. 6) hoeft de binnen-
kant van het schildje minder te worden 
geconditioneerd, aangezien extra be-

werkingsstappen, zoals afstralen en sila-
niseren, overbodig zijn. One Coat Bond 
wordt direct aangebracht met een borstel 
en hoeft niet met licht te worden uitge-
hard. In combinatie met het fixatiecom-
posiet resulteert dit in 100% hechting. 
Dit betekent dat het element maar van 
één homogene composietlaag is voor-
zien, waarbij bovendien de sterkte van 
het eindresultaat toeneemt en de nei-
ging tot verkleuren wordt verminderd. 
Voor een goed esthetisch resultaat raden 
wij aan om sYNERGY D6 te gebruiken. De 
kleurtint van dit materiaal is optimaal aan-
gepast aan COMPONEER. Er kunnen ook 
andere systemen worden gebruikt. Wij ra-
den echter aan om dan voor gebruik eerst 
het kleurresultaat te testen.

Als het nodig is om eerst vullingen 
te verwijderen, kan COMPONEER worden 
aangebracht met de corresponderende 
dentinemassa en na de eerste lichtuithar-
ding van palatinaal worden gevuld. Dit 
kan ook worden gedaan bij verlenging 
van elementen of het sluiten van diaste-
men. Ook kunnen caviteiten vooraf met 
een dentinemassa worden gevuld, om zo 

een homogene basis te krijgen. Gebruik 
een glazuurmassa voor het corrigeren van 
de vorm of voor eenvoudige kleuraanpas-
singen (Enamel Universal of Enamel White 
Opalescent).

Teveel glazuurmassa zorgt voor een 
grijze verkleuring van de restauratie en 
voor te grote transparantie. De compo-
siet wordt aangebracht aan de zijkant van 
het composietschildje dat moet worden 
aangebracht. Hierbij wordt een geschikt 
instrument gebruikt (het meegeleverde 
MB5-modelleerinstrument) (afb. 7). De 
composiet wordt ook op het element 
aangebracht, om insluiting van luchtbel-
len te voorkomen. De COMPONEER wordt 
vervolgens voorzichtig op zijn definitie-
ve plaats aangebracht, onder constante 
lichte druk van het plaatsingsinstrument 
(afb. 8).

Het plaatsingsinstrument is speciaal 
gemaakt voor het positioneren van de 
veneers. Het uiteinde is voorzien van een 
knop van silicone, waardoor een ideale 
krachtenverdeling ontstaat. Bij een com-
plete restauratie van de frontelementen, 

Beginsituatie en definitieve situatie bij anteriorrestauraties met COMPONEER



Afb. 18: Systeemkit met vier uitneembare 
modules.
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Afb. 17: Element 11 is voorzien van Universal 
COMPONEER en een basis van SYNERGY A1/B1.
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raad ik aan om te beginnen bij de centra-
le incisieven. Houd de COMPONEER op 
zijn plaats en verwijder grote hoeveel-
heden overtollig materiaal. Adapteer de 
composiet om de juiste marginale ran-
den te krijgen. Begin niet met lichtuit-
harding voor de juiste positie van de 
veneer is gecontroleerd. Verwijder ver-
volgens duidelijk overtollig materiaal of 
begin met een eerste contourering. Voor 
de approximale gebieden kunnen af-
werk- en polijststrips worden gebruikt. 
Voor de vormgeving van de interincisale 
hoeken kunnen het best flexibele schijf-
jes worden gebruikt. De basisvorm van 
de COMPONEER is een gladde anatomi-
sche structuur, waardoor het oppervlak 
voorzien kan worden van individuele ken-
merken of de vorm kan worden aange-
past aan het gezicht, het bipupillaire vlak 
of de liplijn (afb. 9 + 10). Met behulp van 
microborsteltjes zonder water kan de res-
tauratie optimaal op hoogglans worden 
gepolijst (afb. 11). Doordat de composiet-
schildjes volledig homogeen zijn, bestaat 
er geen gevaar voor het optreden van on-
gewenste poreusheid van het oppervlak 
bij de definitieve afwerking (afb. 12 + 13). 
Het eindresultaat is een glanzend com-
posietoppervlak van de hoogste kwali-
teit, voor blijvende esthetiek (afb. 14). De 

COMPONEER is gemaakt van een hoog-
waardig composiet en kan worden ge-
zien als hulpmiddel bij het vormgeven. 
Ze worden vooral gebruikt om het vol-
ledige anteriorgebied van het gebit aan-
trekkelijker te maken. Het eindresultaat 
is gegarandeerd van een aansprekende 
en zeer hoge kwaliteit en is bovendien 
gemakkelijk te realiseren. Bovendien kan 
met deze schildjes efficiënter worden ge-
werkt, aangezien de duur van de behan-
deling soms met wel 40% afneemt. Dit is 
een goed gegeven voor de tandarts en 
voor de patiënt een stuk comfortabeler. 
Door de vereenvoudigde directe restau-
ratietechniek wordt ook het spectrum aan 
indicaties verbreed. Naast de eenvoudi-
ge restauratie ten behoeve van een es-
thetisch resultaat (afb. 15), kan de directe 
techniek ook worden gebruikt voor com-
plexere gevallen, waarmee de tandarts 
en zijn of haar patiënten nieuwe behan-
delopties ter beschikking hebben (afb. 
16). Ook restauraties van afzonderlijke ele-
menten zijn mogelijk, waardoor de be-
spaarde tijd in het perfectioneren van het 
oppervlak kan worden gestoken (afb. 17).

Conclusie
COMPONEER omvat meer dan alleen 

eenvoudige veneerschildjes, het is een 

volledig behandelsysteem dat uit vier mo-
dules bestaat: de module met composiet-
schildjes, de module voor de adhesieve 
techniek (Etchant Gel, bondingmateriaal 
en composiet), de module met speciaal 
ontwikkelde gereedschappen en instru-
menten (fronttandmodelleerinstrument, 
pincet, plaatsingsinstrument en reductie-
instrumenten), en de documentatiemo-
dule, bestaande uit een gedetailleerde 
DVD, een zeer gedetailleerd gebruikers-
handboek met kleurenfoto’s, een hulp-
catalogus met veelgestelde vragen en de 
antwoorden daarop, etc. (afb. 18).

COMPONEER optimaliseert en ver-
eenvoudigt de restauratieve tandheel-
kunde en biedt nieuwe mogelijkheden 
voor het creëren van functionele, betaal-
bare en esthetische restauraties, waarvan 
zowel de tandarts als zijn of haar patiën-
ten profiteren.
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