


Dentines
Het dentine van natuurlijke tanden
heeft fluorescentie en opaciteit. Als
gevolg van fluorescentie
absorbeert een lichaam lichtenergie
en geeft het af in de vorm van licht.
Een modern composietsysteem dient
dentinevervangers te bevatten met
een fluorescentiegraad die
overeenkomt met die van het
natuurlijke element. Fluorescentie
versterkt de helderheidswaarde van
de dentinevervanger en vermindert
het metamerisme-effect. 
Metamerisme is een fenomeen dat
ervoor zorgt dat het object van kleur
verandert indien de lichttemperatuur
van de lichtbron wordt gewijzigd.
Restauraties die zijn geplaatst onder
bepaalde lichtomstandigheden
kunnen volledig anders van kleur
lijken indien er licht van een andere
bron opvalt. De gemiddelde
kleurverzadiging (chroma) van
natuurlijke tanden (centrale
incisieven, laterale incisieven en
cuspidaten) ligt in de buurt van de
580 nm. De A-kleuren uit de Vita® (1)

kleurenstaal liggen het dichtste in de
buurt van de gemiddelde 
kleurwaarde van natuurlijke tanden.
Generieke glazuren (generic enamels)
beïnvloeden de kleur. De huidige
generieke glazuren zijn helderder en
dichter geworden en hebben een
licht amberkleurige translucentie gekregen die dichter bij de waarde van natuurlijk glazuur licht. Hierom
zijn de vroegere A-kleuren verbeterd en gewijzigd. Hetgeen is geresulteerd in de ontwikkeling van
nieuwe universele dentines (UD). De chroma/kleurwaarde licht dichter bij die van natuurlijke
tanden. De nieuwe dentines hebben een hogere helderheid en dekken beter af. De kans op een
zogenaamd glaseffect in de uiteindelijke restauratie neemt hierdoor af en laten een meer optimaal
gebruik van de glazuren en opalescente materialen toe.

Enamel plus HFO: new generation
De esthetische oplossing voor elke restauratie

Fig. 2. Doorsnede van een geëxtraheerd element (links) en een doorsnede
ervan na restauratie met Enamel Plus HFO (rechts). Het samenspel tussen de
fluorescente composiet Enamel Plus HFO en het opvallende licht is
uitstekend

Fig. 1. De Enamel Plus HFO kleurenboom  
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(1) Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen – D



Fig. 6. GLAZUUR G.E.1
Lage waarde � oudere patiënt

Fig. 8. GLAZUUR G.E.3
Hoge waarde � kind

Fig. 3. Oudere patiënt Fig. 4. Volwassene Fig. 5. Kind

Glazuren
Het glazuur reflecteert en absorbeert licht en zend het door naar het onderliggende dentine.
Glazuurprisma’s hebben een hoge translucentie, wat lichtdoorlating mogelijk maakt. De
interprismatische substantie en de proteïnelaag hebben een lage translucentie en creëren een
interne diffusie van het licht en sturen het naar het dentine. 

De mate van translucentie van het natuurlijke glazuur is sterk gerelateerd aan de dikte en aan de
mate van mineralisatie dat de waarde of helderheid van een tand bepaalt. Dik glazuur, typisch voor
kinderen, heeft een lage translucentie en een hoge glans. Dun glazuur daarentegen  laat een hoge
translucentie toe en heeft weinig glans. In de tanden van kinderen is een rijke macro-en
microtextuur aanwezig. Een teken van dik glazuur en een hoge waarde. Tanden van volwassenen
zijn meer versleten, waardoor de microtextuur nauwelijks meer aanwezig is en het glazuur dunner
en meer translucent is. De waarde is gereduceerd tot gemiddeld. Bij oude(re) mensen is zowel de
macro- als de microtextuur verdwenen en is het verlies aan glazuur dusdanig dat de waarde nog
maar minimaal is.

Voor de drie niveaus in glazuurwaarde zijn drie generieke glazuren (GE) in het systeem
opgenomen. Hiermee kunnen de meest voorkomende gevallen worden gesimuleerd. GE 1 voor de
oude(re) patiënt, GE 2 voor de volwassen en GE 3 voor de jonge patiënt. Ongelimiteerde
combinaties van helderheid en translucentie kunnen worden bereikt door de generieke glazuren
met elkaar te mengen. Zo bent u zelfs in de meest complexe gevallen succesvol.

Het gedrag van lichtuithardende composietglazuren is precies tegenovergesteld aan dat van
natuurlijk glazuur. In natuurlijk glazuur is de waarde direct gerelateerd aan de dikte. Hier
tegenover staat dat bij een composiet elke toename in dikte een ‘glaseffect’ veroorzaakt door
een afname in waarde. De brekingsindex is namelijk heel anders dan die van natuurlijk glazuur.
Hierom adviseren wij om de generieke glazuren (GE) in laagjes van hooguit 0,3 tot 0,4 mm te
gebruiken.

3

Fig. 7. GLAZUUR G.E.2
Middenwaarde � volwassene



Opalescente en intensieve glazuren
Generieke glazuren op zich kunnen niet alle vormen van in natuurlijke tanden aanwezige
translucentie reproduceren. Hiervoor is de glazuurstructuur te complex. Bij bestudering van een
natuurlijke tand is het mogelijk om tenminste drie verschillende maten van translucentie te
ontdekken. Hierom was het noodzakelijk om drie aanvullende composietmassa’s te ontwikkelen,
elk met een verschillende translucentie. Een intensieve glazuur (IW) met een lage translucentie,
een generieke glazuur (GE) zoals hierboven reeds besproken, met een gemiddelde translucentie
en een opalescente glazuur (OE) met een hoge mate van translucentie. IW en OE dienen altijd
over de dentinecomposiet aangebracht te worden en moeten worden afgedekt met een laagje
GE. De intensieve en opalescente glazuren zijn dus in staat om generieke glazuren, die het
dichtste bij natuurlijk glazuur in de buurt komt mee te karakteriseren.

Opalescentie
De translucentiekarakterestieken van glazuur verhogen het opalescentiefenomeen. Dit is het
weerschijneffect van een transparant medium dat wordt bestraald met een polychrome straling,
bijvoorbeeld zonlicht. Om dit fenomeen te visualiseren moet de composietmassa een hoge mate
van translucentie hebben. De atmosfeer van de aarde is de aanleiding voor de kleuren in de lucht.
De diameter van atmosferische stofdeeltjes ligt zeer dicht bij de golflengte van blauw en violet licht.
Hierom absorberen ze deze golflengte en geven deze weer af aan de omgeving, in alle richtingen
verstrooiend. Dit verstrooide licht brengt de blauwe kleur van de lucht, de gele kleur van de zon in
de middag en haar rode kleur bij opkomst en ondergang teweeg. Om een opalescent
composietmateriaal te verkrijgen moet het hoog translucent en gevuld zijn met goed verdeelde
zeer kleine opake deeltjes, ,et een niet te hoge concentratie in de organische matrix. De speciale
vulstof filtert het licht en brengt de opalescente blauwe natuurlijke kleur (OBN) voort die
typisch is voor de natuurlijke opalescentie zoals in het incisale gebied. Opalescentie komt in
verschillende maten voor (mamelon, comb, window, spot) en in verschillende kleuren (gray, blue,
amber, white). Dit wordt verderop in deze manual beschreven.

Intensief
Intensief witte kleuren (IM, IW) worden gebruikt om glazuurranden en knobbels verder te
karakteriseren en worden onder en in het oppervlak van generiek glazuur aangebracht.

Fig. 9. 10. 11. Vervanging van niet passende restauraties bij een jonge patiënt. De nieuwe restauraties zijn goed
geïntegreerd door intensive white en door gebruik van blauwe en amberkleurige opalescente glazuren.

Fig. 12. 13. Intensief wit en opalescent incisaal. Details onder microscoop

1. Generic Enamel
2. Opalescent enamel (OBN)
3. Glass Connector
4. Dentine body

Mamelon opalescence 
opbouwschema
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Kleurverzadiging
7 UNIVERSELE DENTINES

UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
De fluorescerende composiet Enamel plus HFO reageer uitstekend op licht, op dezelfde
manier als het natuurlijke element

Helderheid
3 GENERIEKE GLAZUREN

G.E.1 (lage helderheid) – G.E.2 (gemiddelde helderheid) – G.E.3 (hoge helderheid)
Translucentie en helderheid gekalibreerd naar het natuurlijke glazuur (verschillende
helderheidgraad afhankelijk van leeftijd patiënt)

Intens witte glazuren
2 INTENSIEVE GLAZUREN

I.M. (Intensive Milky) voor anterior - I.W. (Intensive White) voor posterior
Intensief wit wordt gebruikt voor verdere karakterisering van het glazuuroppervlak om 
afname van de helderheid te voorkomen

Opalescente glazuren
1 UNIVERSELE OPALESCENTE GLAZUUR O.B.N. (opalescent blue natural)
3 OPALESCENTE GLAZUREN VOOR KARAKTERISERING EN SPECIALE GEVALLEN. 
O.W. (wit) – O.A. (amber) – O.G. (grijs voor speciale gevallen)

Natuurlijk opalescent glazuur (OBN) en voor speciale gevallen OG en OA, deze reproduceren interne
incisale opalescentie. Opalescente glazuren, amber en wit worden ook voor karakterisering gebruikt

Karakterisering
6 FLUORESCERENDE ‘STAINS’
wit, geel, oranje, blauw, bruin, donker bruin
OW, IW, IM, OA en de fluorescerende stains worden gebruikt om kleurtoon en scheurtjes na te bootsen
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De vijf kleurdimensies van de tand
Enamel plus HFO is een beredeneerd systeem bestaande uit vijf soorten composiet (dentines, generieke
glazuren, opalescente glazuren, intensieve glazuren, stains) die de vijf dimensies van de natuurlijke tand
weergeven (Fig. 14), volgens de techniek van Dr. Lorenzo Vanini.

Fig. 14.



Kleurbepaling

1. BC = basis chroma
Beschouw de 4 basis chroma’s (1, 2, 3, 4) die worden verkregen met behulp van de 7 dentinekleuren
(UD1, UD2, UD3, UD 3,5, UD4, UD5, UD6). De tandgebieden die voor het bestuderen het meest
geschikt zijn, zijn het cervicale en middengebied van de tand.  

2. V = Helderheid 
Beschouw de 3 soorten helderheid (1, 2, 3) refererend aan glazuur met een lage (1), gemiddelde
(2) of een hoge helderheid (3). De drie nummers staan op de kaart aangegeven van grijs (1) naar
koud wit (2) tot melkwit (3). Dit is om de gebruiker de relatie met de helderheid te laten
herkennen. De corresponderende composietmassa’s zijn GE1 (1), GE2 (2) en GE3 (3). Het tandgebied
dat voor bestudering hiervan het beste gebruikt kan worden, is het middelste eenderde.

3. I = intensief wit 
De nummers 1, 2, 3, 4 verwijzen naar de vormklassen die achter op de kaart staan aangegeven.
De gebruiker dient deze classificatie aan te houden bij de kleurbepaling. W-M indiceert de
intensief witte kleuren die in de natuurlijke tand gevonden kunnen worden. W is koud wit,
terwijl M warmer en melkwit is. De composietmassa’s die gebruikt dienen te worden om deze
dimensies te reproduceren zijn: IW (koud wit) en IM (warm wit). Intensief wit kan voorkomen
in alle gebieden van de tand, cervicaal, midden of incisaal.

4. O = Opalescent
De nummers 1, 2, 3, 4, 5 verwijzen naar de vormklassen die achter op de kaart staan aangegeven.
De gebruiker dient deze classificatie aan te houden bij de kleurbepaling. B-G-A indiceert de
opalescente kleuren die in de natuurlijke tand gevonden kunnen worden. B (blauw), G (grijs) en
A (amber). De composietmassa’s die gebruikt dienen te worden om deze dimensies te
reproduceren zijn: OB (blauw), OG (grijs) en OA (amber). De opalescentie gaat slechts het
incisale eenderde van de tand aan. (interproximaal en de rand).

6

Instructie voor een juist gebruik van de kleurenkaart 
Zowel de kleurenkaart als de Enamel plus HFO kleurenstaal
(gemaakt van de originele composiet) zijn unieke
onderdelen voor de kleurbepaling. De wigvorm van de
kleurenstalen maakt het mogelijk om laagjes van
veschillende dikte te simuleren.

De vijf kleurdimensies van de tand dienen in de volgorde als
op de kaart is aangegeven, vastgesteld te worden.



Fig. 15. De kleurdimensies in de drie gebieden van de tand (cervicale,
middelste en incisale eenderde).

Tandsectie waar de
proteïnelaag tussen
glazuur en dentine
duidelijk zichtbaar is
(links). Vergeleken
met een sectie van een
restauratie gemaakt
met Enamel plus HFO,
waar de Glass Connector
de interne lichtdiffusie
in overeenstemming
brengt met de 
natuurlijke lichtdiffusie.
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Glass Connector

Glass Connector is een sterk vloeibare massa met hoge elasticiteit en gekalibreerde lichtdiffusie.
Ter reproductie van de proteïnelaag tussen de glazuurlaag en het dentine in de natuurlijke tand.
Glass Connector kan gebruikt worden bij directe en indirecte restauraties (inlay, onlay, veneer)
en dient in een zeer dunne laag, < 0,1 mm aangebracht te worden met een klein kwastje. Glass
Connector versterkt de inwendige lichtdiffusie, en de fluorescentie van de dentinemassa. Het
vermindert de helderheidafname typisch voor niet natuurlijke materialen en het creëert een
elastische laag tussen de glazuur- en dentinevervanger wat de interne spanning als gevolg van
de polymerisatie reduceert. 

5. C = Karakterisering
De nummers 1, 2, 3, 4, 5 verwijzen naar de vormklassen die achter op de kaart staan aangegeven.
De gebruiker dient deze classificatie aan te houden bij de kleurbepaling. Elk nummer is
aangegeven in dezelfde kleur als gevonden kan worden in de natuurlijke tand. W-A-Y-B
indiceert de mogelijke kleuren van de natuurlijke tand (wit, amber, geel, bruin). De composietmassa’s
die gebruikt dienen te worden om deze dimensies te reproduceren zijn: OW (zacht wit), IW
(koud wit), IM (melkwit), OA (amber), SW (intens wit), SY ( intens geel) en SB (intens bruin).
Type 1 en 3 karakteristieken zijn typisch voor het incisale derde van een tand. Type 2 kan zowel
in het middelste als in het cervicale eenderde van de tand voorkomen. Type 4 en 5 kunnen in
alle drie gebieden voorkomen. 



Anatomische stratificatietechniek van Dr. L. Vanini

Om ten volle de karakteristieken van het Enamel plus HFO-systeem te kunnen benutten, adviseren
wij de anatomische stratificatietechniek van Dr. Lorenzo Vanini te volgen. Iedere andere laagsgewijze
techniek die niet volledig in overeenstemming is met de anatomie van de natuurlijke tand zal de
esthetische performance van het systeem aanzienlijk beperken. Om de anatomische
stratificatietechniek te volgen, wordt eerst het linguale glazuur opgebouwd, vervolgens het dentine
en als laatste het vestibulaire glazuur.

De interproximale glazuurwand
wordt met generiek glazuur
opgebouwd.

Een dunne laag Glass Connector
wordt op het binnenoppervlak van
het generieke glazuur aangebracht.

Het linguale glazuur, generiek
glazuur (GE1, GE2, GE3), wordt
aangebracht met behulp van een
siliconen matrix (putty).
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Om een natuurlijke kleurverzadiging te
verkrijgen van het dentine worden drie
chroma’s gebruikt. Begin met de
basiskleurtoon en voeg twee hogere
kleurnummers hier aan toe.
Bijvoorbeeld bij een basis kleurtoon van
UD 2, worden UD 2, UD 3 en UD 4
gebruikt voor de restauratie. Dit is ter
compensatie van de lagere chroma
door de omzetting van de composiet van
de vloeibare naar de vast fase en door een
lagere verzadiging veroorzaakt door het
generieke glazuur. De hoogste intensiteit,
UD 4 in dit voorbeeld, wordt gebruikt te
beginnen vanaf de rand van de restauratie.



Vervolgens wordt dit afgedekt met
de gemiddelde intensiteit (UD 3).

Uiteindelijk dekt de basis
kleurtoon (UD 2) de onderliggende
kleuren af.

De gehele dentinelaag wordt
afgedekt met een dun laagje Glass
Connector.

Opalescent glazuur (OBN) wordt
aangebracht tussen de mamelons,
in het incisale gebied, om interne
opalescentie na te bootsen.

Intensief wit (IM, IW) wordt
opgebouwd en de karakterisering
wordt nagebootst door de
opalescente materialen (OA, OW) en
met stains. Uiteindelijk wordt het
vestibulaire glazuur gereproduceerd. 

Dit dient enig generiek glazuur te
bevatten (GE1, GE2, GE3).
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Directe techniek

a) Glazuuretsing met fosforzuurgel 37%; applicatietijd is gelijk aan die voor dentine
(30”, 60” sec.);

b) Dentine-etsing; fosforzuur 37%; aanbevolen etstijd 30 sec. En 60 sec. Voor sclerotisch en niet vitaal
dentine. Totaal ets verwijdert de smeerlaag, veroorzaakt demineralisatie en opent de dentinetubuli;

c) Zuur afzuigen, spoelen en vervolgens een laatste generatie bondingsysteem aanbrengen en
uitharden;

d) Indien de linguale wand ook moet worden opgebouwd, is het aan te raden om een siliconen
matrix te maken. De eerste portie generiek glazuur wordt in de matrix aangebracht en met
een kwastje uitgedrukt tot een dunne laag. (Fig. 17). Doe dit om te vroege polymerisatie te
voorkomen, bij voorkeur niet direct onder de operatielamp;

e) Nadat het generieke glazuur is aangebracht in de matrix, wordt de matrix in de juiste
positie in de mond geplaatst. De composiet wordt tegen de preparatie aangedrukt met
behulp van een platte kwast. Zorg dat het materiaal goed aan de caviteit hecht. Hard
vervolgens uit. Verwijder na uitarden voorzichtig de matrix (Fig. 18-19);

Fig. 22.
Opbouw van de vestibulaire gebieden
met G.E.2, karakterisering met IW

Fig. 23. 
Voltooide opbouw

Fig. 24. 
Palatinaal zicht op de restauratie

Fig. 16.
Kind, Klasse IV fractuur

Fig. 17. 
Stratificatie van G.E.2 rechtstreeks op de
siliconenmatrix

Fig. 19.
Uitgeharde linguale wand

Fig. 20.
Opbouw van de interproximale 
glazuurwand

Fig. 21.
Opbouw van het interne dentine en de
incisale halo

Fig. 18.
Siliconenmatrix wordt in de mond
gepositioneerd
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RESTAURATIE VAN ANTERIEURE ELEMENTEN



Fig. 25.
Casus vooraf

Fig. 26. 
Caviteitspreparatie

Fig. 28.
Opbouw van het dentine

Fig. 29.
Opbouw van intentesief glazuur en
generiek glazuur

Fig. 30.
Afgewerkte opbouw

f) Breng het interproximale generiek glazuur in model en hard uit met licht. De restauratie is nu
getransformeerd van een complexe naar een eenvoudige. Nadat de glazuurschil gemaakt is
wordt de hoog diffuse laag gereproduceerd met Glass connector. Zorg ervoor dat dit niet op
de randen terechtkomt, maar slechts aan de binnenzijde, (Fig. 20);

g) Begin nu met de reconstructie van het dentine. De kleurintensiteit dient af te nemen van cervicaal naar
incisaal en van palatinaal naar vestibulair. Als de basis kleurverzadiging UD 2 is, wordt begonnen met UD
4, zo cervicaal mogelijk in de caviteit. Dit moet afgedekt worden met UD 3 iets meer incisaal eindigend.
Vervolgens UD 2 nog iets verder richting incisaal. De eerste dentinelaag loopt door tot de glazuurrand
van de caviteit. De volgende twee lagen komen tot de helft van de beveldikte van het glazuur. Met deze
techniek is de marginale rand perfect te verbergen. Aleer de composiet ter plaatse van het incisale
eenderde wordt uitgehard, dienen de groeven voor de mamelons te worden ingesneden, (Fig. 21);

h) Het vrijgelegen vestibulaire oppervlak van de dentinemassa wordt afgedekt met een laagje
Glass Connector dat verdeeld wordt met een platte kwast en vervolgens uitgehard;

i) Het opalescente glazuur OBN wordt aangebracht in de groeven gemaakt tussen de mamelons
van de dentinemassa. Het composietmateriaal altijd duwen met een platte kwast. Voor
karakterisering is het ook mogelijk om de glazuren OW en OA en de vloeibare stains te
gebruiken;

j) De volgende stap is de applicatie van intensief wit (meestal IM voor anterieure restauraties en
IW voor posterieure restauraties) op de dentine body. Vervolgens wordt dit afgedekt met het
vestibulaire generieke glazuur. Het intensief wit dient uitgedrukt te worden tot een zeer dunne
laag, naar wens gemodelleerd maar met een zeer dunne laag in vergelijking met het generieke
glazuur.(Fig. 22);

k) Het laatste materiaal dat gebruikt dient te worden is het vestibulaire generieke glazuur. Met
behulp van een kleine kwast wordt het dusdanig gemodelleerd dat het een ideaal
oppervlak vormt. De restauratie, uitgehard, afgewerkt en gepolijst (Fig. 22-23).
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RESTAURATIES IN HET POSTERIEURE GEBIED

Fig. 27. 
Opbouw van de randen met generiek
glazuur



Indirecte techniek
Enamel Plus HFO kan ook op indirecte wijze worden toegepast voor anterior (veneers,
Afb. 31- 40; onlays, Afb. 41 - 51) en posterior restauraties (Afb. 52 - 54).  
Bij Enamel Plus HFO maken tandtechnici gebruik van dezelfde stratificatietechniek als bij
moderne keramische systemen.

Fig. 34.
Studiemodel

Fig. 35. 
De toepassing van was als spacer

Fig. 36.
Stratificatie van het dentine

Fig. 37.
Voltooide veneers na de toepassing
van OBN en G.E.3

Fig. 38. 
Linguaal aanzicht van de veneers

Fig. 31.
Volwassen centrale incisieven met oude
restauraties

Fig. 32. 
Het verwijderen van oude restauraties
en secundaire cariës

Fig. 33.
Het vullen van caviteiten met Enamel Plus
HFO en het prepareren voor veneers

Fig. 39-40.
Klinische casus voor en na de toepassing van composietveneers
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VENEERS



Fig. 41. 42. 43.
Complexe fracturen. Bij de 1.1 is de linguale wand gefactureerd tot de kroonrand. Na een parodontale behandeling wordt
de 1.1 voorbereid voor een overlay en de 2.1 voor een directe restauratie

Fig. 44. 45. 46.
Afgewerkt: let op de palatinale extensie als gevolg van de diepte van de fractuur

Fig. 47. 48. 49.
Microscopische details. De restauraties laten een natuurlijke opalescentie zien met verschillende bronnen uitgelicht. Toch
is het generieke glazuur perfect geïntegreerd met een gekalibreerde en fijne translucentie

Fig. 50.
Getransillmineerde 
tandsectie, gerestaureerd
met een composietveneer

Fig. 51.
Getransillmineerde 

tandsectie, gerestaureerd
met een composietkroon
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ONLAYS



Het Enamel Plus HFO composietsysteem werd ontwikkeld en geverifieerd dankzij het onderzoek van Dr. Lorenzo Vanini in
samenwerking met de tandtechnici Alessandro Tentardini en Franco Monti en de afdeling R&D van het G.D.F.

Fig. 52. Composietrestauratie met
infiltratie

Fig. 53. Caviteiten geprepareerd voor
nieuwe restauraties

Fig.  54. Gecementeerde Composietinlays

KLINISCHE INDICATIE:

Klasse I  (alle caviteiten)
Klasse II (kleine en middelgrote caviteiten)
Klasse III (alle caviteiten)
Klasse IV (alle caviteiten)
Klasse V (alle caviteiten)

Sealings
Net vestibulaire bedekking 
Cosmetische correcties
Volledige kronen en partiële kronen 
Inlays Klasse I (alle caviteiten)
kronen

Inlays Klasse II (alle caviteiten)
Inlays Klasse IV (alle caviteiten)
Onlays/Veneers
Opbouwen
Ricostruzioni monconi protesici
Metalen en fiberglas bruggen
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Fig. 58. Getransillumineerde klasse II restauratie in composiet bij een
geëxtraheerd element

INLAY

Fig. 55. Complexe restauratie met
carbonstift en composiet

Fig. 56. Opbouwschema van de
restauratie

Fig. 57. Röntgenologische controle van de
restauratie

RESTAURATIES VAN PROTHETISCHE OPBOUWEN

GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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