Nyttig informasjon om Zirconia

Indikasjon:

helkeramiske kroner og broer, sjiktet eller monolittiske, (implantatabutments, implantat-

kroner og –broer: se på beskrivelse på bakside). For å få forutsigbare resultater ved store restaureringer, kan
fremstilling av en waxup* på en studiemodell, og ev. mockup i munnen være en fordel *(tannoppstilling ved
større implantatarbeid). Spør oss om fremgangsmåten!

Fargeuttak: Ta fargeuttak før preparering pga ev. dehydrering av tennene under preparering.

Ønsket sluttfargen bestemmes med Vita fargeskala,
gjerne med foto.

Ved misfargede pilarer/ metallstifter osv – trenger vi
en indikasjon på graden, f.eks. foto med fargeprøve.

Preparareringsteknikk:

Sørg for markant chamfer avslutning og unngå skarpe
kanter. «Knekk» incisalkanten bukkoincisalt og sørg for
konkave palatinalflater på fronttennene. Bevar sulcus hvis
mulig. Reduser minimum 1.2 – 1.5 mm tannsubstans.

Sørg for markant chamfer avslutning og unngå
skarpe kanter. Sørg for en lett konkave
okklusalflater som følger tannanatomien. Reduser
minimum 1.5mm to 2mm tannsubstans okklusalt.

Broer: Som single prepareringer. Sørg for lett koniske
vegg-flater med en vinkel på 3-5 grader. Sørg også for at
pilarene ikke divergerer i forhold til hverandre.
Størrelse: opp til helkjeverestaurering. Maksimalt to
mellomledd, og/eller ett hengeledd.

“Loddepunktene” mellom broleddene bør minimum kunne dimensjoneres 3x3 mm og opp til 4x4
mm ved større broer/ store spenn.
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Innprøving og sementering: Zirconia - restaureringer sementeres konvensjonell med glassionomer-,
sink-fosfat-, eller en allround komposittsement. NB: det er ikke anbefalt å prøvesementere slike restaureringer!

Sjiktet eller monolittisk? Zirconia som material kommer i stadig nye varianter. Vi kan velge mellom
vanlig, translusente og ekstra sterke materialer. Vanlig Zirconia brukes i kombinasjon med sjikteteknikk i de
tilfeller, hvor en ønsker å oppnå gode estetiske resultater, f.eks. ved fronttannserstatninger. Ekstra sterk
Zirkonia (eks. Bruxir) brukes gjerne ved større brospenn, bruksisme mm. I sidetannsområde egner seg dette
materialet også i fullanatomisk variant (monolittisk). Slike erstatninger blir innfarget med malfarger og høy
estetikk er ikke alltid like lett å oppnå. Nedenfor ser du eksempler på ulike erstatninger i Zirconia.

Sjiktede kroner

Sjiktet bro

Monolittisk krone

Monolittisk bro

Implantatbaserte produkter: Både implantatbroer og kroner kan fremstilles i Zirconia – skrudde,
eller sementerbare løsninger på (Zirconia) distanser – sjiktet eller monolittisk. Spør oss om råd!

Monolittisk helkjevebro - skruretinert
Zirconia- distanser for sementerbare kroner
(Illustrasjoner og bilder er lånt fra Nobel Biocare og Ivoclar Vivadent)
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