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Cercon® xt ML – Extra translucent mulitilayer zirconia

Layers ahead of the rest
Breng uw monolithische restauraties tot het hoogst haalbare niveau
• Perfect, natuurgetrouw kleurverloop – Komt overeen met de esthetiek van
natuurlijke elementen zónder de noodzaak van opbakken of inkleuren.
Specifiek geschikt voor fronttandvervanging (3-punts buigsterkte: 750 MPa)
• Gegarandeerde kleurtrefzekerheid* – Onovertroffen kleurtrefzekerheid met
alle 16 VITA** kleuren incl. BL2
• Eenvoudige verwerking – Eenvoudig te nesten, identieke frees- en
sinterprotocollen voor alle Cercon zirkonium discs

dentsplysirona.com

* Gebaseerd op onze True Color Technologie
** VITA is een merk van VITA Zahnfabrik GmbH
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PANDEMIE & HOOP
Beste lezer,
Met de komst van de zomer en de mooie warme/
hete dagen, hadden we maximaal moeten kunnen
genieten van dit aangenaam seizoen.
Niets is echter minder waar gebleken, want Corona
heeft onze bewegingsvrijheid in belangrijke mate
beperkt, zij het dan in het belang van onze eigen
gezondheid, en die van onze medemensen en van
de volledige samenleving.
Ik wil hierbij dan ook van deze gelegenheid gebruik
maken om het belang van de sanitaire en hygiëneregels in de verf te zetten en aan te dringen op het
strikt opvolgen ervan.
Alleen samen en gedisciplineerd kunnen we dit virus
overwinnen door onversaagd vol te houden!
We moeten de nabije en de verdere toekomst
positief en met vertrouwen tegemoet zien. Ook na
wereldoorlog 1 en 2 zijn we er vrijwel perfect en snel
in geslaagd het bloedbad en de verschrikkingen
van miljoenen slachtoffers achter ons te laten en
de verwoestingen te boven te komen. Met doorzettingsvermogen, vastberadenheid en moed hebben
we onze samenleving toen een nieuwe toekomst
gegeven.

Ook voor onze dentale sector zal dit een nieuwe
situatie creëren die wij als nieuwe norm zullen
dienen te aanvaarden en waar wij uiteraard rekening
zullen moeten mee houden. Samen met onze stakeholders zullen we vol vertrouwen en passie deze
uitdaging moeten aangaan.
Deze crisis heeft duidelijk de vinger gelegd op onze
kwetsbaarheid, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak, maar ook op de kwetsbaarheid van onze
samenleving in haar geheel, en op de zwakke weerbaarheid van ons systeem en onze bedrijven.
Wij zijn nog lang niet bij machte om dit “beestje”
snel en efficiënt te stoppen en de pandemie een
definitieve halt toe te roepen, en dit ondanks onze
zogezegde technologische suprematie.
Laten we hopen dat we in een van onze volgende
edities het woord “victorie” mogen neerschrijven en
een serene leefomgeving mogen terugvinden.
Veel goede moed en vertrouwen, bescherm uzelf
en uw medemens.

EDITO

René Van Reeth
In het post-Corona tijdperk zullen we opnieuw met
Voorzitter
dezelfde ijver en kracht deze oefening moeten
herhalen. Het is uiterst moeilijk in te schatten hoe
de samenleving na Covid-19 zal evolueren, maar
Beste lezer,
hoogstwaarschijnlijk zal onze dagelijkse manier van
leven er heel anders gaanInuitzien.
Dit
daarom
de laatste editie
vanhoeft
2019 hebben
we enkele
realisaties van het voorbije werkjaar kort overlopen.
geen nadeel te zijn, integendeel.
Een opvallende uitschieter hierbij was het uiterst
hoog aantal nieuwe leden dat de rangen van UDB is
In afwachting van een efficiënt
vaccin
zal onsDehuidig
komen vervoegen
en versterken.
snel evoluerende EU en nationale wetgevingen die onze sector
samenlevingsmodel constant
op
de
proef
worden
intens bezig houden zijn hier helemaal niet vreemd
aan. De toenemende complexiteit van deze wetgesteld en zullen wij angstvallig
en nauwgezet de
teksten met rechtstreekse impact op onze sector
dat de dentaaltechnische bedrijven sterk
opgelegde regels moetenmaakt
blijven
respecteren.
vragende partij zijn voor hulp en toelichting hierover.
Het is dan ook een hele opgave om als individueel
bedrijf deze teksten uit te pluizen, te interpreteren
en precies gericht te gaan implementeren.

René Van Reeth, voorzitter

Binnen twee maanden is het al opnieuw zover want
in mei komt er een nieuwe EU-regelgeving met nationale impact de lijst aanvullen.
De vernieuwde “MEDICAL DEVICES REGULTION”
gaat dan in “alle” EU-lidstaten onherroepelijk van
start. Om onze leden zo nauw en zo efficiënt mogelijk bij te staan zal UDB met de betrokken overheid samenwerken om deze materie zo precies
mogelijk uit de doeken te doen zodat wij onze leden
alle nodige hand- en spandiensten zouden kunnen aanreiken om zich in regel te stellen met deze

onontbeerlijk is. Deze uiterst belangrijke structuur,
mede gedragen door een loyale groep leden en
sponsors, moet dus de vlotte werking en de servicegerichtheid kunnen blijven garanderen.
Met deze visie in het achterhoofd voeren wij verregaande gesprekken voor een hechte samenwerking
met onze Franstalige collega’s. In onze complexe
marktomgeving is het de evidentie zelf dat wij met
een nationale koepelorganisatie voor alle stakeholders als volwaardig gesprekspartner zouden kunnen
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Erfüllen Sie die höchste
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Wat is het belang
van een eigen
beroepsvereniging?
UDB wil bijdragen tot het uittekenen en versterken van de positie
van de zelfstandige dentaaltechnicus binnen de gezondheidszorg.
Het is van het grootste belang dat op Vlaams en
Belgisch beleidsniveau niet enkel óver maar ook
mét de dentaaltechnici wordt gesproken.
Een degelijke professionele beroepsvereniging die de sector vertegenwoordigt en die kan
spreken vanuit eigen opleiding en ervaring uit het
werkveld van haar leden, is duidelijk het best geplaatst om dit gesprek aan te gaan en innoverende standpunten te duiden en over te brengen.

zetten op nascholingen die specifiek gericht zijn
op de dentaaltechnici en hun werksituatie, en
die bovendien door dit Fonds financieel worden
ondersteund.
Om al deze redenen is het eveneens van het
grootste belang numeriek representatief te zijn
als beroepsvereniging en wil UDB dan ook zoveel
mogelijk zelfstandige dentaaltechnici verenigen,
want samen staan we sterker!

Naast vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de zelfstandige dentaaltechnicus op
beleidsniveau heeft UDB eveneens nauwe banden opgebouwd met verwante organisaties en
overheden, zowel op nationaal als op internationaal niveau. UDB is er vast van overtuigd dat een
goede samenwerking met al deze organisaties
eveneens bijdraagt tot een steviger positie van
de dentaaltechnici in België.
Net als andere zorgverleners moet ook onze
sector zich op regelmatige basis blijven bijscholen. UDB werkt hiervoor samen met het Sociaal
Fonds van de Dentaaltechniek om actief in te

ELKE ZELFSTANDIGE DENTAALTECHNICUS
IS WELKOM BIJ ONZE BEROEPSVERENIGING!
Aarzel niet om met ons secretariaat contact op te nemen:
secretariaat@udb.be
Van harte welkom en alvast bedankt voor jullie steun…
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Krijg €750 extra korting bij
teruggave van uw oude scanner

(Exocad, 3Shape en Dental Wings software)
Alleen geldig bij aanschaf van ALS 2 en Aadva CAD design software.

GC Europe NV - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België • +32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

Aadva Lab Scanner met unieke intuïtieve scanflow

Eenvoudige en unieke workflows met de Aadva Lab Scanner 2 van GC
De combinatie van unieke scanfuncties met robuuste scanhardware helpt u uw werkroutine te vereenvoudigen.

3 UNIEKE workflows
Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

Volledige
exocad-integratie
en open STl-export

O
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Snelheid en kwaliteit
Touch screen
Geautomatiseerde Z-as
Full arch scan in 22 sec

Constante
nauwkeurigheid
4 μm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836
Full HD 5 MP camera

OP VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020 HOUDT GC EEN ALS2 DEMO DAG OP DE CAMPUS IN LEUVEN VAN
13U TOT 16U30. U KAN ONDER BEGELEIDING EEN EIGEN WERKSTUK SCANNEN EN DESIGNEN.
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT: INFO.BENELUX@GC.DENTAL OF VIA +32 16 74 18 60.

Voor meer informatie of een demo
in uw praktijk, neem contact op met
Daniel Herpigny:

Sales Manager Lab & Digital Solutions
daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

GC Europe NV - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België • +32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com
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Europese verordening
voor medische hulpmiddelen
(MDR)
Zoals u weet is de toepassingsdatum van de verordening medische hulpmiddelen, die
voorzien was op 26 mei 2020, uitgesteld naar 26 mei 2021.
Ondertussen heeft uw beroepsvereniging niet stilgezeten. We zijn beginnen filteren, uit
de verordening van 178 pagina’s, naar de regels die van toepassing zijn voor de ‘fabrikant naar maat’. Tot nu toe hebben we onderstaande kunnen opmaken, let wel: dit
moet nog verder besproken worden met de bevoegde instantie voor 100% zekerheid.
Een huidige stand van zaken :
Hulpmiddelen naar maat gemaakt
In het verleden werd de status “naar maat gemaakt” of “maatwerk” veelal gebruikt indien het
hulpmiddel voor één bepaalde gebruiker bestemd was en vanwege dat gegeven als het ware
uniek was. Er was dan een schriftelijk voorschrift
nodig van een daartoe bevoegd professional
om het hulpmiddel naar maat te maken waarbij
deze professional de afwijkingen t.o.v. een op de
markt verkrijgbaar hulpmiddel schriftelijk vastlegde. Vervolgens had de fabrikant van het naar
maat gemaakte hulpmiddel vrijstellingen op een
aantal onderdelen van de oude richtlijn; zo was er
geen CE-label nodig en ontbrak de noodzaak de
werking van het product vóór ingebruikname te
onderbouwen met klinische gegevens.
In de MDR is “naar maat gemaakt” ingedikt en niet
meer gericht op de aanwending – gebruikt door
één persoon – doch op de maakwijze. Alleen als
een product gemaakt wordt op een ambachtelijke wijze – dus zonder dat de fabrikant daarbij
een kwaliteitsmanagementsysteem inzet – is
“naar maat gemaakt” aan de orde. De beoogde
werking kan dan vooraf niet getoetst worden.
Wel zijn alle vereisten ten aanzien van veiligheid

en conformiteit volledig van kracht en moet de
fabrikant het hulpmiddel blijven volgen nadat dit in
gebruik genomen is (zie onder PMS, Post Marketing
Surveillance).
De daartoe bevoegde professional die voor de
niche/uitzondering “hulpmiddel ambachtelijk naar
maat gemaakt” uit de MDR kiest, moet de argumenten voor dat besluit schriftelijk vastleggen,
aangeven wat de specifieke kenmerken van het
hulpmiddel zijn en motiveren waarom niet met
een individueel CE-hulpmiddel zoals op de markt
is, kan worden volstaan.
Daarnaast moet ook elk “ambachtelijk naar maat
gemaakt” hulpmiddel door de fabrikant gevolgd
worden gedurende de volledige gebruiksperiode
(zie PMS en klinische evaluatie).
De fabrikant van het “ambachtelijk naar maat
gemaakt hulpmiddel” moet beschikken over
uitgebreide ervaring in de betreffende sector van
minimaal twee jaar. Uit het aan te leggen dossier
moet blijken dat het product aan alle conformiteits- en veiligheidseisen voldoet .
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Uw partner voor 3D printing
Met onze 3D-printers kiest u voor zowel kwaliteit als hoge productiviteit. Met de
keuze voor één van onze printers (P20+, P30+, P40) haalt u een printer in huis die
klaar is voor de toekomst.

Ervaar de voordelen van de multifunctionele 3D-printers van Straumann.

Snel & nauwkeurig printen

Nieuwste technologieën zoals Forced
Feedback & Digital Light Processing (DLP)
Cloudtechnologie voor perfecte
communicatie tijdens het volledige
proces van printing, washing tot curing

Open & gevalideerde workflow
Breed assortiment aan materialen

Wilt u de mogelijkheden voor uw laboratorium bespreken?
Account Manager Cedric Coppens is te bereiken op +32 (0)499 93 46 04.
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Gevolg van deze indikking is dat veel hulpmiddelen
die nu nog “naar maat gemaakt” of “maatwerk”
genoemd worden, straks weliswaar individuele
hulpmiddelen zijn en blijven, doch niet “ambachtelijk naar maat” gemaakt zijn en wel over een
CE-label zullen beschikken.
Het is aan zorgverleners om correcte terminologie te gebruiken bij het stellen van de indicatie en
in de communicatie over een hulpmiddel voor een
individu.
Relevante termen hierbij zijn:
• individueel hulpmiddel
verzamelnaam voor een hulpmiddel bestemd
voor gebruik door één persoon, onderverdeeld in;
1. ambachtelijk naar maat gemaakt
hulpmiddel
hulpmiddel bestemd voor gebruik door
één persoon, in overeenstemming met een
geschreven voorschrift waarin vastgesteld
de speciale ontwerpkenmerken, dat zich
richt op specifieke anatomisch-fysiologische
eigenschappen van de gebruiker. Het hulpmiddel mag niet gemaakt zijn op basis van
industriële productieprocessen en de anatomisch-fysiologische kenmerken kunnen niet
worden vastgesteld door de fabrikant;
2. gepersonaliseerd hulpmiddel
een hulpmiddel bestemd voor gebruik door
één persoon, gemaakt op basis van een
standaard template of basismodel of een
gespecificeerde ontwerprange;
3. aanpasbaar hulpmiddel
een in serie gemaakt hulpmiddel dat moet
worden aangepast of samengesteld voor die
éne gebruiker;
• seriematig vervaardigd hulpmiddel
hulpmiddel geproduceerd in een continu productieproces of homogene productiebatch.

Software als medisch hulpmiddel
Software met een medisch doel – zowel imbedded als ook stand-alone software zoals een app,
een website of besturingssoftware - wordt in de
MDR benaderd als medisch hulpmiddel waarop

alle vereisten van de MDR van toepassing zijn.
Dat heeft gevolgen voor software die gebruikt
wordt binnen de revalidatiesector voor het meten
van prestaties, of met een therapeutisch doel.
De software wordt door de cliënt gebruikt – wel
of niet in contact met de professional – of door
de professional. De maker van het programma is
verantwoordelijk voor het voldoen aan de MDR.
Normaliter is ook hier risicoklasse 1 aan de orde.
Zo gauw als deze software echter de besluitvorming van de medische behandeling ondersteunt
op basis van algoritmen of deze besluitvorming
aanstuurt, is al snel een hogere risicoklasse aan de
orde (klasse IIa of hoger). Dat laatste betekent dat
een toezichthoudende instantie de conformiteit
en veiligheid moet bepalen en niet langer sprake is
van zelfcertificatie door de maker.
Dat geldt dus niet voor software die alleen gegevens opslaat of overbrengt, aangezien deze geen
medisch doel heeft en dus niet onder de MDR valt..
Het verdient aanbeveling gebruikte en in ontwikkeling zijnde software in de zorginstellingen aan
een toets te onderwerpen aangezien de risico’s bij
foutieve classificatie voor de maker en gebruiker
groot zijn.
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ceraMotion®LiSi
Onafgewerkt

Afgewerkt met
ceraMotion® One Touch

Tandtechnici die alleen het beste willen.
Het ideale perskeramiek systeem met lithium disilicaat.
Alle componenten van het systeem, waaronder de speciale inbedmassa voor het persen,
de perstabletten en de keramische pasta’s voor het afwerken, zijn door Dentaurum zelf
ontwikkeld, gefabriceerd en getest.
Achter dit proces zitten vele ervaren mensen: scheikundigen, ingenieurs, materiaalkundigen,
en natuurlijk tandtechnici. Zij begrijpen wat tandtechnici dagelijks bezig houdt en weten wat
zij nodig hebben.
Het resultaat mag er dan ook wezen: een eenvoudig en uitermate efficiënt systeem, welke
het mogelijk maakt om esthetische tandtechnische restauraties van hoge kwaliteit te
vervaardigen, die toch rendabel zijn.
Dentaurum is een familiebedrijf, rijk aan tradities, met een luisterend oor voor de tandtechnici.
Probeer het zelf!
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Wat moet u vanaf 26 mei 2021 doen?
1. Als eerste moet er bepaald worden of de
richtlijn van toepassing is op het product,
dit kan met behulp van het toepassingsgebied en uitzonderingen. Hier is het vooral
belangrijk om de definitie van een hulpmiddel
te kennen, omdat bijvoorbeeld software ook al
onder hulpmiddel kan vallen.
2. Als tweede stap moet het medische
product ingedeeld worden in een klasse.
De medische hulpmiddelen richtlijn kent vier
verschillende klasses: I, IIa, IIb en III. De indeling
is hier van laag risico (klasse I) naar de meest
risicovolle producten met volledig toezicht
(klasse III). Aan de hand van bijlage IX, kan er
door middel van 18 opgestelde regels, de klasse
bepaald worden van een medisch hulpmiddel.
Zodra de klasse van het medische hulpmiddel
bekend is, kan er gekeken worden naar de gestelde essentiële eisen in Bijlage I. Hierin staan
algemene eisen maar ook product specifieke
eisen, voor bijvoorbeeld meetapparatuur of
hulpmiddelen met ioniserende straling. Ook

geeft Bijlage I een overzicht van de eisen die
gesteld worden aan de etikettering van het
product en over de instructies die erbij geleverd
moeten worden. Eén van de eisen die gesteld
wordt is het uitvoeren van een klinische evaluatie, die beschreven staat in Bijlage X, om te
bewijzen dat er aan de essentiële eisen wordt
voldaan. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het
onderzoeken naar potentiële bijwerkingen van
het medisch hulpmiddel.
Aan de eis kan voldaan worden door middel van
verschillende opties; bijvoorbeeld een kritische
beoordeling van wetenschappelijke literatuur
of een kritische beoordeling van reeds bekende
klinische evaluaties.
3. Tot slot moet de conformiteitsbepaling
uitgevoerd worden. Aan de hand van de
klasse- indeling kan er in Artikel 11 opgezocht
worden welke module gevolgd dient te worden.
Hierin staat per klasse beschreven welke opties
de fabrikant heeft om tot een conformiteitsbeoordeling te komen.
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Procedure voor hulpmiddelen naar maat
1. *Voor hulpmiddelen naar maat stelt de fabrikant of zijn gemachtigde een verklaring
op die alle volgende informatie bevat:
• Naam en adres van de fabrikant en van alle
fabricageplaatsen
• Indien van toepassing, naam en adres van de
gemachtigde
• Gegevens ter identificatie van het hulpmiddel
• Een verklaring dat het hulpmiddel uitsluitend
bestemd is voor gebruik door een bepaalde
patiënt of gebruiker, die met zijn naam, een
acroniem of een cijfercode wordt aangeduid
• De naam van de daartoe op grond van zijn
beroepskwalificaties volgens het nationaal
recht gemachtigde persoon die het voorschrift
heeft uitgeschreven en indien van toepassing
de naam van de betrokken zorginstelling.
• De specifieke kenmerken van het product zoals
aangeduid in het voorschrift
• De vermelding dat het betrokken hulpmiddel voldoet aan de algemene veiligheids- en
prestatie-eisen van bijlage 1 en indien van
toepassing een vermelding van de algemene
veiligheids- en prestatie-eisen waaraan niet volledig is voldaan, met opgave van redenen.
• Indien van toepassing, de vermelding dat in
het hulpmiddel een geneeskrachtige substantie, met inbegrip van afgeleide producten
van menselijk bloed of menselijk plasma, of
weefsels of cellen van menselijke of dierlijke
oorsprong als bedoeld in Verordening (EU) nr.
722/2012, is opgenomen of verwerkt.

3. De fabrikant treft alle maatregelen die nodig
zijn om te waarborgen dat het productieproces
hulpmiddelen oplevert die overeenkomstig de
in punt 2 bedoelde documentatie zijn vervaardigd.
4. De in de aanhef van punt 1 bedoelde verklaring
moet worden bewaard tot ten minste 10 jaar
nadat het hulpmiddel in de handel is gebracht.
Voor implanteerbare hulpmiddelen bedraagt
deze termijn ten minste 15 jaar.
Punt 8 van bijlage IX is van toepassing: zelfs bij
faillissement of staken van beroepsactiviteiten
5. De fabrikant evalueert en documenteert de
ervaring die is opgedaan in de postproductiefase, met inbegrip van de PMCF als bedoeld
in deel B van bijlage XIV (Post Market Clinical
Follow Up) en treft passende maatregelen om
mogelijk noodzakelijke corrigerende acties te
ondernemen. In dat verband rapporteert hij
overeenkomstig artikel 87, lid 1, aan de bevoegde autoriteiten ernstige incidenten of field
safety corrective actions of beide, zodra hij daar
kennis van neemt.
Fabrikanten van hulpmiddelen naar maat moeten
overeenkomstig punt 2 van bijlage XIII (zie boven)
documentatie opstellen, up-to-date houden en
ter beschikking van de bevoegde autoriteiten
houden.

2. De fabrikant verbindt zich ertoe documentatie
waarin de fabricageplaats(en) is/zijn aangegeven en die inzicht verschaft in het ontwerp, de
fabricage en de prestaties van het hulpmiddel,
met inbegrip van de verwachte prestaties, ter
beschikking van de bevoegde nationale autoriteiten te houden, zodat de conformiteit met
de vereisten van deze verordening kan worden
beoordeeld.

13

/ vision
design
service /

KERCKAERT
D E N T A L

/

E Q U I P M E N T

nv Kerckaert & Laboror sa
Wolfsakker 7 / 9160 Lokeren / tel 09 340 42 70 / info@kerckaert.be / www.kerckaert.be

MDR

INFORMATIE

Kwaliteitsmanagementsysteem
Eén van de opvallendste zaken waaraan een
dentaaltechnisch lab moet voldoen, is een zeer
uitgebreid omschreven pakket aan eisen aan het
hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem.
Alle hulpmiddelen die worden vervaardigd moeten worden vervaardigd met inachtneming van dit
kwaliteitsmanagementsysteem.
Dit kwaliteitsmanagementsysteem moet een strategie bevatten voor de naleving van alle relevante
wet- en regelgeving, inclusief conformiteitsbeoordelingsprocedures, toepasselijke algemene
veiligheids- en prestatie-eisen, verantwoordelijkheid van het beheer, risicomanagement en zogenaamde ‘deviation management’ etc.
Het kwaliteitsmanagementsysteem betreft ten
minste de volgende aspecten:
a) Een strategie voor de naleving van de weten regelgeving, inclusief de naleving van de
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de
procedures voro het beheer van de wijzigingen
van de hulpmiddelen die onder het systeem
vallen;
b) De identificatie van de toepasselijke algemene veiligheids- en prestatie-eisen en een
onderzoek van de mogelijkheden om deze na
te komen;
c) De verantwoordelijke van het beheer;
d) Het beheer van de middelen, waaronder
selectie en controle van levereanciers en
subcontractanten;
e) Het risicomanagement overeenkomstig punt
3 van bijlage I;
f) De klinische evaluatie overeenkomstig artikel
61 en bijlage XIV met inbegrip van PMCF;
g) Productrealisatie, met inbegrip van planning, ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging en
dienstverlening;

h) De verificatie van de overeenkomstig artikel
27, lid 3, aan alle desbetreffende hulpmiddelen toegekende UDI’s, met aandacht voor
de samenhang en geldigheid van de overeenkomstig artikel 29 verstrekte informatie (indien
van toepassing);
i) Het opzetten, toepassen en onderhouden van
een systeem voor post-market surveillance,
overeenkomstig artikel 83;
j) Het beheer van de communicatie met de
bevoegde autoriteiten, aangemelde instanties,
andere marktdeelnemers, afnemers en/of
andere belanghebbenden;
k) Procedures voor het melden, in het kader van
vigilantieactiviteiten, van ernstige incidenten
en fiels safety corrective actions;
l) Het beheer van corrigerende en preventieve
acties en toetsing van de doeltreffendheid
ervan;
m) Processen voor de monitoring en de meting
van de output, gegevensanalyse en productverbetering.

AAN DE UDB LEDEN:
We willen met deze informatie geen
paniek zaaien, maar het is onze taak
om u op de hoogte te brengen van de
MDR regelgeving. Uw beroepsvereniging maakt er een prioriteit van om
uit de MDR te bundelen wat voor onze
sector van toepassing is en om u een
kwaliteitsmanagementsysteem aan te
bieden. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn we momenteel prijs/kwaliteit
evaluaties aan het doen, om voor u een
zo eenvoudig mogelijk en budgetvriendelijke oplossing te vinden.
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Translucentie
De translucentie van Zirlux
Anterior Multi ligt zeer dicht
bij de natuurlijke dentitie

Een hoogtranslucente
multilayer
Zirlux Anterior Multi is een hoogwaardige multi-

en is dan ook zeer geschikt

layer die op dezelfde wijze is vervaardigd als de

voor het vervaardigen van

Zirlux 16+.

monolithische frontrestauraties.
Deze multilayer bezit een mooie vloeiende
overgang van de incisale dentine en snijrand.

Kleuren

Hierdoor ontstaat een mimetisch effect wat het
zirkonium zeer geschikt maakt voor een hoog
esthetische frontrestauratie.

2-3

Sterkte
Met een sterkte van
600 Mpa hebben we een
sterker materiaal dan
lithiumdisilicaat en hebben we
meer mogelijkheden met een
evenredig esthetisch resultaat.

Arseus Lab NV
0800 30 500
zirlux@zirlux.be
Mannebeekstraat 33
8790 Waregem
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De composietinjectietechniek met GRADIA PLUS
Wanneer het juiste composiet wordt gebruikt, is de injectietechniek een handige aanpak voor een
overtuigend, esthetisch resultaat met een minimale inspanning. We spraken met vier tandtechnici
over hun ervaring met GRADIA PLUS bij deze techniek.

INTERVIEW MET
MDT Lisa Johnson van VIVID
Dental Laboratory in Leeds is een
van de beste esthetische tandtechnici in het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft meer dan twintig
jaar ervaring met composietsystemen en is gespecialiseerd in
grote implantaatframes. Lisa was
van bij het begin betrokken bij
de ontwikkeling van het nieuwe
C&B-composietharssysteem
van GC GRADIA® PLUS. Ze
vervaardigde tal van frames met
behulp van injectietechnieken
met het One Body-systeem van
GC GRADIA® PLUS.
MDT Marijo Rezo werd in 1996
tandtechnicus in Zagreb in
Kroatië. Sindsdien werkte hij al
in verschillende privélaboratoria
in Zagreb. In 2004 richtte hij zijn
eigen tandlabo op, Kati Dental
d.o.o. Hij nam actief deel aan
verschillende congressen en
gaf zowel in eigen land als in het
buitenland tal van workshops.
CDT Jonas Spaenhoven is
Product Manager bij GC Europe.
MDT Roeland De Paepe is werkzaam bij Modern Dental Group

Hoe zou u de injectietechniek
beschrijven?
Jonas Spaenhoven: Bij deze techniek wordt een duidelijke procedure
gevolgd, waarbij de tandtechnicus
maximale controle heeft over elke stap.
Eigenlijk wordt een wax-up gekopieerd
met behulp van een transparante
gietvorm. Een injecteerbaar composiet
wordt in deze vorm gesloten en met
licht uitgehard. Deze veelzijdige techniek kan zowel worden gebruikt voor
basisrestauraties, bijvoorbeeld met een
composiet van dentine en glazuur, als
voor erg complexe en esthetische restauraties. Deze injectietechniek geeft
de technicus controle over elke stap
en is eenvoudig aan te leren. Zo kunnen
ook jonge en onervaren technici erg
esthetische resultaten behalen.
Deze techniek kan naast indirecte
restauraties ook worden gebruikt voor
directe restauraties. GC heeft hier een
speciale spuitgietset voor.
Lisa Johnson: De injectietechniek
is een eenvoudige manier om composietrestauraties te produceren,
zeker wanneer er een exacte reproductie gecreëerd dient te worden.
Niet enkel wax-ups, maar ook tijdelijke
restauraties en pasvormen en zelfs
het bestaande gebit kunnen worden
gekopieerd.

Wat zijn de grootste voordelen
van deze techniek?
Marijo Rezo: Het grootste voordeel
van de injectietechniek is de snelheid
waarmee het definitieve werkstuk
wordt geproduceerd, de hoge mate
van precisie van deze reproductie en
de eenvoud van het proces zelf.
Lisa Johnson: Het proces is snel,
eenvoudig en uiterst nauwkeurig, met
voorspelbare resultaten. Technici die
weinig ervaring hebben met laagtechniek of keramiek kunnen toch
eenvoudig restauraties maken die er
natuurlijk uitzien.
Jonas Spaenhoven: Dit past ook perfect in een digitale workflow: de waxup kan digitaal worden ontworpen en
gefreesd of geprint. Er kan ook een tijdelijke restauratie worden geprint met
GC Temp PRINT, die vervolgens wordt
afgewerkt met OPTIGLAZE Color. Zo is
het eindresultaat al vroeg zichtbaar en
kunnen tijdens deze fase nog aanpassingen worden aangebracht. Wanneer
de patiënt tevreden is, kan de vorm
exact worden gereproduceerd met de
injectietechniek, waardoor deze erg
voorspelbaar wordt.
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• Hoge buigsterkte: 470 MPa*
• Minimaal invasief, minimale
wanddiktes: 1 mm-kronen en
0.3 mm-veneers
• Klinisch beproefd: 96,2%
overlevingspercentage

Press
Duurzaam, economisch, esthetisch
precies wat u nodig heeft!
All ceramic,
all you need.

* Typische biaxiale buigsterkte over een periode van 10 jaar (IPS e.max Press 470 MPa).
Bron: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.

www.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.nl

Manufacturer, Sales & Distribution:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Representative Office Benelux:
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04
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Bovendien zijn composieten
ideaal voor intraorale correcties,
kleine aanpassingen of zelfs
herstellingen.
Wat zijn de indicaties voor
de injectietechniek?
Lisa Johnson: De injectietechniek is de ideale oplossing, of
u nu een try-in wil maken, een
tijdelijke restauratie of
een wax-up van een definitieve
brug. Met deze techniek kunnen ook bestaande restauraties
worden hersteld.

Waarom is GRADIA PLUS het
aangewezen composiet voor
deze techniek?
Lisa Johnson: Ik kies voor
GRADIA PLUS omdat ik vind dat
ik hiermee de best mogelijke
esthetische resultaten behaal.
Het lichte, vloeibare composiet
is perfect voor deze techniek.
Het materiaal is sterk en eenvoudig te gebruiken. Ik gebruikte al
tal van andere composietsystemen, maar GRADIA PLUS krijgt
van mij de voorkeur.

Jonas Spaenhoven: Wanneer
voorspelbaarheid erg belangrijk
is, is deze techniek sterk aangewezen.
Keramiek is bijvoorbeeld minder
geschikt wanneer er een groot
risico is op afschilfering. In dat
geval zijn composietrestauraties
met de injectietechniek meer
aangewezen.

Marijo Rezo: Het materiaal heeft
een uitstekende consistentie.
Het One Body-materiaal kan erg
eenvoudig worden geïnjecteerd
omdat het zo vloeibaar is, en
moet dus niet worden opgewarmd.

Roeland De Paepe: Inderdaad.
Composiet met nanovullers
absorbeert perfect kauwkrachten. Voor mij is de belangrijkste
indicatie implantaatgedragen
volledige restauraties, aangezien
de tijdswinst hier enorm is.

Jonas Spaenhoven: Aangezien
de injectietechniek aangewezen
is voor een eenvoudige reproductie van volledige boogcon-

structies, moet het composiet
sterk en slijtvast zijn. GRADIA
PLUS heeft een buigsterkte van
160 MPa en is perfect voor restauraties die sterk worden blootgesteld aan slijtage en hoge druk.
Aangezien een groot volume
compact composiet wordt geïnjecteerd, is de boogconstructie
uiterst compact en sterk.
GC GRADIA PLUS heeft uitstekende fysieke eigenschappen en
is dankzij de ultrafijne vultechnologie ook zeer gebruiksvriendelijk
voor technici.
Roeland De Paepe: GRADIA
PLUS is beschikbaar in verschillende modules, en vooral de
LB One Body colors en de LB
colors uit de Layer Pro-kit zijn
de perfecte oplossingen voor
injectietechnieken.
De Gum-kit werkt het geheel af.
Jonas Spaenhoven: Met de
Lustre Paints kan het resultaat

De composietinjectie
techniek met GRADIA PLUS
Marijo Rezo: Ik zou deze techniek ook vooral gebruiken voor
grote implantaatreconstructies en telescoopconstructies.
Bruggen met glasvezel, voorlopige kronen en bruggen, en
alle gebruikelijke indicaties voor
indirect composiet zijn echter
ook mogelijk.
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extern of intern gekleurd worden.
Voor zeer esthetische restauraties kan het resultaat eerst
worden gezandstraald en daarna
gedetailleerd met de Lustre
Paints of Light Body-effecten.
Vervolgens kunnen tal van glazuurtinten worden geïnjecteerd
voor de dentinebasis.
Dankzij de modulariteit van GC
GRADIA PLUS kan elke technicus
het afwerkingsniveau bepalen,
ongeacht de situatie!
Waarom is GRADIA PLUS
zo verschillend van andere
beschikbare composietsystemen?
Marijo Rezo: Er zijn zo veel
tinten beschikbaar dat zelfs de
meest veeleisende esthetische
restauraties mogelijk zijn, en de
absolute top hier is een innovatief verglazingssysteem.

Marijo Rezo
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Roeland De Paepe: Met het
GRADIA PLUS-systeem kan elk
labo kiezen welke modules aangewezen zijn voor de gewenste
composietindicaties.
Het aantal injectiespuiten werd
van 150 in het oude GRADIA-systeem herleid tot 65 in het nieuwe
GRADIA PLUS-systeem.
Jonas Spaenhoven: Dat klopt,
maar de tinten kunnen worden
gemengd om een uniek effect te
creëren, dus in feite zijn de mogelijke combinaties eindeloos.
Tandtechnici die ervaring hebben met keramiek, zullen dit
systeem onmiddellijk geweldig
vinden. Hun dagelijkse werk
bestaat immers uit het mengen
van kleuren.

met de andere. Dit is de eerste
kit waarin alles zit wat ik nodig
heb om natuurlijk ogende restauraties te maken: van zwaar
materiaal dat met de hand moet
worden aangebracht tot licht
materiaal dat geïnjecteerd kan
worden. De roze composieten
voor het tandvlees kunnen ook
in lagen worden aangebracht of
geïnjecteerd. De kit bevat ook
Lustre Paints en een verglazingsvloeistof die kan worden gebruikt
voor detaillering. Een uiterst
volledige kit, ik heb niets anders
meer nodig!

Lisa Johnson: Ik denk dat deze
kit niet kan worden vergeleken

Roeland De Paepe

Jonas Spaenhoven

Lisa Johnson

Ledenkatern

Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
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Dimona-verplichting voor kleine statuten vanaf 2020

L1

Nieuwe fiscale bedragen 2020
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Preventie loont: een zieke werknemer kost u meer dan u denkt
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8 tips om phishing tevoor
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u denkt
tijdelijke werkloosheid overmacht?
L2
Bedoeling is het Belgisch werk te promoten

met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde
handen, met ons werk sta je sterk!’

Quarantainegetuigschrift

L4

Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks
U kan de zakjes komen afhalen in Deurne
of we zenden ze u per post.
Neem gerust contact op met ons secretariaat 03 354 58 76
of secretariaat@udb.be voor verdere informatie
of om uw bestelling door te geven.

Oppassen met uitbesteding van werk tijdens tijdelijke
werkloosheid overmacht corona

22

GRIPZAKKEN MET UDB BANNER
U kunt de plastiek werkzakjes bestellen bij het secretariaat.

Bedoeling is het Belgisch werk te promoten
met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde
handen, met ons werk sta je sterk!’
Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks
U kan de zakjes komen afhalen in Deurne
of we zenden ze u per post.
Neem gerust contact op met ons secretariaat 03 354 58 76
of secretariaat@udb.be voor verdere informatie
of om uw bestelling door te geven.
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PRODUCTINFO
Zirkonzahn

Nieuw implantaatcomponenten
voor prothetiek beschikbaar
voor meer dan 100 implantaatsystemen
Vooral bij het vervaardigen van implantaatrestauraties is het belangrijk om de componenten optimaal op elkaar af te stemmen. De lijn van implantaat-prothetische
componenten van Zirkonzahn, de Scanmarkers, White Scanmarkers , White Metal
Scanmarkers, Scananalogs (laboratoriumanalogen die als scanmarkers worden
gebruikt ), afdrukstiften, laboratoriumanalogen, Multi Unit Abutments, Raw-Abutments® en healing caps omvat, is onlangs uitgebreid met nieuwe producten:
· Zirkonzahn LOC-Connector, een klik bevestigingssysteem voor implantaten en steggen om
volledige overkappingen aan tandheelkundige
implantaten te bevestigen;
· Multi Unit Abutment Angled, gekenmerkt door
een hoek van 17 ° en twee verschillend gehoekte
hex-implantaatverbindingen om eventuele hellingen van de implantaten te compenseren;
· Titanium Base K85, met instelbare schachthoogte op de individuele tand-lengte;
· Titanium Base K80 Schuine schroefkanaal
met as-hoogte verstelbaar om tand-lengte, gehoekte toegang schroefkanaal (0 ° -30 °);
· White Metal Scanmarkers, herbruikbare scanmarkers voor het detecteren van de positie en
uitrichting van het implantaat tijdens de intraorale
als model scanning.

Alle componenten van Zirkonzahn zijn beschikbaar
voor alle gangbare implantaatsystemen en zijn volledig geïntegreerd in Zirkonzahn software. Zirkonzahnimplantaatabutments hebben een garantie van 30
jaar, inclusief de implantaten van andere fabrikanten
die worden gebruikt met Zirkonzahn-implantaatabutments. Met het Zirkonzahn Library Download Center
kunnen ook 3shape en exocad ® gebruikers de bibliotheken in hun ontwerpsoftware implementeren.
Controleer of het brede scala aan componenten
compatibel is met uw implantaatsysteem:
bezoek www.zirkonzahn.com of scan de code.
Neem voor meer informatie contact op met APEX
+32 23767126 / apex@apexdental.be.
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zeta hygiene

EFFECTIVE AGAINST

CORONA

VIRUS

Wij nemen uw veiligheid serieus
Bescherming tegen kruisinfecties betekent niet
enkel correct de procedures volgen maar ook
de juiste breedspectrum producten gebruiken.
Zeta Hygiene is een complete lijn van
reinigende, desinfecterende en steriliserende
producten voor de dentale sector.
Ook in uw labo zijn onze producten inzetbaar
om infecties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld
het desinfecteren van afdrukken.
Oppervlakken • Handen • Afdrukken • Instrumenten • Disposables
Niet alle producten worden verkocht in elk land. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van onze producten,
gelieve uw lokale dealer te contacteren.

Scan deze code en ontvang
alle
updates
van
onze
hygiëne protocollen tegen het
Coronavirus en zoveel meer

Rev. 2020-03

PRODUCTINFO
Vita

VITA VIONIC VIGO®
Zo prachtig kan een digitale
prothese zijn!
Digitaal een prothese vervaardigen die even mooi is
als een ambachtelijke? VITA VIONIC VIGO maakt dit
mogelijk met een simpele druk op de knop! Zo eenvoudig kan het zijn. VITA VIONIC SOLUTIONS biedt
u nu nog meer mogelijkheden: met zijn aangepaste
morfologie, prachtige esthetiek en natuurlijke oppervlaktestructuur leggen we de lat beduidend hoger.
De Vita bibliotheek stelt automatisch de zijdelingse
delen correct op, volgens vier verschillende occlusieconcepten en kiest uit meer dan 600 functionele
opstellingen in alle Angleklassen.

Niet alleen prachtig, maar ook
functioneel!
Dankzij zijn aangepaste morfologie, special ontwikkeld
voor de digitale workflow, maakt Vita VIONIC VIGO
verschillende stappen overbodig, zowel manueel als
digitaal. De fabricatie van een prothese gebeurt in
minder als vijf uur. Met zijn basale en cervicale vorm
gereduceerd, past de tand perfect in de gefreesde
of geprinte alveoli. Door zijn dynamische vormgeving
verkrijgt men automatisch een mooie gingiva aansluiting met natuurlijke papilla. De perfecte harmonie
tussen witte en roza esthetiek!

Een eenvoudigere en verhoogde
productie
Verlies geen tijd meer met het uitwerken of het
zandstralen van de elementen. Nadat men de geprefabriceerde tanden uit blisterverpakking haalt, kan
men deze direct in de alveoli plaatsen door ze kort
met VITA VIONIC BOND te bevochtigen. De perfecte
randaansluiting voorkomt het verkeerd plaatsen of
roteren van het element. Klaar na 20 minuten in de
drukpot, zonder verder te moeten uitwerken! Dankzij
zijn intelligente design brengt VITA VIONIC VIGO de
digitale prothese naar een nieuwe hoogte. Een combinatie van esthetiek, functionaliteit en productiviteit.
Vragen?
Voor al uw vragen, gelieve contact op te nemen
met uw VITA specialist Tom Behaeghel
E-mail: t.behaeghel@vita-zahnfabrik.com
Mobil: +32 (473) 68 10 24
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Zo prachtig kan een
digitale prothese zijn!

VITA VIONIC VIGO

®

De intelligente tand voor de digitale prothese.
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www.vita-zahnfabrik.com

3576D_NL_VIONIC VIGO_AZ_V02_210x297.indd 1

facebook.com/vita.zahnfabrik
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PRODUCTINFO
Bredent

3D Printen van
de volledige
gebitsprothese
is nu realiteit!
Met het recent CE goedgekeurde Denture 3D+ 3D Print materiaal
van NextDent is het gamma van de prothetische print materialen
compleet. Kies uit één van de vele digitale productie methodes in
combinatie met de geprinte basis.
Kies voor de voordelen van zorgenvrij produceren met het gecertificeerd proces in combinatie met de NextDent 5100 3D Printer
en toebehoren. In enkele eenvoudige stappen van design file naar
geprinte prothese.
Hou zeker het cursus aanbod in de gaten voor producttrainingen
rond digitale protheses en meer!

Denture 3D+ is nu te verkrijgen bij DigiFlow3D.
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SprintRay
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Desktop3D
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PRODUCTINFO
GC Benelux

De Aadva Lab Scan 2 combineert
unieke scaneigenschappen
op een efficiënte manier
met duurzame hardware
GC blijft zich verder inzetten voor
digitalisering en stelt zijn nieuwste labscanner voor: de Aadva Lab Scan 2.
De Aadva Lab Scan 2 is een volautomatische laboscanner die verfijnde sensortechnologie gebruikt op basis
van blauwe led’s met driehoekstechnologie. De sensor
bestaat uit een uiterst precieze camera met 5MP met
een nauwkeurigheid van 4 µm (ISO12836) en een uiterst
snelle scantijd van 22 seconden voor een volledige
boogscan*.
Met de scanner kan worden gekozen tussen een monochrome scan of een kleurtextuurscan (om patronen, annotaties en veel meer te registreren) en om tijd te besparen
met de volledig geautomatiseerde Z-as. De innovatieve
Z-as beweegt het scanobject automatisch tot op de juiste
hoogte zodat de gebruiker slechts in uitzonderlijke gevallen
moet tussenkomen in het scanproces.
Andere gebruiksvriendelijke functies van de ALS2 zijn onder
andere: een gebruiksvriendelijk touchscreen waarmee de
gebruiker de belangrijkste functies rechtstreeks op de scanner kan bedienen, een automatisch snijvlak, een antislipplaat, Twin Tray snelle modus en Triple Tray® afdrukscan. Er
zijn ook tal van accessoires beschikbaar voor de ALS2 waarmee u uw workflow en productiviteit kunt optimaliseren.

We stoppen niet met innoveren! In het tweede kwartaal
van 2020 zal GC unieke scansoftware voorstellen (de
Hybrid scan), waarmee tandtechnici alle voorbereidingswerk kunnen overslaan. Nadat de afdruk en het gipsmodel
is gescand, combineert de software deze tot een uiterst
gedetailleerd digitaal werkmodel waardoor amper of geen
vormen moeten worden gemaakt. In het derde kwartaal
van 2020 wordt deze software uitgebreid met de Smart
Occlusion scan, waardoor geen scan meer nodig is van de
volledige beet. Een scan van drie referentiepunten op het
gipsmodel zal vanaf dan volstaan.
Met Aadva Lab Scan kan de gebruiker sneller en
nauwkeuriger werken en krijgt hij tal van mogelijkheden om de productiviteit te verhogen.

*De scantijden worden gemeten met een lagere resolutie en kleurenscannen uitgeschakeld
Voor meer informatie, contacteer Daniel Herpigny –
Sales Manager Lab & Digital Solutions bij GC Benelux
via daniel.herpigny@gc.dental of via +32 475 79 84 05.
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Prettau® 2 Dispersive® brug op een geanodiseerde titanium bar – 100 % monolitisch onrwerp,
alleen het gingivale bereik is opgebakken

APEX – T +32 (0)2 376 71 26 – F +32(0)2 376 71 62 – apex@apexdental.be – www.apexdental.be
Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

PRODUCTINFO
Ivoclar-Vivadent

Het combineren van vakmanschap
met perskeramiek (IPS e.max
Press) creëert perfectie!
De hedendaags patiënt vraagt naar natuurlijk overkomende gebitselementen en stelt hieraan hoge
esthetische eisen, m.b.t. functionaliteit, esthetiek, levensechte vormen en kleuren! Om aan deze eisen
tegemoet te komen heeft de tandtechnicus een breed pallet aan materialen tot zijn/haar beschikking.
Het door Ivoclar Vivadent ontwikkelde IPS e.max Press, het bekende en veelzijdige lithiumdisilicaat glaskeramiek, biedt een beproefde klassieke methode om monolithische volledig keramische restauraties
te vervaardigen in het tandtechnisch laboratorium. In combinatie met uw vakmanschap en het Ivoclar
Vivadent perskeramiek wordt perfectie gecreëerd.

De hoogtepunten IPS e.max Press*
• Meest gebruikte en beproefde perskeramiek voor
klinische lange termijn resultaten
• Breed spectrum van indicaties
• Levensechte esthetiek, onafhankelijk van de kleur
van de preparatie, duurzaam
• Minimale invasieve, nauwkeurig passende restauraties
• Adhesieve, zelfadhesieve of conventionele cementatie techniek, afhankelijk van de indicatie

IPS e.max Press MT – uitbreiding
van het kleurenpallet
Deze medium translucente perspillen worden gebruikt
in gevallen waar restauraties meer helderheid vereisen
dan bij gebruik van HT en een hogere translucentie dan
bij LT ingots. Restauraties gemaakt van de MT perspil
zijn ideaal voor de staining (IPS Ivocolor®) en cut-back
techniek. Er zijn nu 5 nieuwe kleuren beschikbaar (A3.5,
B2, C1, C2, D2 en 2 formaten (small & large).
Het volledige assortiment van IPS e.max Press, bestaat uit de IPS e.max Press Multi, IPS e.max Press
HT, IPS e.max Press MT, IPS e.max Press LT en IPS
e.max Press MO perspillen.
Binnen het IPS e.max systeem is IPS e.max Ceram het
veelzijdige opbouwkeramiek met intuïtieve modelleringseigenschappen en uitstekende stabiliteit. IPS®
PressVest Premium is nodig om IPS e.max Press te
verwerken in de gebruiksvriendelijke, state-of-the-art
persovens Programat EP 3010 en EP 5010. Beide ovens
beschikken over de door Ivoclar Vivadent ontwikkelde
FPF techniek (Fully Automatic Press Function). De SNA
App – gebruikt u voor de juiste kleurbepaling van de IPS
e.max restauratie.

Combinatie sterke kanten CAD/CAM en
perstechniek
De beproefde klassieke perstechniek laat zich zeer
goed combineren met de moderne digitale technieken.
Met de door Ivoclar Vivadent en 3Shape ontwikkelde
software add-on, “IPS e.max Digital Press Design –
Press Multi, worden de sprues automatisch gepositioneerd op de virtuele IPS e.max Press Multi restauratie.
De positie van het wasmodel kan individueel worden
geregeld. De gefreesde wax items geoptimaliseerd voor
IPS e.max Press, bijv. ProArt CAD Wax Yellow, worden
vervolgens geperst. De IPS e.max Press Multi perspillen
zijn beschikbaar in één formaat in de volgende kleurtinten: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2 and BL2

Leer de kneepjes van het vak
Ivoclar Vivadent (ICDE) trainers en ervaringsdeskundige staan u graag te woord tijdens wekelijkse chatsessies. Ook kunt u rekenen op leerzame informatie en
technische ondersteuning door deel te nemen aan
onze gratis webinars. Kijk eens op ons online
educatieplatform en schrijf u vrijblijvend in:
ivoclarvivadent.com/academy
Uiteraard kunt u ook voor vragen m.b.t. lopende acties
met onze lokale vertegenwoordigers in gesprek gaan:
surf naar https://www.ivoclarvivadent.nl/nl/verkoop of
bel naar 023 529 37 91.
*Biaxiale buigsterkte over
een periode van 10 jaar
(IPS e.max Press 470 MPa).
Bron: R&D Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Liechtenstein
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PRODUCTINFO
Kulzer

Kulzer introduceert
Venus Diamond en
Venus Pearl ONE Shade
“One for the basics. All for the details.” Met deze boodschap introduceert Kulzer dé universele one-shade composiet oplossing voor de meerderheid van de dagelijkse restauraties;
Venus Diamond ONE Shade en Venus Pearl ONE Shade.
Haarlem - 01.06.2020. Door de verbluffende kleuradaptatie van de kleur ONE wordt de restauratie
onzichtbaar en als het ware in de omringende dentitie
opgenomen. ONE Shade bespaart veel tijd omdat er
geen kleurbepaling nodig is. Gebaseerd op de ervaring
en knowhow van Kulzer in moderne composieten,
hebben Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade
het grote voordeel dat ze worden geïntegreerd in een
familie van composieten die al meer dan 10 jaar wetenschappelijk zijn geëvalueerd en gedocumenteerd in tal
van klinische studies. Venus Diamond en Venus Pearl
worden door tandartsen over de hele wereld gewaardeerd om de efficiënte verwerking, sterkte en esthetische mogelijkheden.

Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade zijn echt
universele kleur composieten, met verbeterde mechanische eigenschappen, geschikt voor het uitvoeren van
dagelijkse restauraties. Het gebruik van Venus Diamond
en Venus Pearl ONE Shade heeft als voordeel voor de
tandarts dat kleurbepaling niet meer noodzakelijk is om
hoog esthetische en langdurige resultaten te bereiken.
De aantrekkelijk geprijsde Venus Diamond en Venus
Pearl ONE Kits zijn vanaf nu verkrijgbaar via uw dental
depot of ga naar:
www.kulzer.nl/try-ONE.

De unieke TCD-matrix en het geoptimaliseerde
nano-hybride vulsysteem leiden tot een uitzonderlijke
buigsterkte, minimale krimpspanning en een hoge
slijtvastheid ter voorkoming van chipping en breuken.
De innovatieve Venus-formule belooft dus langdurige,
aantrekkelijke en betrouwbare restauraties met een
permanente, natuurlijke glans. Beide composieten
hebben ook een hoge radiopaciteit, wat zorgt voor een
betrouwbare diagnose.
Tandartsen hoeven hun behandelingsgewoonten niet
te veranderen als ze een betrouwbaar alles-in-één
composiet gebruiken. Op basis van voorkeur en indicatie kan er gekozen worden uit Venus Diamond ONE
Shade voor een stevige consistentie en Venus Pearl
ONE Shade voor een soepele consistentie. Beide composieten zijn stabiel, plakken niet en hebben een lange
werktijd. Doordat het materiaal mooi blijft staan is het
eenvoudig te modelleren. Beide composieten bieden
perfecte kleuradaptatie en onbeperkte mogelijkheden
voor de esthetische zone. Een tweede merk of soort
composiet is hierdoor overbodig.

Venus Diamond/Venus Pearl ONE Shade voor basis
restauraties, bijvoorbeeld in de posterieure regio.
Alle overige Venus Diamond and Venus Pearl kleuren
zijn geschikt voor meer complexe en esthetische
restauraties bijvoorbeeld anterieur.
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NobelProcera® Zirconia Implant Bridge
De nieuwe NobelProcera Zirconium implantaatbrug legt de brug
tussen tandarts en tandtechnieker door zijn restauratieve vrijheid.
De ASC optie (Angulated screw channel tot
), is nu eveneens
mogeli in combinatie met een Multi-unit abutment, waardoor de
brug tot 55° graden an corrigeren.
De zirconium brug is gemaakt uit Nacera® Pearl zirconia materiaal
voor een zeer natuurlijk ogende esthetiek. Ze is beschikbaar in 9
ita tinten, gaande van 2 tot 14 elementen.
Met deze nieuwe brug krijgt u Nobel Biocare’s hoogste
kwaliteitsstandaard in combinatie met een originele connectie
en optimale prothetische fle ibiliteit.

nobelbiocare.com/nobelprocera
© Nobel Biocare Belgium NV, 2020. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. Legal manufacturer: Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5, CH-8957 Spreitenbach,
Switzerland. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of
Nobel Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. All product images are for illustration
purposes only and may not be an exact representation of the product. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please
contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this
device to sale by or on the order of a licensed clinician, medical professional or physician. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications,
contraindications, warnings and precautions.

NobelProcera Zirconia Implant Bridge - A4 - BENL - Copy.indd 1
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PRODUCTINFO
Kuraray

KATANA™ Zirconia,
de complete oplossing
Toen in de jaren 2000 zirkonium werd geïntroduceerd was het een opaak materiaal met een
onnatuurlijke uitstraling. Twee decennia later heeft de ontwikkeling op het gebied van technologie en materiaal ervoor gezorgd dat zirkoniumoxide een hoog esthetische en duurzame oplossing is voor uiteenlopende procedures. Koploper is de KATANA™ Zirconia-serie van Kuraray
Noritake, die nu kan worden geïntegreerd in elke stap van de restauratieve workflow.
Het pionierselement van KATANA™
Zirconia
De belangrijkste redenen van de verbeteringen van
tandheelkundig zirkoniumoxide zijn de voortdurende
innovaties van het poeder dat de basis van de schijven
vormt. Terwijl de meeste fabrikanten van zirkoniumoxideproducten afhankelijk zijn van één gezamenlijke poederleverancier. Zijn de zirkoniumoxidematerialen van
Kuraray Noritake uniek, omdat deze volledig in eigen
bedrijf worden geproduceerd. Vanaf de gepatenteerde
poedertechnologie tot het persen en voorsinteren van
de schijven, KATANA™ Zirconia wordt geproduceerd
om een ongeëvenaarde zuiverheid en kwaliteit te
garanderen.

Multilayer-technologie
De KATANA™ Zirconia-familie heeft 3 soorten multilayered (UTML, STML en HTML) en twee mono-layered (HT) schijven in assortiment. In de multi-layered
schijven is de originele multi- layeredtechnologie van
Kuraray Noritake verwerkt. Deze innovatieve vierlaagse
structuur reproduceert een natuurlijk kleurverloop en
translucentie op overtuigende wijze. Wat uiteindelijk
resulteert in een prachtige natuurlijke restauratie.
Bovendien hebben alle producten in de KATANA™
Zirconia-familie verschillen in translucentie en mechanische eigenschappen. Waardoor er een uitgebreid
palet van anterieure en posterieure restauraties
beschikbaar is.

Een systeem van producten met
geïntegreerd zirkonium
Dankzij de focus van Kuraray Noritake op research
& development is de KATANA™ Zirconia-familie
compleet gemaakt met een keur aan producten voor
polijsten, inkleuren, glazen, porseleinveneering en
cementatie om superieure resultaten te realiseren.

Dankzij CERABIEN™ ZR FC Paste Stain kunnen volcontour
zirkoniumrestauraties gemakkelijk worden gekarakteriseerd. Dit product is beschikbaar in 27 kleuren en staat
garant voor een uitzonderlijk beheersbare transparantie
om hoog esthetische restauraties te realiseren.
Bij het cementeren van een zirkoniumrestauratie in de
pasfase komt de nieuwe KATANA™ Cleaner uitstekend van
pas. Deze niet-abrasieve universele cleaner helpt bij het
verwijderen van contaminatie en staat aan de basis van
een gegarandeerd optimale hechtsterkte. Dankzij de relatief milde pH-waarde van 4,5 kan dit product, in tegenstelling tot andere tandheelkundige cleaners, zowel intra- als
extra-oraal worden gebruikt.
Uiteraard dient de behandelaar bij het uiteindelijk cementeren van de restauratie te kunnen rekenen op betrouwbaarheid en duurzaamheid. PANAVIA™ V5 is het sterkste cement
van Kuraray Noritake en staat garant voor een ongekende
procedurele eenvoud en voorspelbaarheid. De aminevrije
pasta is leverbaar in vijf verschillende kleuren, waarvan is
aangetoond dat deze na verloop van tijd minder kleurverschil vertonen dan cementeren met aminehoudende
initiatoren. PANAVIA™ V5 is de beste optie voor esthetisch
en betrouwbaar cementeren.
Kuraray Noritake heeft met de KATANA™ Zirconia-familie
en de daaraan gekoppelde producten een volledig geïntegreerd systeem, dat bruikbaar is voor vrijwel elke workflow.
KATANA™ Zirconia is cruciaal voor duurzame, esthetische,
metaalvrije restauraties.
Voor meer informatie:
Kuraraynoritake.eu
Louis-Philippe Mamertin:
0475 81 92 58, louis-philippe.mamertin@kuraray.com
Olivier van Nieuwkerke:
0483 993 770, olivier.vanNieuwkerke@kuraray.com
Patrick van Looy:
0475 616050, patrick.vanlooy@kuraray.com
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Sociaal Fonds voor
de Dentaaltechniek

PRODUCTINFO
Straumann

Straumann: uw partner
voor digitale werkstukken
Straumann® CARES® combineert zorgvuldig geselecteerde, eersteklas tandheelkundige
oplossingen met de nieuwste digitale technologie, hoogwaardige materialen en op maat
gemaakte services voor naadloze digitale workflows.
Voordelen van Straumann® CARES®
Digital Solutions

Hoogwaardige restauraties met
ultramoderne freesmachines

• Breed scala aan prothetische oplossingen en diensten
• Zorg voor consistente resultaten van hoge kwaliteit
door volledig gevalideerde, gestroomlijnde workflows.
• Profiteer van efficiënte, geoptimaliseerde digitale
oplossingen.
• Verhoog de nauwkeurigheid en dagelijkse productie van eenheden, verkort de freestijden.
• Verminder de complexiteit en de noodzaak om
tussen verschillende systemen te migreren.
• Volledige flexibiliteit dankzij open standaarden en
connectiviteit van derden.

Straumann biedt via zijn gecentraliseerde freescentra (Etkon, Simeda en Createch) freestechnologie
die gebruikmaakt van high-speed cutting (HSC) om
hoogwaardige restauraties te vervaardigen in gevalideerde workflows. Er zijn 142 verschillende materialen
beschikbaar. Onze ultramoderne freesmachines
combineren snelheid, flexibiliteit en precisie voor een
voorspelbare en consistente prothesekwaliteit.

One stop shop
Ook voor al uw Multiplatform onderdelen (ruim 600
connecties) kunt u bij ons terecht. Vraag naar de
speciale prijs van onze steggen, die al beschikbaar zijn
vanaf € 155,-.

Meer informatie?
Wilt u de mogelijkheden voor uw laboratorium
bespreken? Neemt u zeker contact op met Account
Manager Cedric Coppens op +32 (0)499 93 46 04.
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Opleidingscentrum
dentaaltechniek
Visie
UDB vindt dat opleiding en permanente vorming
tijdens de loopbaan de sleutel is tot succes!

Locatie
• Het huis van de dentaaltechniek is gevestigd in
de Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne.
• Het UDB secretariaat is ook op dit adres gevestigd.
• Centrale ligging, gemakkelijk bereikbaar aan open afrit van autostrade, ruime parking
• Gelegen op een neutraal terrein, onafhankelijk
van een labo, tandarts of industrie.

Missie
Waarom een eigen opleidingscentrum?
Het opleidingscentrum is opgericht op vraag van
onze leden en tevens om aan al onze sponsors de
kans te bieden om deel te nemen aan de permanente bijscholing van de dentaaltechnicus.
• Breed cursusaanbod in eigen land
• Laag instapgevoel in samenwerking met het
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• Opleidingscentrum staat open voor iedereen die
er cursussen wenst te organiseren
• State off the art naar de toekomst
• Toegevoegde waarde naar de UDB leden: korting
op inschrijvingsgelden (25 %)
• Omdat er nood is aan bijscholing in onze snel
evoluerende en digitaliserende sector
• Een lokaal niet gebonden aan industrie zodat het
aanbod van cursussen vergroot
• Doelpubliek: dentaaltechnici, tandartsen, werknemers, jongafgestudeerden…

Infrastructuur
• Eigentijds uitgerust opleidingslokaal met het oog
op de toekomst. Uitgerust met een smartboard,
8 plaatsen met computer (16 zitplaatsen) en
computer voor lesgever.
• Geschikt voor diverse soorten opleiding; zowel
traditionele als geavanceerde digitale technieken
kunnen gedemonstreerd worden.
• Cad en Cam opleidingen
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Tarieven Academie
dentaaltechniek
Het opleidingscentrum staat open voor leden, sponsors, scholen, beroepsverenigingen.
Het lokaal kan gehuurd worden aan volgende tarieven:

HUUR LEDEN
500€ (excl. BTW) – 8 lesuren
400€ (excl. BTW) – 4 lesuren

HUUR SPONSORS/BEROEPSVERENIGINGEN
800€ (excl. BTW) – 8 lesuren
500€ (excl. BTW) – 4 lesuren

AD PARTNER
5 lesdagen inbegrepen in de partnerovereenkomst, indien meerdere dagen:
600€ - 8 lesuren
300€ - 4 lesuren

SCHOLEN
Gratis (naar beschikbaarheid lokaal)
Alle cursussen moeten voor UDB leden een korting van 25% bieden
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Cavex ImpreSafe
Desinfecteersysteem voor alginaat-,
siliconen- en polyetherafdrukken
Doodt 99,999% van alle bacteriën,
schimmels en virussen

Cavex
ImpreSafe
Star terkit

• 1 liter Cavex ImpreSafe,
goed voor 33 liter kanten-klare desinfecterende
vloeistof

• 1 Desinfecteercontainer met
uitlektray
• 1 Cavex timer

• 50 beschrijfbare
gripzakjes voor
verzending

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
40
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UDB-LIDMAATSCHAP

Wat zijn de voordelen
als UDB-lid?
Het aanleveren van goede, correcte en betrouwbare informatie naar onze leden toe is een van
onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDBNieuws’ met extra ledenkatern, onze website en
geregeld ook onze digitale ‘Nieuwsflash’ waarmee
we snel belangrijk nieuws kunnen verspreiden
(bijvoorbeeld over veranderingen in het wetgevend
kader waarbinnen we werken).
UDB zet ook sterk in op het bevorderen van de
onderlinge samenwerking tussen haar leden, uiteraard steeds met de UDB-kernwaarden collegialiteit,
vertrouwen, openheid en betrokkenheid in het
achterhoofd.
Kleinere dentaallabo’s hebben meestal de middelen niet om in alle deeltechnieken van ons vak te
investeren en specialiseren zich dan ook vaak. Toch
hebben ook zij een plaats in onze sector en kunnen
zij, door intensief te communiceren en samen te
werken met collega’s, zichzelf en hun zakenpartners tot een hoger niveau optillen.
UDB is de enige wettelijk erkende beroepsvereniging van zelfstandige dentaaltechnici
in Vlaanderen die uitsluitend in rechtstreekse
relatie met practici in de tandheelkunde werken.
UDB verdedigt uw beroepsbelangen bij:
• Delaco, de nationale beroepsvereniging
• FEPPD, de Europese beroepsvereniging van
dentaaltechnici
• de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO
• het Paritair Comité 330 voor de gezondheidsdiensten en de tandprothese
• de onderwijsinstanties en opleidingscentra
• de ministeriële instanties en consumentenorganisaties

UDB informeert
• Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten (FAGG)
• MDeon (beTransparent.be)
• Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen
(Meddevs EU)
Voordelen van een UDB lidmaatschap:

Gratis
•

•
•
•
•
•
•

Kunststof uithangbord
“ UDB
Erkend
Ledenplaatje
‘UDB erkend
lid 2020
- Lid 2019Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk
sta je sterk”.
Kunststof uithangbord “Dringende Levering”
Informatie over beroepsgebonden problemen.
Waarschuwing tegen malafide toeleveringsbedrijven.
Informatieverstrekking aangaande wetgeving
dentaaltechnische sector.
Algemene leveringsvoorwaarden.
Vermelding in de officiële Dentex-catalogus.
4 maal per jaar het UDB-Nieuws.
Kleine aankondigingen in het UDB-Nieuws.
Nieuwjaarsreceptie.
Nieuwsflash via e-mail

•

Kortingen bij studiedagen en cursussen:

•
•
•
•

-

ID DAG:
28% korting
Cursussen in opleidingslokaal AD:
25% op ALLE cursussen
Cursus kostprijsberekening:
uitsluitend voor leden met gebruik gratis
online software programma

UDB lidgeld is 100% fiscaal
aftrekbaar!
U kunt vandaag nog aansluiten en lid
worden voor 2017 van de enige Vlaamse
beroepsvereniging voor dentaaltechnici.
Mail naar secretariaat@udb.be
of bel naar 03 354 58 76
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk
Ondergetekende:
Dentaal bedrijf:
Adres:
Aantal voltijdse medewerkers (FTE):

Wenst in 2020 lid te zijn van de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven en betaalt hiervoor:
• een basis lidgeld van 360€ (excl. 21 % BTW) voor het bedrijf
• Per voltijdse medewerker (FTE) + 31€ (excl. 21% BTW)
Ondergetekende stort het bedrag van €
op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781
van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne
met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2020”
Ter info:
• Het lidgeld is elk jaar te betalen als bijdrage in de werkingskosten van UDB
• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar
• BTW is volledig terug te vorderen

Datum:

Handtekening:
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UDB informatiefiche
Strikt vertrouwelijk
Aankruisen wat van toepassing is. Dank u voor uw medewerking.
INVULLEN WAT GEWIJZIGD IS VOLSTAAT.
Aard van de werkzaamheden van het bedrijf
Voert dit werk uit.

in eigen bedrijf

ook voor collega’s

uitvoering bij collega

Kroon- en brugwerk
Skeletframes
Freeswerk
Combinatiewerk
Suprastr. op implant.
Orthodontie
Andere
Werkverdeling: hoeveel personen werken in het bedrijf (uzelf indbegrepen):
Verdeling volgens looncategorie
aantal voltijds

aantal deeltijds

totaal

man

man

man

vrouw

vrouw

vrouw

Bedrijfsleider
Meewerkende echtgen.
Vennoten
Arbeiders
Bedienden
Techn. kaderleden
Leerlingen
Stagiairs
Totaal
Categorie

aantal werknemers
man

vrouw

totaal

1
2
3
4
5
6
7
8
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SPONSORS

Wij danken!
Volgende bedrijven geven door hun steun blijk van hun wil om mee te werken
aan de toekomst van ons beroep. Schenk hen uw vertrouwen!

Colofon

ARSEUS LAB
BREDENT
CAVEX
DENTAURUM
DENTSPLY SIRONA
G.C. BENELUX
IMPRODENT
IVOCLAR VIVADENT
KERCKAERT-LABOROR

Een uitgave van
Unie van Dentaal Technische Bedrijven
Wettelijk erkende beroepsvereniging
Maatschappelijke zetel:
Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne
Info: http//www.udb.be
E-mail: secretariaat@udb.be
UDB Dentaaltechniek
Administratief secretariaat:
Myriam Jacobs
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne
• maandag, woensdag en vrijdag:
van 9u00 tot 12u00
• dinsdag en donderdag:
van 13u00 tot 17u00
Telefoon: 03 354 58 76
Fax: 03 354 58 77
E-mail: secretariaat@udb.be
UDB Boekhouding:
Kortrijksepoortstraat 235
9000 Gent
Rekening BE36 7370 0472 7781
BE 0476 079 265

KULZER
KURARAY
NOBEL BIOCARE
SOCIAAL FONDS DENTAALTECHNIEK
STRAUMANN
VITA ZAHNFABRIK
ZHERMACK
ZIRKONZAHN

Samenstelling:
L. Van den Berghe
M. Jacobs
R. Van Reeth
Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne
Eindredactie:
L. Van den Berghe
Adreswijzigingen:
Stuur ons uw adreswijziging.
Wij zorgen dat u het UDB-Nieuws blijft ontvangen.
Suggesties, opmerkingen en artikels worden
door de redactie met dank aanvaard.
Alle artikels worden gepubliceerd onder
de verantwoordelijkheid van de auteur(s).
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud
van de advertenties.
Foto cover:
ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum.

11.09.2020 VAN 17.00U TOT 18.00U.:
ZOHO LIVE-DEMONSTRATIE IN HET FRANS
INHOUD: DE NIEUWE TITA AN BASES VAN ZIRKONZAHN
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IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

*EEN G
RO
A A N CO OT BEREIK
MPONE
NTEN

*NIEUW! TITANIUM BASES K85, TITANIUM BASES K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC),
MULTI UNIT ABUTMENT 17°, ZZ-LOC

APEX – T +32 (0)2 376 71 26 – F +32(0)2 376 71 62 – apex@apexdental.be – www.apexdental.be
Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

© Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context
in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare
sales office for current product assortment and availability.

Bestel nu op:
store.nobelbiocare.com

Universal
Base

Maak kennis met ons nieuwste familielid. Nu
beschikbaar voor Conische Connectie, Externe hex,
Tri-channel en Multi-unit Abutment.
Abutment. Universal Base
Non-Engaging biedt verschillende behandelingsopties,
van bruggen met korte overspanning tot volledige
prothetische restauraties. Bovendien biedt het de
voordelen van een authentieke Nobel Biocare schroef
op implantaat verbinding.

Non-Engaging

Non-Engaging

Universal
Base
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