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FOUTEN VERMIJDEN BIJ HET AFDRUKKEN
Auteur: Ivan Hoebrechts
Door kwaliteitsverbetering van de afdrukmaterialen sinds pakweg de laatste tien jaren kan gesteld worden dat de tolerantie in verwerking is verkleind. De
hoogwaardige merkartikelen trachten aan de praktische noden van de tandarts te beantwoorden. Ze waarborgen onder andere meer compatibiliteit met vocht
en spelen in op de verdere automatisering met doseermachines met aangepaste viscositeiten voor elk type afdruk.
Een foutloze afdruk blijft echter afhankelijk van minimaal drie criteria:





1. de keuze van de afdruklepel
2. de keuze van het type afdrukmateriaal
3. de eraan verbonden exact toegepaste afdruktechniek volgens de voorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant.

Zeer frequent wordt er al een fout gemaakt bij de lepelkeuze. De afstand tussen lepelwand en dentitie bv. bedraagt normaal minimaal 5-7 mm bij putties of
stugge lepelmaterialen en 3-5 mm bij vloeibare lepelvulmaterialen... over de hele lengte en vorm van de kaak, zoniet ontbreekt vaak stuwdruk door vroegtijdig
lepelcontact en ontbreken hierdoor essentiële details rond de preparatie. Laten we daarbij niet vergeten dat veel lepels voor éénmalig gebruik geen
anatomische vorm hebben en veel te kort zijn omdat het in feite alginaatlepels zijn. Partiële lepels zijn sowieso voor vast brugwerk ongeschikt omdat voor de
tandtechnicus elementaire gegevens van de andere kaakhelft ontbreken bijv. inclinaties van restelementen, neigingshoeken enz.

Overigens moeten we erkennen dat één universeel afdrukmateriaal voor zowel vast als uitneembaar prothesewerk niet kan wegens de grote verscheidenheid
en stabiliteit/labiliteit van de af te drukken weefsels nl. kronen en/of mucosa. Toch zouden we dat graag wensen om economische redenen, omdat we dan dat
ene materiaal beter beheersen.
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Laten we één voorbeeld vermelden: een op implantaatgedragen prothese afdrukken met een stugge silicone/ polyether met minimaal 60 Shore A voor de
implantaten en met daarbij het correct afdrukken van de labiele mucosa van de onderkaak waar een lagere viscositeit elementair gewenst is. Hier is een
combinatieafdruk met verscheidene afdrukmaterialen nodig.

Een groot aantal fouten worden echter veroorzaakt door externe inhibitoren zoals hemostatica en retractiemiddelen die niet volgens de regels worden
geappliceerd en weggespoeld omdat men vreest voor opnieuw opkomend vocht of bloed. Onvoldoende spoe-len (20 sec/element) met water (en niet met
spray!(zandstraaleffect)) en drogen liggen aan de basis van de fouten in meer dan de helft van de afdrukken. En dan de individuele technieken van afdrukken
die niet in overeenstemming zijn met materiaal en werktijden of uithardingstijden. Zo is bv. optre- dende lokale vertraging van de uitharding en het te vroeg
verwijderen uit de mond de oorzaak nr 1 voor te lange kronen die net niet exact inschuiven.

Of het te lang omspuiten bij meerdere kronen waardoor reeds gedeeltelijke uitharding is opgestart met lijnvorming, zonder nog te spreken van de vervorming
door verlies aan vloeivermogen waardoor de kroon/brug dan weer niet tot onder de gingiva grenst. De techniek dient specifiek aangepast door minder en
sneller te omspuiten en als compensatie ruim spuitbaar materiaal aan te brengen in het lepel- materiaal.
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De dubbele afdruk verdient de voorkeur bij meer omvangrijke werken. De individuele puttygevulde lepel moet echter keurig uitgesneden, het lichtvisceus
materiaal om de preparaties gespoten en de tandholten in de lepel volledig gevuld worden. Het aanbrengen in situ moet met een korte stevige druk... net
tegengesteld van de dubbelmengtechniek. Dit levert een afdruk met meervoudige controle en aldus uitsluiting van latere fouten. Individuele lepels worden
vaak veel te nauw sluitend gemaakt, ook door de krimp van het materiaal.
Een ruimte van 2-3 mm is nodig voor het opbouwen van de dynamische druk en zorgt voor de levering van doorgaans de best leesbare en preciese
afdrukken. Het gebrek aan harmonie tussen de diverse viscositeiten leidt vaak tot het wegpersen van het lichtvisceus materiaal en reduceert de leesbaarheid
en controle van de preparaties, zonder te spreken van het ontbreken van spuitbaar materiaal rond de buurelementen die de vloei optimaliseren en leiden tot
een algemeen betere afdruk !
Er worden ook fouten gemaakt met mengmachines door onwetendheid of onnauwkeurig volgen van instructies, bijv. de lepel niet onder een hoek van 80°
houden en niet permanent op de bodem van de lepel. Zo worden constant luchtbellen ingesloten die vrijkomen bij de insertie en krijgt men lange vlakke
luchtbellen ter hoogte van de overgang van HB naar spuitbaar materiaal.

Een andere fout is monofase-mate- rialen onmiddellijk inserteren na het automatisch vullen van de lepel met een mengmachine : deze producten zijn in feite
te vloeibaar (t.o.v. de krachtige mechanische persing) en dus “gecomprimeerd”. Ze krijgen de vloeicapaciteit pas terug na circa 15seconden, zie de vloeilijnen
in het beeld van de afdruk van de edentaatprothese. Wist U dat??
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Dit is maar een korte opsomming van de “foutloze” afdruk of de aanleiding om met aandacht uw toekomstige afdrukken aan een kritische controle te
onderwerpen. Lees vooral maar eens de gebruiksaanwijzing van het gele- verde materiaal. Het zal reeds zeer sterk helpen om manipulatiefouten te
voorkomen.

Met dank aan Ivan Hoebrechts (voormalig product- en salesmanager benelux bij de firma Coltene Whaledent)
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