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OUT OF THE BOX (8)

Witte vlekken in het front

Erik-Jan Muts (Rijksuniversiteit Groningen, 2013) is tandarts
bij MP3 Tandartsen in Apeldoorn. Hij verdiept zich momen-
teel met name in de estheti-sche en restauratieve tandheel-
kunde.  

Karin (32) ergert zich al talloze jaren aan de witte vlekken op haar voortanden en vraagt zich af of 
daar iets aan gedaan kan worden. De witte vlekken zijn waarschijnlijk  ontstaan door een trauma op

jonge leeftijd, dat gezorgd heeft voor onvolledige glazuurvorming met interne porositeit.  
door Erik-Jan Muts
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1   Bij de intake: klinisch beeld van het front met de witte
vlekken. Traditionele behandeling zou kunnen zijn: 
een invasieve composietrestauratie, composietfacings of
porseleinen facings. 

2  Een cross-polarized opname* van de witte vlekken. De
omvang en opaciteit van de witte vlekken is nu goed zicht-
baar. 
(* Hierbij onderdrukken speciale filters op de camera de
lichtweerkaatsingen zo veel mogelijk.)

3  Ik kies hier voor een nano-infiltratietechniek. Middels
micro-abrasie (Opalustre) maak ik de incisieven eerst
goed schoon.

4  Vervolgens wordt de interne porositeit toegankelijk
gemaakt met hydrochloridezuur (Icon Etch) en
puimsteen. Tussentijds moet regelmatig geëvalueerd
worden met ethanol (Icon Dry). 
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5  Om alle delen van de porositeit toegankelijk te krijgen
zijn de dieptewerkende eigenschappen van hydrochlori-
dezuur ideaal. Maximaal wordt in totaal 3 keer 120 se-
conden actief geëtst. Tussendoor is het van belang goed
te spoelen en de situatie te evalueren. 
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6  Als de porositeit volledig te infiltreren is, zal dat zicht-
baar zijn na toediening van ethanol. De witte vlek neemt
dan duidelijk af. Dat is het moment dat ik kan beginnen
met infiltreren.

7  Aanbrengen van methylmethacrylaat kunsthars (Icon
Infiltrant). Goed in laten werken is een voor-waarde: de
kunsthars moet de tijd krijgen om in de porositeit te
kunnen trekken. 

8  Na twee keer aanbrengen en goed polymeriseren
wordt de overmaat verwijderd en begin ik met polijsten.
Met een aluminiumoxidepasta (Enamelize) komt het
mooi op hoogglans. 
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9  De porositeit is opgevuld met kunsthars en de witte vlek-
ken zijn verdwenen. De voortanden hebben hun natuurlijke
translucentie teruggekregen. De verraste reactie van Karin bij
het zien van het behandelresultaat laat zich raden.

10  Cross-polarized opname na behandeling: een minimaal
invasieve en relatief eenvoudige oplossing voor witte vlekken.


