prothese elementen
sinds 1947

a bit more quali ty...

Hoogste kwaliteit in kunststof en keramiek

enta vervuLt aLLe individuele eisen uit een enkele bron.
Met een compleet portfolio in kleuren en vormen, evenals een uitgebreide keuze uit materialen [kunststof.
keramiek of een combinatie van beiden).

Een overzicht van de voordelen van
de materialen:

Voordelen

enta cryl

enta ceram

Kunststof

Keramiek
prothese elementen

prothese elementen

Hoogste esthetiek met kleur- en slijtvaste

kwaliteiten !implantaat - gedragen prothesel
Gemakkelijk te verwerken

Individueel maatwerk mogelijk
Ibijvoorbeeld sta inen. inkleurenl
Hoogste Bio compatibiliteit

Hoge beschikbaarheid
Geen verandering occlusie vanwege
slijtage van elementen
Geen of slechts beperkte slijtage

Geen of slechts beperkte verkleuring
Bij moeilijke occlusie of articulatie

Minder zorgvuldig pLannen vereist
Lange tijd stabiele relatie

Ikaakgewricht!1

"Lingualized Occlus ion Concept" & nasc holi ng cursusse n

Het "Lingualized Occlusion Concept" zoals ontwikkeld door enta in samenwe rking met toonaangevende
wetenschappers en universiteiten omschrijft een

specif iek systeem en opstelling van de prothese elementen .

Het combineert de voordelen van de tot dusver
bekende

systemen

als

[semi)

Anatomische

en

Monoplane co ncepten.

Met het "Ungu alize d Occlusi on Concept"' bereikt u
eenvoudig optimale resultaten wat betreft esthetiek.
draa gcomfort, kauwkenmerken evenals stabiliteit en
biocompatibiliteit. De opstelling is eenvoudig en stap

voor stap te controleren.

enta organ iseert regelmatig nascho ling cursussen,

... Con tactpunten tussen de boven en onder elemen-

eventueel bij u op locatie. Voor meer informatie en

ten in het "Linguali ze d Occlusion Concept ": Om di t

beschikbare data kunt u altijd bellen of mailen.

te bereiken worden de ce ntrale fossae van de onde r

elementen verwijd door middel van selectief slijpen:
tijdens het opstellen word en de bove nelementen ele-

men te n buccaal uit co ntact op ges teld.

Een vergelijking van de concepten:

Concept / benadering

Anatomisch Concept
Volg ens Gysi

vo lg ens Sears

• Oriënteren voor de vorm en
grootte van de natuurlijke land
elementen

Monopiane occlussion . bijv.
totaal vlakke kiezen zonder
knobbels

Niet anatomisch concept

• Anatomische kiezen met
knobbels van 33 graden

"Lingualized Occlusion
Concept" volgens Pay ne

• Voor het bovengebit: Kiezen
met een knobbels van 33 graden
en relatief grote palatinale
hobbels
• Voor het ondergebit : kiezen met
10 graden knobbels IOptiforml.

Opstellen

• Het opstellen van de elementen zoals de natuurlijke landen

Makkelijk te arrangeren en
aan te passen

• Tijdens het laa tste contact

• De kiezen zijn zo gearrangeerd
dat er maar een contactpunt is
per element
• Het volgende geldt voor de
eerste voor de eerste
premolaren: de buccale knobbel
van de eerste onder premolaar
valt in de mesiale fo ssa van de
eerste premolaar boven.

bij de kauwbeweging zullen de
laterale elementen, zowel de
actieve als nonactieve kanten
toucheren [gebalanceerde
occlusien articulatie)
• Dit voorkomt hel kantelen

• Het volgende geldt voor al de
andere elementen. De palatinale
knobbels van de bovenste elementen toucheren de centrale
fossaevan de onderste elementen

van de prothese bijlaterale
bewegingen

Esthetisch

Goed

Esthetische minder mogelijkheden. met name in de
hoektand premolaar streek.

Esthetisch veel mogelijkheden.
gecombineerd met een stabiele
prothese.

Draagcomfort en kauw

• Makkelijk vermalen van
het voedsel tussen de hoge

• De prothese kan horizo ntale
krachten beier opnemen aangezien er geen knobbels zijn.

• De sterk hellende hobbels
zorgen voor goede voedsel
vermaling.

• Dit concept is vooral geschikt
voor patiënten met aanzienlijk
geresorbeerde kaken en biedt
een meer stabiel tandprothese.
Er is wel meer kracht nodig om
voedsel Ie vermalen.

• Het concept met de vijze l vormige lossae in de onder elementen voorkomt grote horizontale
beweg ingen op het onderste
gebit als er laterale bewegingen
zijn en in occlusie.

karakteristieken

knobbels.
• 15 comfortabel omdat de
patiënt een steunpunt vindt

door !centralel occlusie.

• Dit is vooral geschikt wanneer horizontale krachten niet
welkom zijn. bijvoorbeeld bij
zeer geresorbeerde kaken.
flabby ridge. parafuncties ol
implantaten.

Verwerking

Relatief gemakkelijk op te

sletlenen aan te passen

• Zeer eenvoudig op te stellenen aan te passen .
• Zowel bij de verschillende
klassen Il. 1I en lil] als bij een
"kruisbeetrelatie".

• Omdat er maar ~en contact
punt is per element. zijn deze
makkelijk te op te stellen en te
corrigeren.
.. Verder is he! inslijpen
eenvoudig en kan meestal een
kruisbeet opstelling voorkomen
worden.

De kracht va n innovatie & voordelen

Als één van de weinige leveranciers van kunsttanden

Als een resultaat hiervan was enta de eerste om te

gemaakt van kunststof of keramiek. kijkt enta terug

ontdekken dat ond er andere volledig keramische

op meer dan 65 jaar ervaring in de ontwikkeling. pro-

tanden

duetie en verwerking van ku nsttanden .

de patiënt. Tevens heeft enta het toonaangevende
opste l

Doel: Het koppelen van uitstekende kwalitei t en de

doorslaggevende

concept

"Lingualized

verder uitgewerkt.

zo grootst mogelijke vorm en kleurselectie met een
eersteklas kosten baten verhoud in g.

Om dit te bereiken heeft enta regelmatig wetenschappelijke studies gedaan in samenwe rki ng met toonaangevende wetenschappers en universiteiten - bijvoor-

beeld Prof. Dr. W. Kalk, Universiteit van Groningen en
N. Postema, DOS, Universiteit van Nijmegen.

Een overzicht van de verschillende e nta lijnen:

~
enta'"
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enta cryl

enta ceram

Duurzame kunststof prothese elementen

Keramiek prothese elementen

enta cryl

enta ceram

enta cryl

enta ceram

enta cryl

enta ceram

enta cryl

enta ceram

basIc

classic

optiform

polYChrome

voordelen

hebben

voor

Occlusion Concept'"

Karakter enta en marktpositi e
Er zijn slecht een paar fabrikante n die keramische pro these eleme nte n vervaa rd igen. Mee r dan 65 jaa r aa n erva rin g, onderzoek en on twikkeling maakt van enta ee n

unieke specialist op dit gebied.

enta 's product asso rtiment is ger icht op de alle laborato ria en ta ndtech nische specialisten die de hoogste
eisen wat be tre ft kwa lit ei t, verwerk ingsge mak en persoo nlijke service combineren met ee n oog voor wi nst-

gevendheid .

Uw enta contact
Moc ht u nog vrag en hebbe n of m issc hien w ilt u een

persoonlijke afspraak? Wij kijken uit naa r uw telefoon tje

of e-mai l.

Enta b.v.
Brouwerijbaan 10
4615 AA Bergen op Zoom
The Netherlands
Phone: +31 (0)164 .23.74.54
Fax:
+31 (0)164.23.53.12
E-mail: info@enta.nl
Internet: www.enta.nl

