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01
A páciens elégedetlensége főképp 
a két középső nagymetsző esztéti-
kájából fakadt.

Patient presented with his chief 
complaint being his two maxillary 
central incisors.

02
Egy intraorális felvétel 
pontosan megmutatja a 
páciens problémáit.

An Intra-Oral look shows 
the patients concerns more 
clearly.

EGY PÓTLÁS 
TÖRTÉNETE 

KÉPEKBEN 
ELMESÉLVE

THE STORY OF 
PROSTHESIS 
TOLD IN 
PICTURES

Joshua Polansky



109labline       2012 ŐSZ

03
A csiszolás megkezdése előtt készített 
Wax-Up tervről vett szilikonkulccsal 
ellenőrizzük a csiszolás folyamatát

Preparations are checked off a Wax-
Up done prior to the preparation 
appointment.



110      2012 ŐSZ labline           labline           

04
A pácienst előkészítettük a 
végleges pótlás elkészítéséhez.

The patient prepared to final 
preparation.

05
A lenyomatot gyorsan kötő gipsszel kiöntjük. A kiöntött mintára Wax-Up-ot 
injektálunk. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a fogászati csapat számára, 
hogy ellenőrizni tudja a végleges pótlás funkcionális, fonetikai és esztétikai 
szempontjait még az ideiglenes pótlás elkészülése előtt! 

An impression is poured with fast setting stone. Ounce poured the initial 
Wax-Up is injected over the preparations. This allows for the dental team to 
check function, phonetics, and esthetics before the temporary is processed.

06
A véglegesen, minden szempont 
ellenőrzése alapján elkészített 
Wax-Up-ról egy matrix segítsé-
gével másolatot készítünk.

Once the Wax-Up is finalized a 
matrix is taken to pick up the 
final modulation.
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07
A dentint 
(anaxDENT A1) 
nyomás alatt tartva 
hagyjuk megkötni.

The dentin 
(anaxDENT A1) is pressed 
over the preparations 
under pressure.

08
A dentint ezután visszavágjuk (cut 
back), hogy kialakíthassuk a belső 
rétegeket, ahogy az a természetes 
fogaknál is megfigyelhető.

The dentin is then cut back to mimic 
the internal makeup of natural 
dentition.
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09
Láthatjuk azokat az op-
tikai hatásokat, amellyel 
az anaxDENT ideiglenes 
akrylátja rendelkezik.

We can see from the cut 
back the optical properties 
the acrylic possesses of 
anaxDENT.

10
Az élmasszát a visszavágott 
helyek re juttajuk és hagyjuk 
nyomás alatt megkötni. További 
kisebb kiigazítást el lehet végezni 
szájban is, ha indokolt.

Enamel is then pressed over 
the cutback and finished. Minor 
adjustments can be made 
intra-orally.

11
Az anaxDENT New-Outline ideig-
lenes a szájban.

The anaxDENT New-Outline 
temporary in-situ.
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12
A hosszanti irányban ketté-
vágott keresztmetszeti képen 
jól megfigyelhető az ideiglenes 
tökéletes illeszkedése.

One can see the precision fit 
from a cross section.

13
Az anyag jól blokkolja és 
meggátolja az elszíneződé-
sek áttűnését az ideiglenes 
pótláson.

The material also does well 
blocking out any abutment 
discoloration’s.
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14
Minden esztétikai információ, amelyet az 
ideiglenes pótlás elkészítésekor gyűjtöt-
tünk, 100%-ban felhasználható a végleges 
pótlás elkészítésekor.

With all the esthetic information gathered 
from the temporary 100 % effort can be put 
fourth during the layering process.
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15
Amikor a rétegzéssel kialakítottuk a vég-
legesnek szánt pótlást, akkor azt be lehet 
ragasztani a paciensnek. 

Once layering and finishing is complete the 
final restorations can be fixed permanently.
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16
A végleges pótlások 
in-situ (GC initial Zr). 

Final restorations 
in-situ (GC initial Zr).

17 a/b
A végleges pótlás száj-
ban, mosoly közben.

The final restorations 
in smile.
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9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59.
Tel.: +36 99 314-931
Fax: +36 99 318-647 
Web & Shop: www.dentavantgart.hu
Mail: info@dentavantgart.hu

www.facebook.com/ 
dentavantgart.division
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Tóth Csaba
Telefon: +36-30/635-0995
E-mail: toth.csaba@dentavantgart.hu
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Vakán Csaba
Telefon: +36-30/747-27-20
E-mail: vakan.csaba@dentavantgart.hu
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Mák Sándorné
Telefon: +36-30/232-99-50
E-mail: mak.sandorne@dentavantgart.hu

É-NY MAGYARORSZÁG
Bíró Gábor
Telefon: +36-30/298-5537
E-mail: biro.gabor@dentavantgart.hu

SZERVÍZTECHNIKUS

Czencz Sándor
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E-mail: mail@mechanic.hu


