
We decode nature.

Waarnemen, interpreteren,  
en getrouw weergeven.  
Zo gaat het in de natuur.

De wandelende tak is een vreemd insect dat, zoals 
de naam al zegt, de vorm heeft van een tak. Om 
zich te verbergen en niet te worden opgegeten, 

leeft het op de kleine takken van de bomen.  
en zijn uitzicht is geen toeval. Phibo® CAD-CAM 

in natuurlijke toestand.
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Dat doen we niet zomaar, we hebben iets nodig 
wat ons leidt, ons kennis bijbrengt en ons 
inspireert: de natuur.

Bij Phibo® ontcijferen wij haar vormen, haar 
schoonheid en haar harmonie die haar in staat 
stelt om het ontwikkelde eenvoudig te maken en 
jou oplossingen, hulpmiddelen en technologieën  
te bieden die wij je nu ter beschikking stellen.

Wij ontwikkelen ons mee met jou om deel uit te 
maken van jouw toekomst.

Schoonheid. Eenvoud. Groei.

Welkom bij 
Phibo®

Een merk dat zich ten 
behoeve van mensen 
ontwikkelt en dat innoveert 
met één enkel doel: meegaan 
in jouw ontwikkeling.
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Dankzij deze geavanceerde 
technologie kunnen we bij 
Phibo® ontwerpen maken 
en structuren fabriceren die 
in staat zijn om dusdanig 
perfecte tanden te verkrijgen 
dat het lijkt alsof de natuur 
zijn werk heeft gedaan. 

Net als een wandelende tak, is Phibo® CAD-CAM 
een systeem dat waarneemt, interpreteert en de 
tand van een patiënt getrouw reproduceert. 

Wat is Phibo® 
CAD-CAM?



Gebruik makend van de 
CAD-CAM-technologie voor 
het maken van tandprothesen 
worden de processen 
gereduceerd tegenover
de traditionele methode,  
en worden ze vereenvoudigd. 
Dit betekent een besparing 
van de kosten en een 
hogere productiviteit, met 
een veel betere kwaliteit 
van het eindproduct.

Een eenvoudig 
proces,
duizenden 
voordelen

Phibo® 

CAD-CAM



De structuur wordt 
gemaakt met diverse 
fabricagetechnieken, zoals 
geboord of gesinterd. Zodra 
de structuur is afgewerkt, 
passeert deze de eindcontrole 
voor hij wordt verstuurd.

Productie en 
kwaliteitscontrole 

Het prothetisch 
laboratorium ontvangt 
het stuk en geeft een 
eindkarakter aan de tand.

Dit zorgt uiteindelijk voor 
een natuurlijke tand, een 
perfecte glimlach en een 
tevreden patiënt.

Receptie en 
afwerking

Tanden 
in mond

Het designlaboratorium 
Door de snelle en 
nauwkeurige vervaardiging 
van de eindprothese, met 
een bijzonder esthetische 
afwerking en dankzij de 
Phibo® Bibliotheek, kunt 
u dit doen op gelijk welk 
implantaatsysteem.

Het proces begint met de afdrukname. 
Dit kan digitaal zijn, dankzij de 
intraorale scanner, of traditioneel. In 
dit geval verkrijgen we een digitale 
afdruk dankzij de scanner van het 
laboratorium.

CAD-design

Als Phibo® het bestand 
ontvangt, wordt dit aandachtig 
bekeken en wordt de productie
van de tussenliggende 
structuur gemaakt in Phibo® 
CAD-CAM.

Voorbereiding 
van de 
CAM-productie

Digitale
afdruk

Traditionele
afdruk,
model en 
gescand



“Waarom reizen we niet per boot, maar 
met een vliegtuig? Snelheid, veiligheid, 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid ... de 
nieuwe technologische oplossingen zijn 
altijd een stap vooruit en verbeteren het 
bestaande.”

Dhr. August Bruguera
Dental Laboratory and Dental Training Center.

“Hoe moeilijker de constructie, des te 
beter de kwaliteit zichtbaar is.
Het verschil met andere fabrikanten 
wordt echter met name gemaakt bij 
complexe multi-unit structuren.
Ook bij extreem grote overspanningen 
is de pasvorm ongeëvenaard precies en 
de levering constant snel.
Dag in, dag uit.”

Dhr. Martin Bub
Tandtechnisch Laboratorium Zutphen.

“Dankzij CAD-CAM verkrijgen we een 
digitaal ontwerp voor het maken van 
een kwaliteitsprothese tegen redelijke 
prijzen.” 

“Met maar één klik kan zowel een 
eenvoudig geval als een complex geval 
worden gemaakt, om een esthetische en 
voorspelbare prothese te verkrijgen voor 
onze patiënten” 
Dr. Walter Rao
Odontoloog. Expert in periodontie en digitale 
implantologie.Pavia (Italia).
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In tegenstelling 
tot de traditionele 
plaatsingsmethode, 
hebben de protheses 
die met CAD-CAM 
werden gemaakt een 
uitzonderlijke pasvorm. 
Daarom is het resultaat 
totaal betrouwbaar 
en voorspelbaar en de 
uiteindelijk verkregen 
tand is perfect.

Uitzonderlijke 
pasvorm

Voordelen van 
Phibo® CAD-CAM

Dankzij het CAD-CAM-systeem 
kunnen zowel de patiënten als 
de clinici genieten van grote 
voordelen, zodat de rehabilitatie 
eenvoudiger en nauwkeuriger 
verloopt.
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Alle tanden die worden 
gefabriceerd dankzij de 
structuren van Phibo® 
CAD-CAM worden 
ontworpen volgens 
de behoeften van de 
patiënt. Daarom zijn 
er geen twee gelijke 
tanden.

100% 
geïndividuali-
seerde oplossing

Omdat de tand 
volledig op maat 
wordt gemaakt en 
bovendien met  
materialen die 
de kleur en de 
translucentie 
hebben van de 
natuurlijke tand, is 
het eindresultaat 
bijzonder esthetisch.

Hoogwaardig 
esthetisch 
aspect

Dankzij een Phibo® 
bibliotheek, de 
meest volledige 
implantaatbibliotheek 
op de markt, is 
Phibo® CAD-CAM 
geschiktom gelijk 
welk type rehabilitatie 
te realiseren 
op gelijk welk 
implantaatsysteem.

Bijzonder 
veelzijdig

We zijn een leidende 
onderneming in de 
tandheelkundige sector 
door onze CAD-CAM 
protheses en al onze 
productieprocessen 
zijn gecertificeerd en 
worden periodiek aan 
audits onderworpen.

De beste 
kwaliteit
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Adhoc®

Veelzijdigheid bij geschroefd chroom-kobalt

Adhoc® is een uniek product voor geschroefde rehabilitaties 
van keramisch metaal dat wordt gecombineerd met de beste 
technologieën voor uitzonderlijke resultaten.

Dankzij een innovatief productieproces wordt een uitstekende 
adherentie van het keramiek verkregen dankzij de ruwheid 
van het oppervlak, net als een uitzonderlijke pasvorm in de 
aansluitzone.

Phibo® fabriceert geschroefd chroom-kobalt voor alle 
structuurtypes: van abutments tot complete anatomische 
structuren. En vooral op gelijk welk implantaatsysteem dankzij een 
Phibo® bibliotheek, de meest complete bibliotheek op de markt.

Fragment van Adhoc® structuur

3 mm 30μm 30μm

Op de afbeelding zijn verschillende 
oppervlakken van een geschroefde 
prothesis in chroom-kobalt te zien volgens 
hun functionaliteit

Adhoc structuur® met TSA® 
implantaten, keramisch afgewerkt

Een oplossing voor iedere patiënt
Veelzijdige en duurzame rehabilitaties

• Een beterde adherentie 
van de keramiek

• Een uitzonderlijke 
pasvorm in de 
aansluitzone.

• Hoge weerstand

• Op gelijk welk 
implantaatsysteem

Adhoc structuur® met TSA®



CAD-CAM 

11



CAD-CAM

12

Veelzijdige en duurzame rehabilitaties

Op de afbeeldingen zien we dat 
dankzij de hoekvorming van 
Axis®, een perfect esthetisch 
afgewerkte prothese wordt 
verkregen.

Kroon Adhoc® 
met rechte schacht

met TSA-implantaat® 

Kroon met
 Axis@hoekvorming

Kroon met 
Axis®-hoekvorming 

met keramische 
afwerking

• Betere esthetiek

• Totale functionaliteit

Axis®

De gehoekte oplossing van Phibo®

Axis® is een totaaloplossing ontwikkeld door Phibo® die een 
correctie van de hoekvorming van de schachten van de schroeven 
in de rehabilitaties op implantaten mogelijk maakt. Dankzij Axis® 
by Phibo® kunnen we geschroefde rehabilitaties in chroom-
kobalt leveren die hoogwaardig esthetisch zijn en kunnen we de 
noodschroef tot 20° draaien;

Axis® maakt het bovendien mogelijk de ingang van de schroef te 
verbeteren, ongeacht de positie van de implantaten, met het oog op 
een complete functionaliteit.

Axis® kan worden gebruikt voor gelijk welktype rehabilitatie 
van geschroefde chroom-kobalt zowel enkelvoudig als 
meervoudig, en zowel voor interne als voor externe aansluitingen.
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Veelzijdige en duurzame rehabilitaties

Titanium 
Het materiaal is lichter

De abutments van Phibo® zijn de ideale oplossing als de clinicus 
een gecementeerde prothese verkiest, aangezien het gaat om 
een licht, biologisch compatibel materiaal dat bovendien een 
uitstekende reactie van het zachte weefsel geeft. 

De totale fl exibiliteit in het design maakt het bovendien mogelijk 
om het gewenste anatomische noodprofi el te verkrijgen.

Verguld titanium
Het titanium is esthetischer 

In de gevallen waarin voor titaan wordt gekozen en waarbij een 
bijkomende esthetiek wordt vereist, biedt Phibo® abutment in 
verguld titaan.

Met dezelfde eigenschappen als titaan, biedt dit bovendien een 
warme vergulde tint die toelaat natuurlijkere resultaten onder 
het zachte weefsel te verkrijgen.

• Anatomisch 
geoptimaliseerd 
noodprofi el

• Hoge precisie en 
betrouwbaarheid

• Licht en biologisch 
compatibel

• Uitstekende reactie van 
het zachte weefsel

• Natuurlijker resultaat

• Met alle voordelen van 
titanium

Geïndividualiseerd 
abutment met tijdelijke 

voorziening met 
keramische afwerking

Geïndividualiseerd 
abutment met tijdelijke 

voorziening met 
keramische afwerking

Geïndividualiseerd 
abutment in 

titanium

Geïndividualiseerd 
abutment in verguld 

titanium

 Geïndividualiseerd 
abutment met tijdelijk 

gecementeerde 
voorziening in 
chroom-kobalt

 Geïndividualiseerd 
abutment met tijdelijk 

gecementeerde 
voorziening in 
chroom-kobalt

gewenste anatomische noodprofi el te verkrijgen.

Geïndividualiseerd 

natuurlijkere resultaten onder 
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Rehabilitaties met een hoge esthetische waarde

Phidia® 

All aesthetics by Phibo®

Phibo® stelt Phidia® voor, het zirkonium dat de waarneming van de 
tandheelkundige esthetiek zal wijzigen.

Phidia® is afgeleid van Phidias, een beeldhouwer en architect uit de vijfde eeuw die 
de kunst op de meest natuurlijke manier aanpakte, op zoek naar schoonheid en 
esthetica. Precies wat wij zoeken in Phibo®.

De patiënten eisen steeds meer hoogwaardig esthetische rehabilitaties, vrij van 
metaal. Phidia® by Phibo® beantwoordt aan die behoefte, met zirkonium dat alle 
eigenschappen biedt van keramische materialen - vooral biologische compatibiliteit 
en esthetica- naast een hoge mechanische weerstand en een hoge transluscentie.
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Phidia® 

Hoog translucent zirkonium

Phidia® Hoog translucent zirkonium is het ideale materiaal in 
gevallen waarin er te weinig plaats is voor een keramische 
stratifi catie, omdat het toelaat rehabiltaties met complete anatomie 
te maken, wat vooral aangewezen is in posterieure sectoren.

Het translucente zirkonium van Phibo® maakt het mogelijk om 
zowel gecementeerde als geschroefde rehabilitaties te realiseren, 
waarvoor Phibo® een maximum garandeert van zeven stukken 
met tussenstukken in verguld titaan, die voor een betere 
esthetica zorgen.

Phibo® biedt het translucente zirkonium aan in vier basiskleuren 
die u in staat stellen de gewenste defi nitieve kleur te verkrijgen.

Kleurentabel:

Basis:

HTZ0

Phibo® beveelt de basiskleuren HTZ0, HTZ1, HTZ2 y HTZ3 aan 
om de defi nitieve kleuren aan de rechterkant te verkrijgen na het 
glauurproces en de opmaak

HTZ1

HTZ2

HTZ3

Eindresultaat:

BL1, BL2, BL3, BL4 Wit

A1, A2, B1, B2 Dun

A3, A3’5, A4, B3, C1, C2, C3, D2, D3 Middelmaat

B4, D4, C4 Intens

Phidia® Hoog translucent 
gecementeerd zirkonium, volledige 

anatomie
basiskleur HTZ0

Phidia® Hoog translucent geschroefd 
zirkonium, volledige anatomie

basiskleur HTZ2

Rehabilitaties met een hoge esthetische waarde

• Hoge translucentie voor 
een betere esthetica

• Vermijdt de problemen 
van het breken van de 
keramiek en “chipping”

• Mogelijkheid om een 
complete anatomie te 
bieden

• Groot gamma kleurtinten
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Phidia® 

Klassiek zirkonium

Phidia® Classic zirkonium is het ideale zirkonium voor 
rehabilitaties met keramische plaatsing waarbij een 
hoogwaardige esthetiek is vereist, vooral voor de anterieure 
sectoren.

Phidia® Classic zirkonium maakt het mogelijk om zowel 
gecementeerde als geschroefde rehabilitaties te realiseren, 
waarvoor Phibo® een maximum garandeert van zeven stukken 
met tussenstukken in verguld titaan, die voor een betere esthetica 
zorgen.

Phibo® biedt Phidia® Classic zirkonium in vier basiskleuren aan die 
u in staat stellen om de defi nitieve kleur te verkrijgen die u wenst.

Structuur van Phidia® Classic 
gecementeerd zirkonium met 

keramiek

geschroefde structuur Phidia® 
Classic Zirconia kleurbasis ZR2 
geschroefde structuur Phidia®

Classic Zirconia kleurbasis ZR2 

Rehabilitaties met een hoge esthetische waarde

• Hoge esthetische vereisten

• Biologische compatibiliteit 
en weerstand

• Groot gamma kleurtinten

Kleurentabel:

Basis:

ZR0

Phibo® beveelt de basiskleuren ZR0, ZR1, ZR2 y ZR3 aan om de defi nitieve kleuren aan de rechterkant te verkri-
jgen na het glauurproces en de opmaak

ZR1

ZR2

ZR3

Eindresultaat:

Wit Wit

A1, B1, C1 Dun

A2, B2, C2, D2 Middelmaat

A3, B3, C3, D3, B3.5, A4, B4, C4, D4 Intens
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IPS e-max® CAD
Hoge esthetische vereiste

IPS e.max® CAD is een innovatief keramisch systeem van 
lithiumdisilicaat voor de vervaardiging van prothesestructuren. 
Dit hoogwaardig esthetische materiaal stelt u in staat om 
monolytische restauraties met een grote weerstand en een totaal 
volume te maken. 

Met IPS e.max® kan CAD alle types rehabilitaites over de 
natuurlijke tand realiseren: kanten, incrustaties (inlays/onlays), 
kronen met een complete anatomie of tijdelijke voorzieningen 
(kappen) om keramisch te stratifi ceren.

IPS e-max® CAD biedt een natuurlijke liminositeit en dankzij 
de variëteit van transluscentie en kleuren kunnen compleet 
anatomische restauraties met een hoge esthetische waarde 
worden gemaakt.

Posterieure kroon 
IPS e-max® CAD

zonder kristalliseren

Afgewerkte posterieure kroon 
IPS e-max® CAD

Rehabilitaties met een hoge esthetische waarde

• Hoge weerstand

• Restauraties met 
complete anatomie

• Totale esthetiek
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Rehabilitaties geheel of gedeeltelijk uitneembaar

Tangconstructie met overkappingsprothese

In bepaalde gevallen is het volgens de klinische casus raadzaam 
om de patiënt te rehabiliteren met een stangconstructie met 
overkappingsprothese.

De stangconstructies met overkappingsprothese Phibo® in 
titanium, die extra licht zijn, zijn geïndiceerd voor tandloze 
patiënten in gevallen waarbij men de procedures van verticale 
botverhoging wil minimaliserenof bij een groot verlies van 
zacht en hard weefsel. Al onze stangen hebben een excellent 
aanpassingsvermogen voor een optimaal resultaat op lange 
termijn.

Met Phibo® kunt u gelijk welke stang maken: stangen Dolder, 
Ackerman, stangen met bergruimte voor de abutments Locator®, 
kogels Bredent®, klemmen Ceka®…

Alle vermelde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars

Barra Dolder® in titanium 

Stang met abutments Bredent®   
in titanium met kogellogement

Stang in titanium 
met abutments Locator® 

• Optimale resultaten 
op lange termijn

• Licht en sterk

• Op gelijk welk 
implantaatsysteem
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Hybride structuren

Voor wie op zoek is naar een alternatief voor complete structuren 
in metaal-keramiek, bieden de hybride structuren een goede optie 
omdat deze een kleiner aantal implantaten vereist, met behoud 
van dezelfde stabiliteit.

Deze structuren zijn vast voor de patiënt en uitneembaar voor de 
odontoloog.

Deze zijn speciaal aangewezen voor tandloze patiënten of patiënten 
bij wie een botverhoging nodig is..

Phibo® realiseert hybride structuren in titanium en chroom-kobalt, 
op gelijk welk implantaatsysteem.

Hybride structuur
in chroom-kobalt

Afgewerkte hybride 
structuur

• Mechanisch stabiel

• Hoge weerstand

• Op gelijk welk 
implantaatsysteem

Rehabilitaties geheel of gedeeltelijk uitneembaar
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Klemmen voor uitneembare prothesen

Phibo® fabriceert innovatieve mechanische klemmen voor 
uitneembare prothesen die speciaal aangewezen zijn voor 
gecementeerde structuren in chroom-kobalt

De gemechaniseerde aansluiting zorgt voor een totale precisie 
dankzij een uitstekende pasvorm.

Bovendien zorgt het innovatieve systeem ervoor dat het niet 
nodig is een nieuwe structuur te maken als de kogel versleten is.

Alle vermelde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars

Gecementeerde structuur 
in chroom-kobalt met keramiek
met klem van het type Bredent®

Gecementeerde structuur 
in chroom-kobalt met klem

van het type Bredent®

Rehabilitaties geheel of gedeeltelijk uitneembaar

• Totale precisie

• Gemakkelijke 
vervanging 
van de kogel
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Tijdelijke rehabilitaties

Cronia®

Tijdelijke anatomische rehabilitaties

In de gevallen waarin het nodig is om een tijdelijke prothese te 
maken in afwachting van de defi nitieve prothese, is Cronia® het 
ideale product.

Het gaat om een PMMA (polymethylmetacrylaat) dat, in 
tegenstelling tot andere kunststofmaterialen, een betere 
transluscentie heeft, gemakkelijk vormbaar is en dat kan worden 
gerepareerd als er krassen zijn op het oppervlak.

Cronia® biedt talrijke voordelen, zoals een hoogwaardige esthetica, 
dankzij een anatomische vorm die sterkt gelijkt op de natuurlijke 
tand. Bovendien draagt het bij tot de verzorging, versteviging en 
het onderhoud van de zachte weefsels, het gaat om een complete 
betrouwbare en duurzame protheses, compleet biologisch 
compatibel en hypoalergeen, en laat een correcte functionaliteit 
toe.

Phibo® maakt tijdelijke Cronia®-prothesen voor alle types 
rehabilitaties: gecementeerd en geschroefd, enkelvoudig of 
meervoudig. Cronia® is beschikbaar in vier tinten.

Kleurtinten:

PMMA A1

PMMA B2

PMMA A3

PMMA A35

Wit

Dun

Middelmaat

Intens

Cronia®, gecementeerde structuur 
in PMMA

Cronia®, geschroefde structuur 
in PMMA

• Hoogwaardige esthetiek

• Betrouwbaar, duurzaam 
en functioneel

• Biologisch compatibel en 
antiallergeen

• Verzorging van de weefsels
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Rehabilitaties CAD-CAM
GESCHROEFD

Geschroefde 
meervoudige 
structuren

Enkelvoudige 
geschroefde
structuren

Adhoc®

Phidia® Phidia® 

PMMA PMMA

Chroom-kobalt

Titanium

Chroom-kobalt

Titanium

Titanium

Hoog translucent 
zirkonium

Hoog translucent 
zirkonium

Klassiek zirkoniumKlassiek zirkonium

Chroom-kobalt

Titanium

Adhoc®Adhoc®

Cronia® Cronia®

Hybride 
structuren

Tangconstructie met 
overkappingsprothese
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Phidia® Phidia® 

Hoog translucent 
zirkonium

Hoog translucent 
zirkonium

Kroon
IPS e.max® CAD

Kanten
IPS e.max® CAD

Klassiek zirkonium Klassiek zirkonium

PMMA PMMA

GECEMENTEERD EN GESCHROEFD, 
ENKELVOUDIG OF MEERVOUDIG. 

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Enkelvoudig 
gecementeerde 
structuren

Meervoudige 
gecementeerde 
gecementeerde 
structuren. 

Chroom-kobalt Chroom-kobalt

Titanium Titanium

Cronia® Cronia®

Inlay/onlay
IPS e.max® CAD

Phidia
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Dankzij onze ervaring in onderzoek 
en ontwikkeling van meer dan 
20 jaar en de meest strikte toepassing 
van wetenschap en technologie, biedt 
ieder product en iedere dienst van 
Phibo®   een uitstekende kwaliteit.

Phibo®: de meest
 complete garantie

Daarom bieden we bij Phibo® een garantie van vijf jaar voor al 
onze tussenliggende CAD-CAM structuren (behalve op Cronia®-
structuren waarvoor een garantie geldt van 6 maanden omdat zij 
aangewezen zijn voor tijdelijke rehabilitaties). 

Bovendien beschikken we over een beheersysteem dat gericht is 
op een totale kwaliteitscontrole en dat uitmuntendheid in alle 
processen nastreeft, vanaf de meest strategische tot de meest 
operatieve. Daarom beschikken we over certifi ceringen ISO 9001 
en ISO 13485 voor onze CAD-CAM-prothesen.

GARANTÍA
Zirconia

years
5

GARANTÍA
Titanium

years
5

GARANTÍA
PMMA

months
6

GARANTÍACobalt
Chrome

years
5

GARANTÍAIPS e.max®

CAD

years5

GARANTÍAGold
Titanium

years
5

GARANTÍAHigh Translucent

Zirconia

years
5
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Klinische casus Axis® met Adhoc®

Francisco Barbosa1 
Implantoloog.

Daniel Carmona1,
Prothetisch technicus 
protésico.
1. Particuliere praktijk.

Diagnostiek

Patiënt van 32 jaar 
die op consult komt 
met aanhoudende 
decementering van de brug 
met een 11 en 22; stukken 
met een onmogelijke 
diagnose.

Referentie: 10-13-92.

Behandelingsplan 

Atraumatische exodontie in 11 en 22.
Rehabilitatie met Phibo® Aurea® RP en NP en 
respectievelijk 11 en 22.

Fase 1: Tijdelijke voorziening.
Tijdelijke voorziening van het implantaat Aurea® voor een 
onmiddellijke esthetica in 11 en 22. Deze tijdelijke voorziening 
gebeurt met de kroon Cronia® van Phibo® (PMMA).

Fase 2: Defi nitieve rehabilitatie
Zodra het zachte weefsel is gevormd, wordt een rehabilitatie 
gemaakt in geschroefd chroom-kobalt van Phibo® (Adhoc®), op 
het implantaat Aurea in 11 y 22, met gehoekte schroefschacht, 
dankzij de dienst Axis® de Phibo®.

Design van de defi nitieve prothese (I). De 
defi nitieve prothese wordt gemaakt met de 
software Dental Designer. 

Planning van de defi nitieve prothese. De 
afdrukken worden opnieuw genomen met 
de intraorale scanner Trios® van 3Shape™, 
aangezien het zachte weefsel in de fase van 
de tijdelijke voorziening al is bevestigd.

Voorlopige prothese. De afdrukken worden 
gemaakt en worden naar het laboratorium 
gestuurd. Zo wordt het vacuüm gemaakt, 
het gipsmodel, de scan hiervan in een 
extra-orale scanner en het CAD-CAM-
design van een tijdelijke Cronia®-prothese 
(PMMA) van Phibo®.

Extractie en chirurgie. Extractie van 
de tanden 11 y 22 en plaatsing van 
respectievelijk Phibo-implantaten® 
Aurea® RP en NP, volgens de chirurgische 
procedure van Phibo®.

Intra-operatief beeld van de beginsituatie.

REHABILITATIE
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Design van de definitieve prothese (IV). 
Er wordt gecontroleerd of de hoekvorming 
van de schachten aan de ingang van 
de schroeven geschikt is omdat de 
nooduitgang van de schroef van stuk  
22 naar vestibulair zichtbaar is.

Design van de definitieve prothese (III). 
In het design kan men zowel de vorm 
van de eindanatomie zien als de Adhoc® 
structuur. 

Design van de definitieve prothese 
(II). In het designproces kunnen we de 
transcendentie vaststellen aan de ingang 
van de schroef om een goede esthetiek te 
verkrijgen.

Hoekvormingsproces van de schachten 
met de Axis®-oplossing van Phibo®. 
Daaruit kan men besluiten dat de ideale 
hoekvorming voor tand 22 in vestibulaire-
linguale richting van de schacht 13.9° 
is. Ook de schacht van delen 11 en 12 is 
hoekvormig.

Eindsituatie van de schachten. Vestibulair 
aanzicht en doorsnede van stuk 22. De 
afstand tussen de uitgang van de schacht 
en de incisale rand is dankzij Axis 
vergroot®.

Hoekvormingsproces van de schachten 
met de Axis®-oplossing van Phibo® 
(II). Het optimaliseringsproces van de 
hoekvorming wordt herhaald in medio-
distale richting. De optimale hoekvorming 
is 1º (ten aanzien van de richting van de as 
van het implantaat).

Eindsituatie van de schachten (II). 
Occlusaal aanzicht en doorsnede van het 
stuk 11. Er wordt nogmaals gecontroleerd 
of de afstand tussen de schachtuitgang en 
de incisale rand groter is geworden.

Eindrevisie van het design (II). Detail van 
de hoekvorming van de schacht die nodig 
is voor het klinische geval om de esthetica 
te respecteren.

Eindrevisie van het design. Er wordt 
gecontroleerd of de hoekvorming van de 
schachten het noodprofiel niet belemmert, 
en of het esthetische aspect en de 
functionaliteit van de prothese behouden 
blijft.

Al gemaakte prothese. Hier is de schroef 
en de schroevendraaier Axis® te zien die 
door Phibo® werden ontwikkeld.

Afgewerkte prothese. Op de afbeelding 
is de afgewerkte prothese te zien met een 
hoogwaardige esthetiek dankzij de Axis®-
oplossing van Phibo®.

Proef van het metaal van de rehabilitatie. 
Hier kan men zien het hoogwaardige 
esthetische resultaat zien dat beloofd werd 
voor tand 22 dankzij de Axis®-oplossing.
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De beste garantie: het antwoord van  
de professionals en de patiënten

Als resultaat van intern wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met universiteiten 
worden onderzoeken verkregen die worden gepubliceerd in tijdschriften met een hoge 
wetenschappelijke impact en die het gebruik beoordelen van odontologische technieken en/of 
oplossingen die het resultaat garanderen dat professionals en patiënten verwachten. 
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