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EVO-Prothese
Ons voorspelbare, digitale productieproces



EVO-Prothese

Welke voordelen biedt een 
digitale prothese?

Tot op heden is het voor veel tandartsen een uitdaging om 
hun prothetische kennis en expertise op adequate wijze te 
vertalen naar een performante prothetische behandeling. 
Dit omwille van het langdurige behandeltraject en de ver-
eiste techniciteit, maar vooral omdat de werktijd niet steeds 
in verhouding is tot de renumeratie. Daarom is het belangrijk 
dat patiënten op een meer pragmatische, zeg maar digitale 
en accurate wijze worden behandeld.

De EVO-denture maakt het behandeltraject van een uit-
neembare prothese voor elke tandarts een stuk aangenamer. 
Bovendien draagt deze nieuwe workfl ow, dankzij een een-
voudig en effi ciënt protocol, bij tot het verwerven van betere 
inzichten en tot het bereiken van een betere kwaliteit. 

 • Het hele productieproces is digitaal. Dit betekent 
voorspelbaar, consistent, reproduceerbaar en uniform. 
Zowel de opstellingen als de aanpassingen worden 
volledig digitaal doorgevoerd. 

 • De heldere communicatie tussen de tandarts en het 
labo draagt bij tot een professionele interactie mbt 
prothetische informatie en hulplijnen.

 • Hierdoor is ook de pasvorm preciezer en niet afhan-
kelijk van menselijke manipulaties. Bovendien zijn de 
materialen van hogere kwaliteit.

 • De tanden worden patiënt specifi ek ontworpen en 
gefreesd. Dit biedt ruimte voor individuele vormgeving 
en kleur, wat bijdraagt tot een vlottere acceptatie door 
de patiënt en zijn of haar omgeving.

 • Door de opslag van de patiënt specifi eke ‘digital fi les’ 
is de reproduceerbaarheid eenvoudig en snel te rea-
liseren. Met één muisklik kan een volledig nieuwe of 
aangepaste prothese vervaardigd worden. 

 • De traditionele 5 klinische stappen worden herleid tot 
slechts 3 zittijden.



Wat biedt de EVO-Prothese nog meer?
Voor de workfl ow van de EVO-Denture maken wij gebruik 
van het technisch en  klinisch protocol van Ivoclar. Met 
behulp van moderne CAD-CAM technieken wordt de pro-
these volledig digitaal geproduceerd. Hierdoor wordt de 
klinische behandeling nog voorspelbaarder en effi ciënter. 

De tools als Centric tray, UTS CAD, Gnathometer en Papilla-
meter ondersteunen de tandarts en het labo in het bereiken 
van een hogere nauwkeurigheid en een meer signifi cante 
vereenvoudiging van het behandelproces.

Workfl ow Overzicht

1e Afspraak
• Alginaat afdrukken (beide kaken)
• Centric Tray registratie 

(verticale dimensie)
• UTS-CAD registratie (Bi-pipullaire 

lijn, horizontale BP/Campers vlak CP)
• Papillameter

registratie (liplengte + incisale lengte 
fronttand)

2e Afspraak
• Muco-dynamische functionele 

afdrukken
• Beetregistratie met Gnathome-

ter-CAD + controle UTS-CAD

3e Afspraak (optioneel)
• Pas in was
• Mogelijke correcties

4e Afspraak 
• Defi nitief plaatsen
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Hulpmiddelen

Centric Tray
Met dit klein bi-maxillair lepeltje bepaalt u de verticale dimen-
sie, namelijk de inter-occlusale ruimte. U meet met behulp 
van een schuifpasser op voorhand de rusthoogte. Na reductie 
van 3 mm legt u alzo de habituele beethoogte vast.

UTS-CAD
De extra-orale UTS-CAD transferboog helpt u bij het bepalen 
van de oriëntatie van de bi-pupillaire lijn (horizontale evenwij-
dige) en de oriëntatie van het vlak van occlusie (evenwijdig 
aan het Campers vlak). Deze vlakken zijn bepalend voor de cor-
recte 3D-positionering van de tandenkrans.

Papillameter
Met de Papillameter wordt de liplijn bepaald. Deze geeft uit-
sluitsel over de morfologische tandlengte van de centrale 
boven fronttand. Als middelwaarde wordt 2 mm aangehou-
den voor de esthetische lengtenorm onder de bovenlip (incisal 
exposure).

Gnathometer-CAD
Met behulp van de Gnathometer-CAD, een intra-oraal pijlpunt 
registratiemiddel, wordt een uiterst accurate beetregistratie 
doorgevoerd in CR. Met dit zeer vernuftig, eenvoudig en pre-
cies toestel resulteert de beetbepaling altijd in een exacte 
beetregistratie. Bovendien klikken de registratieplaten op een 
zeer exacte en praktische wijze in de digitale basisplaten.

Elysee Dental (BE) | Brusselsesteenweg 7 | B-3020 Herent | T +32 (0)16 270 040 | customer-care@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be


