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Het overzetten van de wasmodellatie in juist ingekleurd PMMA geeft de prothese het natuurlijke 

karakter. In deze cursus wordt overgedragen hoe en op basis van welke principes de »RODE esthetiek« 

moet worden gemodelleerd, hoe kunstmatige gebitselementen natuurlijke elementen in vorm goed 

kunnen nabootsen en hoe het protheselichaam myodynamisch wordt vormgegeven. Een ander thema 

is hoe de verbinding tussen het gebitselement van de kunststof en de prothesekunststof langdurig 

stabiel blijft en hoe bij herocclusie het meest efficiënt te werk kan worden gegaan.
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Neem voor vragen over ons opleidings- 

concept contact met ons op via:

DOEL VAN DE CURSUS

In de cursus wordt overgebracht hoe vervangende gebitselementen een 

natuurlijk overkomend karakter als los gebitselement kunnen krijgen. Er wor-

den efficiënte, systematische stappen uitgewerkt voor de inbedding met 

siliconenmanchet en voor het isoleren en conditioneren van de kunststof 

gebitselementen. De deelnemers stellen voor het afronden met PMMA  

een eigen »kleurkarakteringstraject« op, dat wordt gerealiseerd met behulp 

van de AESTHETIC Color Set Easy. Hierbij worden zowel de pers- als de 

gietprocedure toegelicht. Waar moet er tijdens het reoccluderen worden 

ingeslepen en waar niet? Deze vraag wordt beantwoord al naar gelang  

het gebruikte type lateraal gebitselement (fysiologisch ABC-schema of 

gelingualiseerd BC-schema) en hiermee wordt geoefend.

CURSUSTHEMA’S EN VOLGORDE

1. Anatomische en myodynamische wasmodellatie

2.  Siliconenmanchetten voor de giet- en perstechniek

3. Inbedden: JST- en POLYMASTER-cuvette

4. Conditioneren van kunstmatige gebitselementen

5. Inkleuringsschema’s naar natuurlijk voorbeeld

6.  Kleurkarakterisering met AESTHETIC Color Set Easy 

7.  Vervaardiging met AESTHETIC RED & BLUE  

(gieten en persen)

8.  Statische en dynamische contactrelaties –  

reoccluderen

9.  Afwerken en polijsten

VOOR

Meester-tandtechnici, tandtechnici,  

tandtechnici in opleiding, meester-tandtechnici  

in opleiding, prothetici, klinisch tandtechnici

DUUR

2 dagen

AANTAL  
DEELNEMERS

8 – 10

AANBEVOLEN EERDERE CURSUSSEN  
VAN SSOP BY CANDULOR

Basiscursus 3 en/of 4

(hands-on-cursus in fysiologische en/of gelingualiseerde occlusie)

BASISCURSUS 5


