
Täydellinen paketti madaltuneen purennan 
ja eroosion hoitoon

F.I.T. - Forma® Ruiskuvalutekniikka
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Miten hoitaa potilasta, jolla on madaltunut purenta?

Hoitovaihtoehtojen valikoimaan sisältyy tavallisesti epäsuorat ratkaisut ja laaja valikoima käytettävissä olevia materiaaleja. 
Nämä vaihtoehdot vaativat preparaatiota, eikä se ole aina mahdollista jokaiselle potilaalle. Elysee Dental pyrkii tarjoamaan 
ratkaisuja ja esittelee nyt vaihtoehtoisen hoitovaihtoehdon: F.I.T. Forma®-ruiskuvalutekniikan.

Tässä tekniikassa ruiskutettavaa juoksevaa komposiittia käytetään saamaan täydellinen kokoleuan kuntoutus. Suorien kom-
posiittimateriaalien koostumus on käynyt läpi vaikuttavan kehityksen, joka on johtanut sekä esteettisten että fysikaalisten 
ominaisuuksien optimointiin. Nykyään suoria komposiitteja tarjotaan juoksevana, injektoitavana konsistenssina, joka nanote-
knologian ansiosta vastaa pasta-komposiittien ominaisuuksia. Nämä injektoitavat komposiitit ovat kulutuksenkestäviä, niillä 
on riittävä viskositeetti, pieni kutistumisominaisuus ja hyvä pintakiillon säilyvyys. Toisin sanoen: näitä komposiitteja voidaan 
käyttää pitkäaikaisena tai jopa lopullisina restaurointimateriaalina. Myöhemmässä vaiheessa keraamisia restaurointeja, kuten 
okklusaalisia laminaatteja (kuorikot) ja laminaatteja, voidaan harkita edelleen.

 “F.I.T. on Elysee Dentalin uusi, ainutlaatuinen ratkaisu hoitaa hampaiden ku-

lumista nopealla, edullisella, helpolla ja tehokkaalla tavalla ilman preparaatio-

ta. Siksi se sopii erityisen hyvin nykyiseen COVID-19-tilanteeseen.”

Varmasti jokaisella hammaslääkärillä on potilaita, joita voidaan 
hoitaa F.I.T.-menetelmän avulla. Elysee Dentalin valmistamat 
vuorottelevat ja täydelliset ruiskuvalumuotit, jotka valmistetaan 
hyväksytyn digitaalisen diagnostisen suunnittelun perusteella, 
takaavat täydellisen interproksimaalisten alueiden hallinnan ja 
täydellisen purennan. Ihanteellisen morfologian luominen ei ole 
koskaan ollut näin helppoa. Jos olet jo valinnut IOS:n, löydät heti 
mielenkiintoisen, uuden indikaation F.I.T: stä!

F.I.T.-kokonaisuus antaa sinulle “yhden pysähdyksen taktiikan” tun-
teen. Ratkaisuntoimittajana toimitamme täydellisen paketin, joka 
sisältää kaikki työkalut ja tuotteet, jotka ovat tämän hoitotoimenpit-
een kannalta tarpeellisia. 

Seuraavilla sivuilla selitän mielelläni, kuinka voit soveltaa tätä ihan-
teellista ratkaisua helposti.  

Kiinnostuitko? Haluaisin kutsua sinut osallistumaan johonkin suun-
nitelluista webinaareista tai työpajoista. Lisätietoja koulutuksesta 
löytyy sivulta 7.

Ystävällisesti,

Roeland de Paepe

Tuotepäällikkö Modern Dental Europe
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Indikaatiot Miksi valita F.I.T?

• Ei hiomista (ei aerosolia)
• Minimaalisesti invasiivinen
• Suojaus
• Siirtymäkausi (mahdollisesti keramia myöhemmin)
• Korjattavissa
• Esteettinen
• Biomimeettinen
• Toistettavissa
• All-in-one-paketti
• Helppo
• Nopea
• Halpa
• Onnistuminen helppoa

• Okklusaalinen kuluminen
• Inkisaalinen kuluminen
• Eroosio
• Abraasio
• Attritio
• Bruksaaminen
• Bulimia
• Trauma

Ennen ja jälkeen F.I.T. hoidon
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F.I.T. - Digitaalinen työnkulku
Vaihe 1

V ä r i n -
määritys

Jäljennös
Purenta

ja
VDO

Kokeilu-
vaihe
11 & 21

Tämänhetkinen tilanne
Tämän tapauksen alkuperäinen tilanne osoittaa hampaiston kulumisen 
ja eroosion (kuva 1). Tästä tilanteesta aloitettiin digitaalinen työnkulku 
hampaiden kokonaisvaltaiseksi palauttamiseksi Forma®-ruiskuva-
lutekniikan menettelytavan mukaisesti. Jos haluat ottaa analogisen jäl-
jennöksen, muutamme sen digitaaliseksi tiedostoksi laboratoriossa

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 5

Kuva 8

Kuva 10

Kuva 4

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 9

Kuva 11

1.  Värinmääritys.
(Kuva 2)

2.  Okklusaalinen kuluminen ylä- ja 
 alaleuan hampaistossa.
 Valmis IOS-skannaukseen.

(Kuvat 3 ja 4)

3. Purentasuhde ja korottava VDO 
 (Vertical Dimension of Occlusion)
 korjaaviin tarpeisiin ja esteettisiin 
 toiveisiin. 

(Kuvat 5 ja 6)

4.  IOS-skannaukset ylä-, alaleuas-
 ta, ja leukojen suhde skannat-
 tuna Mediti500:lla.

(Kuvat 7 - 9)

5.  Alustava rakennekorkeus, 
 keskilinja + skannaus.

(Kuvat 10 ja 11)
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F.I.T. - Digitaalinen työnkulku
Vaihe 2 (valinnainen)

Mock-up Arviointi &
keskustelu

Valinnainen välivaihe
Forma®-injektiotekniikan toisen vaiheen aikana keskustellaan valinnaises-
ta mallista ja arvioinnista. Tämä vaihe jättää tilaa myös säädöille tai muu-
toksille.

Kuva 12

Kuva 13

Kuva 14

Kuva 15

6.  Diagnostiikka käyttämällä 
 ElyseeView-ohjelmaa tai 
 Elysee Smile Design.

(Kuva 12)

7.  ElyseeView:n digitaalinen 
 suunnittelu.

(Kuva 13)

8.  ElyseeView-hyväksynnän jäl-
 keen, putty-muotti valmiste-
 taan ja toimitetaan yhdessä 
 väliaikaisen synteettisen mate-
 riaalin kanssa.

(Kuva 14)

9.  Mock-up kopio muotin käytön
 jälkeen.

(Kuva 15)

10.  Skannaa mock-up jäljennös 
 uudelleen mahdollisen säätö-
 jen jälkeen ja lähetä tiedostot 
 Elysee Dentalille. 

(Kuva 16)

Kuva 16
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F.I.T. - Digitaalinen työnkulku
Vaihe 3

Ruiskutus ja kiillotus
Tämä tapahtuu vaiheittain. Lopuksi restaurointi polymeroidaan lopullis-
esti, viimeistellään ja kiillotetaan kestävyyden ja kiillon varmistamiseksi.

Ruiskutus
yläleuka 

taka

Ruiskutus
alaleuka 

taka

Ruiskutus
alaleuka 

etu

Viimeistely 
& kiillotus

Ruiskutus
yläleuka 

etu

11.  Yläleuan mallin luominen.
(Kuvat 17 ja 18)

12.  Alaleuan mallin luominen.
(Kuvat 19 ja 20)

13.  Täydellisen ja vuorottelevan
 suunnitteluvahauksen luomi-
 nen.

(Kuvat 21 ja 22)

14.  3D-tulostusmallit yläleuka,
 sekä kokonaan että vuorot-
 teluna.

(Kuvat 23 ja 24)

15.  3D-tulostusmallit alaleuka,
 sekä kokonaan että vuorot-
 teluna.

(Kuvat 25 ja 26)

16.  Läpinäkyvät muotit injektio-
 kanavilla.

(Kuvat 27 ja 28)

17.  Vaiheittainen ruiskutus taka-
 alueella yläleuassa (sama
 alaleualle).

(Kuvat 29 - 32)

18.  Vaiheittainen ruiskutus etu-
 alueella yläleuassa (sama
 alaleualle).

(Kuvat 33 ja 34)

Kuva 17 Kuva 18 Kuva 20

Kuva 24

Kuva 29

Kuva 30

Kuva 34

Kuva 31

Kuva 32

Kuva 33

Kuva 28Kuva 25 Kuva 26 Kuva 27

Kuva 21 Kuva 22 Kuva 23

Kuva 19
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Forma® Ruiskuvalutekniikka
Koulutus

19.  Tilanne ruiskutuksen jälkeen,
 etene viimeistelyyn ja kiillo-
 tukseen. 

(Kuvat 35 ja 36)

20.  Yläleuka ennen ja jälkeen F.I.T.
 hoitoa.

(Kuvat 37 ja 38)

21.  Etu- ja sivukuva hoiton jälkeen.
(Kuvat 39 ja 40)

22.  Lopputulos. Ennen ja jälkeen
 F.I.T. hoitoa.

(Kuvat 41 ja 42)

Kuva 35 Kuva 36

Kuva 38

Kuva 40

Kuva 41 Kuva 42

Kuva 39

Kuva 37

Kuvat: TDS Pieter-Jan Swerts o.l.v. Prof. Dr.  Marleen Peumans, KU Leuven

Webinaarit
Me jaamme mielellämme tietämystämme F.I.T. Forma® -ruiskuvalu-
tekniikasta  kanssasi webinaariemme kautta.
Ajankohtaista tietoa saat verkkosivustoltamme: www.elysee-dental.
fi /tapahtumat.

Haluatko saada lisätietoja? Ota yhteyttä Elysee Dentaliin sähköpos-
titse info@elysee-dental.fi , tilaa uutiskirjeemme tai käy verkkosivuil-
la.
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Elysee Dentalin F.I.T.-kokonaisuus sisältää:
• ElyseeView-diagnostiikan
• 3D-tulostusmallit, täydet ja vuorottelevat
• Putty-muotin (mock-up indeksi) kokeiluvaiheen mock-upia varten
• Väliaikainen synteettinen hartsi patruunassa
• Läpinäkyvät injektiomuotit
• Suoraan injektoitavat komposiittiruiskut oikeana sävynä
• Tefl onteippi eristämistä / erottamista varten
• Metallinauhat interproksimaaliseen viimeistelyyn
• Kiillotuskumit komposiitin viimeistelyyn ja kiillotukseen

Alkaen

€955,--*

Forma® Ruiskuvalu-
tekniikka

One Stop Shop-
kokonaisuus

Forma® Ruiskuvalutekniikka
One complete package

* Ylä- ja alaleuan täydelliseen kuntoutukseen
(Kokeiluvaihe (mock-up) ja alv eivät sisälly hintaan)


