
Minimaal invasief en toch zeer sterk

BruxZir® - Klinische en  
wetenschappelijke documentatie

SOLID ZIRCONIA

Meer dan 3,5 miljoen BruxZir kronen en bruggen uit BruxZir monolithisch 
zirkoniumdioxide zijn inmiddels geplaatst. Dat maakt BruxZir tot één 
van de meest verwerkte materialen als het om volledig keramische 
voorzieningen gaat. Op www.BruxZir.nl vindt u meer informatie.
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Het fenomeen ®

Toen Glidewell Laboratories 4 jaar geleden een 
volkeramische voorziening onder de naam BruxZir 
op de Amerikaanse markt bracht, had niemand 
rekening gehouden met het doorslaand succes 
wat het gevolg was. Zeer zeker had men niet 
verwacht dat het product zelfs buiten de VS, 
wereldwijd, zo succesvol zou zijn. Bij Glidewell 
Laboratories vervaardigt men nu meer dan 20.000 
Bruxzir restauraties per week. Op dit moment zijn 
er meer dan 3,5 miljoen BruxZir kronen en bruggen 
geplaatst. En de tendens is nog steeds stijgend.

Buiten Glidewell Laboratories in de Verenigde Staten,  
het grootste tandtechnisch laboratorium ter wereld, kan 
men bij meer dan 500 geautoriseerde tandtechnische 
laboratoria BruxZir verkrijgen. Enkel in Europa zijn er al meer dan 100 tandtechnische laboratoria die BruxZir kronen 
en bruggen aanbieden. In Nederland is 4Dental Tandtechniek het door Glidewell Laboratories geautoriseerde 
tandtechnisch laboratorium. Kijk voor meer informatie op www.BruxZir.nl.

De snelle groei van BruxZir heeft iedereen verrast. Het oorspronkelijke idee was eigenlijk een alternatief voor volledige 
metalen voorzieningen te vinden met esthetische en economische voordelen. Gaandeweg kon de translucentie en 
daarmee de esthetiek aanzienlijk verbeterd worden. Doorontwikkeling en ervaringen in de verwerking hebben ertoe 
geleid dat BruxZir in toenemende mate ook in de zichtbare zones geïndiceerd wordt.

Een goede reden voor de snelle groei van BruxZir is, naast de interessante prijs, de sterkte in combinatie met 
uitstekende passing. Deze goede pasvorm biedt naast een goede randaansluiting in het bijzonder de mogelijkheid om 
een optimale emergence profile in combinatie met een uitstekende aansluiting met de restdentitie te verkrijgen, zeker 
omdat er ruimtebesparing is, daar er geen keramiek opgebakken wordt. Ook kunnen BruxZir kronen en bruggen zo 
vervaardigd worden dat daar waar sterkte gewenst is en er occlusie en articulatie plaatsvindt, deze kronen en bruggen 
in BruxZir vervaardigd worden en ter plaatse van de esthetische zones deze gereduceerd worden en met keramiek 
opgebakken kunnen worden. In deze brochure zult u verschillende klinische casussen zien waar duidelijk de voordelen 
van monolithische BruxZir kronen en bruggen tot hun recht komen en een langere levensduur hebben in vergelijking 
met traditioneel opgebakken kroon en brugwerk. Ook de klinische en wetenschappelijke onderzoeken spreken voor 
zich.

Vanwege de combinatie van uitstekende passing, interessante prijs, sterkte en verbeterde esthetiek zijn BruxZir 
kronen en bruggen in zeer korte tijd één van de meest gevraagde prothetische voorzieningen geworden bij 4Dental. 
De vooruitzichten zijn dat deze tendens zich zal voortzetten, te meer omdat bij BruxZir minimaal invasief gewerkt kan 
worden. Er hoeft minder geprepareerd te worden om een sterker en esthetisch resultaat te verkrijgen. Bij kroon- en 
brugwerk op implanten wint BruxZir snel terrein.

Als tandarts heeft u wellicht al ervaring met monolithische zirkoniumdioxide kronen en bruggen, mogelijk ook met 
BruxZir. Met deze brochure willen we u nader informeren over dit type voorzieningen en u klinische voorbeelden tonen. 
Met de bijgeleverde opdrachtbon heeft u de mogelijkheid u zelf te overtuigen van de kwaliteit en esthetiek van deze 
internationaal bewezen nieuwe standaard, en dat tegen een bijzondere prijs.

Wij nodigen u uit om contact op te nemen met één van de 4Dental laboratoria om nadere details te bespreken. Wellicht 
heeft u al een patiënt die voor dit type voorziening geïndiceerd is. Graag begeleiden we snel en probleemloos de 
benodigde procedure.

Ontwikkeling bij Glidewell Laboratories  
van  in vergelijk met VMK

Meer dan 3,5 miljoen geplaatste restauraties

2009 2010 2011 2012
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Indicaties
BruxZir zirkoniumdioxide is geïndiceerd voor kronen, 
bruggen, facings, inlays en onlays. Het is een esthetisch 
alternatief voor VMK kronen, vensterkronen en volledig 
metalen restauraties. BruxZir is bovendien ideaal voor 
restauraties die om sterkte vragen, zoals kronen onder 
frameprotheses en verschroefde implantaat kronen en 
bruggen. Vanwege de bijzondere sterkte van BruxZir, 
zonder risico op chipping, zijn deze restauraties bij uitstek 
geschikt voor patiënten die bruxeren en hun aanwezige 
natuurlijke elementen of vorig kroon- en brugwerk al be-
schadigd hebben. Tevens zijn BruxZir restauraties ideaal 
voor patiënten waar weinig plaats is voor VMK kronen.

Preparatie eisen

•   Een geprononceerde schouder preparatie is niet nodig, zelfs een knife edge preparatie zoals bij volledige metalen 
kronen vaak toepast wordt is mogelijk. Ons advies is een chamfer preparatie. Occlusaal kan met 1 mm ruimte al 
voldaan worden, maar met wat meer ruimte zijn wel esthetisch fraaiere kronen te vervaardigen.

Aanbevelingen voor het cementeren

•   Kunststof versterkte glasionomeer cementen zoals RelyX (3M ESPE), GC Fuji Plus (GC) in combinatie met Z-Prime 
Plus of Monobond Plus.

•   Voor korte en vlakke preparaties worden composiet cementen zoals RelyX Unicem (3M ESPE) of Panavia F2.0 (Ku- 
raray) in combinatie met Z-Prome Plus of Monobond Plus aanbevolen.

Veel voorkomende preparatie met een VMK kroon

Op deze foto ziet u een typische 
minimaal invasieve chamfer pre- 
paratie, die we regelmatig ver-
krijgen voor een VMK kroon. In het 
geval we een VMK kroon maken 
op een dergelijke preparatie ont- 
staat een ca. 1 mm overhangen-
de kronenrand, die bij sonderen 
goed waarneembaar is. Ook bij 
een optimale randaansluiting is 
er geen acceptabele emergence 
profile.

Veel voorkomende preparatie met een BruxZir kroon

Op deze foto ziet u dezelfde ty-
pische minimaal invasieve cham-
fer preparatie, echter nu met een 
gecementeerde BruxZir kroon. 
Omdat het hier een monolithische 
kroon betreft, die dun tot op de 
kronenrand uitgewerkt kan worden, 
is er geen overvloedig materiaal 
wat resulteert in een overhangende 
kroon. Bij BruxZir kronen kunt u niet 
zo eenvoudig sonderen waar de 
tand eindigt en de kroon begint.

Deze afbeeldingen laten een preparatie voor een BruxZir kroon zien in het anterior en posterior bereik. Bij BruxZir is 1,5 of 2 mm reductie goed 
geschikt, maar zoveel reductie is niet altijd mogelijk. Met een wanddikte  van 1 mm is het mogelijk kronen aan te passen, als er nog occlusale 
stoornissen zijn. Omdat BruxZir tot 0,5 mm vervaardigd kan worden, kan tot op deze dikte gecorrigeerd worden, zonder dat kronen op deze punten 
zullen breken. Als een BruxZir kroon een dikte van 0,5 mm heeft, en er nog occlusale aanpassingen noodzakelijk zijn, dient men de antagonisten 
aan te passen.

1 mm incisale 
reductie

1 mm labiale 
reductie

1 mm occlusale 
reductie

1 mm linguale 
reductie

1 mm axiale 
reductie

chamfer preparatie is 
toereikbaar
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Bron: Klinisch onderzoek van een onafhankelijke, non profit, dentale stichting voor educatie en product testen, juni 2012.

BruxZir en IPS e.max CAD:  
Veelbelovende resultaten

Gordon Chistensens klinische samenvatting: In de 
laatste maanden heeft er betreffende de plaatsing van 
tandkleurige voorzieningen in de zijdelingse delen een 
paradigmaverandering plaats gevonden. Verschillende 
grote tandtechnische laboratoria hebben vermeld dat 
er nu procentueel meer volkeramische kronen vervaar- 
digd worden dan VMK kronen.

TRAC Research vervolgt de nog voortgaande gecontroleerde 
klinische onderzoeken van volledige zirkoniumdioxide restau- 
raties (BruxZir) en gefreesde lithium disilicate (e.max CAD) 
restauraties in tandheelkundige praktijken. U zult onder de 
indruk zijn van de positieve resultaten.

BruxZir (Gidewell Laboratories) en gefreesde e.max 
CAD (Ivoclar Vivadent) verrasten de wetenschappers 
van TRAC Research omdat zij de eersten waren, in 
meer dan 35 jaar tijd, die bij meer dan 100 tandkleurige 
geteste restauraties in de zijdelingse delen GEEN 
scheuren, chipping, breuk, abrasie of verkleuringen 
constateerden, na het eerste jaar na plaatsing. 
Gecontroleerde, op praktijkbasis gebaseerde klinische 
tests van tandkleurige restauraties zijn in dit lab in 1976 
begonnen, toen de discussie over beëindiging van 
metaalgebruik in de tandheelkunde begon. Doelstelling 
was het beste alternatief te vinden. Gedurende het 
onderzoek is hetzelfde testprotocol  gebruikt waardoor 
vergelijkende analyses van restauraties plaats konden 
vinden. Na een jaar onderzoek vertonen Bruxzir en 
e.max CAD superieure resultaten.

SEM na plaatsen SEM na 1 jaar SEM na plaatsen SEM na 1 jaar

Bruxzir na 1 jaarBruxZir na plaatsen

Gefreesde e.max CAD  
na plaatsen

Gefreesde e.max CAD  
na 1 jaar

Deze voorbeelden van klinische kronen en SEM afbeelding (Scanning Electron Microscope) van dezelfde restauraties na plaatsen en 1 jaar 
laten zien dat er geen negatieve veranderingen hebben plaatsgevonden met BruxZir en e.max CAD.

 klinische Studie 1

U kunt het volledige klinisch onderzoek lezen op www.bruzxir.nl
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Op de volgende 4 werkwijzen zijn de benoemde restauraties te verkrijgen

1.  Conventionele afdrukken stuurt u naar 4Dental. Hierbij kan de afdruk gescand worden, of kunnen gipsmodellen ge- 
maakt worden die vervolgens worden gescand. Bij 4Dental beschikt men over verschillende CAD en CAM systemen 
om de restauraties te vervaardigen. 

2.  Een digitale afdruk stuurt u naar 4Dental waarna de procedure gelijk is als bij 1. Tevens kunnen digitale modellen 
vervaardigd worden.

3.  Een digitaal design van een restauratie gaat naar 4Dental indien een tandartspraktijk zelf over toereikende techniek 
en CAD faciliteiten beschikt.

4.  Een tandartspraktijk maakt digitale afdrukken en beschikt zelf over CAM faciliteiten.

Samenvatting Studie Protocol

• 20 tandartspraktijken met beschikking over digitale afdruksystemen en eigen Chairside systeem.
• 66 patiënten.
• 81 volledige kronen op molaren.
• Klinische afbeeldingen en SEM afbeeldingen van alle restauraties en antagonisten na plaatsen en na 1 jaar.
• 2 verschillende materialen, BruxZir en e.max CAD.
• Cementen: RelyX Luting RMGI voor BruxZir, Multilink Composietcement voor e.max CAD.

Resultaten en waarnemingen

1.  Esthetiek: Excellent beoordeling voor e.max CAD met 69% en voor BruxZir 47%.

2.  Abrasie van antagonisten door kronen veroorzaakt: Alle 3 gebruikte verschillende soorten kronen laten kleine 
abrasiefacetten zien bij de helft van de geplaatste restauraties. Het is nog te vroeg om langdurige klinische resultaten 
te onderzoeken. (Opmerking: De studies worden voortgezet na het eerste jaar “indragen”).

Voordelen
BruxZir:
• Zeer sterk, meer dan 1000MPa
•  Hoge sterkte geeft de mogelijkheid van minimaal invasieve pre- 

paraties en dunne kroonranden
•  Toepasbaar bij bruxisme waar andere materialen kapot gaan
• Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

e.max CAD:
• Goede aansluiting t.o.v. buurelementen
•  Sterkte van ca. 350 MPa geeft geen problemen bij volledige 

molaren
• Goede prijs/kwaliteit verhouding

Nadelen
•  Er is nog meer langdurig klinisch onderzoek nodig voor con- 

tra-indicaties, levensduur en foutoorzaken. Dit is de eerste 
gecontroleerde klinische studie bij resultaatvergelijkingen van 
BruxZir en e.max CAD.

•  Momenteel is BruxZir wat minder esthetisch dan e.max CAD, 
maar aanzienlijk sterker. Beide producten lijken in de zijde-
lingse delen goed te functioneren.

De afbeeldingen A en B laten de slijpfacetten  zien aan de anta-
gonisten van de BruxZir en gefreesde e.max CAD kronen. Alle mate-
rialen in deze studie vertonen soortgelijke abrasiefacetten, hoog-
edele restauraties, composiet houdende restauraties en keramische 
restauraties.

A B
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3.  Abrasie van kronen door antagonisten: Verrassend hebben alle antagonisten slijpfacetten veroorzaakt op 
alle onderzochte verschillende kronen. Het agressiefst waren antagonisten van (opbak-) keramiek, gevolgd door 
tandglazuur. Gegoten hoog edele legeringen en composiet restauraties veroorzaakten ook slijpfacetten.

Afbeelding A toont een BruxZir kroon met slijpfacetten, veroorzaakt
door een composietvulling en door tandglazuur (gele cirkels) en door 
keramiek (oranje  cirkel). Afbeelding B toont een gefreesde e.max 
CAD kroon met abrasiefacetten, die door een hoogedele legering als 
antagonist veroorzaakt zijn. Kleine slijpfacetten op beide typen kro- 
nen en de verschillende soorten antagonisten zijn zeer positieve be-
vindingen omdat deze duiden op gelijksoortige abrasieverhoudingen.

4.  Oppervlakte ruw- en gladheid: BruxZir en e.max CAD restauraties behouden hun oppervlakte gladheid, maar bij 
sommige patiënten werden deze opgeruwd door occlusale contacten of vanwege occlusale aanpassingen (door de 
tandarts). Vraag is of men deze materialen met een “glansbrand” zou moeten behandelen.

Het is duidelijk dat de gebruikte glans- 
brand materialen op alle kronen bij 
occlusaal contact daar ter plaatse er 
niet lang tegen bestand zijn. Afbeelding 
A toont de abrasie van glazuur door 
een e.max CAD onlay. Afbeelding B 
toont abrasie op een BruxZir cuspidaat 
door een hoogedele restauratie op de 
antagonist. Afbeelding C toont waar een 
occlusale aanpassing het glansmateriaal 
verwijderd heeft en de daaronder liggen- 
de zirkoniumdioxide intact heeft gelaten.

5.  Scheuren, chipping, breuk, abrasie en verkleuring: Geen van deze problemen was waarneembaar op BruxZir 
en gefreesde e.max CAD restauraties. De controle kronen (zirkoniumdioxide onderstructuur met opbak-keramiek) 
echter vertoonden scheuren, breuk en chipping die typisch zijn voor restauraties met opbak-keramiek.

6.  Occlusale aanpassingen: Het homogeen dichte BruxZir en gefreesde e.max CAD kunnen beiden zonder problemen 
occlusaal gecorrigeerd worden, echter verruwen slijpinstrumenten het oppervlakte en verwijderen de glansbrandlaag. 
Fijne diamanten en aansluitend polijsten met diamant geïmpregneerde rubber polijst instrumenten zijn noodzakelijk 
voor een gladde oppervlakte bij occlusale aanpassingen. 4Dental kan u speciale polijstsets aanbieden.

7.  Geen onderscheid: Tot op heden zijn er geen problemen met endo, cariës, periodontale veranderingen, 
ongewoonlijke plaque aanhechting aan kronen, noodzaak tot hercementeren, randaansluiting en interproximale 
contacten. De patiënt tevredenheid was bij beide type restauraties zeer hoog. 89% beoordeelde de functie en de 
esthetiek van de kroon als excellent en 11% als goed.

Conclusies: Monolithische BruxZir en gefreesde e.max CAD kronen functioneren goed op basis van gecontroleerd 
klinisch onderzoek gedurende meer dan een jaar. Er waren geen tekenen van scheuren, chipping, breuk of verkleurin- 
gen. Abrasie aan antagonisten, abrasie aan het glazuur, effecten van occlusale aanpassingen, duurzaamheid en overige 
vragen konden beantwoord worden in dit voortgaand onderzoek. Op de BruxZir site kunnen lezers een jaarlijkse update 
verwachten over de ontwikkelingen van nieuwe toepasselijke materialen.

 klinische Studie 1

A B

A

worn glaze 

intact glaze glaze 

glaze 

B glaze 

glaze 

C
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Instructies voor het plaatsen van BruxZir en andere zirkoniumdioxide kronen en bruggen.

BruxZir restauraties zijn vervaardigd uit monolithisch zirkoniumdioxide, vergelijkbaar met zirkoniumdioxide  
onderstructuren zoals LAVA™ Zirconia (3M ESPE), CERCON (DeguDent) en NobelZirconia (NobelBiocare). Interessant is 
dat zirkoniumdioxide een sterke affiniteit heeft voor fosfaatgroepen. Het voordeel wat daarmee behaald kan worden is 
het feit dat fosfaat bevattende primers, zoals Monobond Plus (Ivoclar Vivadent), Z-Prime Plus of cementen zoals Ceramir 
C&B (DoxaDental) de hechting kunnen verbeteren aan zirkoniumdioxide. Helaas bevat ook speeksel fosfaten in de vorm 
van fosfolipiden. Wanneer een BruxZir kroon in de mond gepast wordt en in contact komt met speeksel, hechten fosfaat 
uit speeksel aan het zirkoniumdioxide oppervlakte en kan niet meer met water afgespoeld worden. Een poging om met 
behulp van fosforzuur speeksel te verwijderen maakt het probleem alleen maar groter.

De enige mogelijkheid om deze fosfaatgroepen uit de BruxZir restauraties te verwijderen, is het gebruik van Ivoclean 
(Ivoclar Vivadent). Deze zirkoniumdioxide oplossing brengt men aan op de binnenzijde van de restauratie voor 20 se-
conden waarna u deze uitspoelt. Vanwege de hoge concentratie van vrije zirkoniumdioxide in Ivoclean gedraagt deze 
vloeistof zich als een spons, en hecht zich met alle fosfaatgroepen die voorheen verbonden waren aan de BruxZir res-
tauratie. Zodra het Ivoclean weggespoeld is, verkrijgt men een hechtbare oppervlakte voor Monobond Plus, Z-Prime of 
Ceramir.

De klinische stappen zien er als volgt uit:

1. De patiënt heeft een VMK kroon op de 11 die hij graag vervangen 
wil hebben. Op de 21 een ontoereikende composietvulling met 
problemen, zodat ook hier een kroon geïndiceerd is. Ongeveer 
elke 2 maanden doet Dr. Mike DiTolla een soortgelijke frontkroon 
behandeling met een BruxZir kroon om feedback te geven aan de R&D 
afdeling over o.a. translucentie (die zich steeds verbeterd). De 11 en 21 
worden geprepareerd voor BruxZir kronen.

4. Met een klein penseel verdeelt u Ivoclean gelijkmatig in de binnen-
zijde van de restauratie tot aan de kronenrand. Wees niet bezorgd in-
dien de buitenzijde van de restauratie in contact komt met Ivoclean.

2. De BruxZir kronen passen goed en ook de patiënt heeft ze goed 
bevonden, zodat de restauraties gecementeerd kunnen worden. 
Omdat zirkoniumdioxide vatbaar zijn voor fosfaten uit het speeksel 
waarmee de restauraties in contact zijn gekomen tijdens het plaatsen, 
is het ontoereikend deze uit te spoelen met water. Het zichtbare 
speeksel kan men verwijderen maar fosfaatresten blijven verbonden 
aan het zirkoniumdioxide oppervlakte. Als echter deze fosfaatresten 
verwijderd zijn, kan de hoge affiniteit met fosfaatgroepen gebruikt 
worden bij het cementeren.

3. Recent is Ivoclean speciaal voor de reiniging van zirconia restauraties 
voorafgaand aan het cementeren, op de markt geïntroduceerd. Na het 
aanbrengen van enkele druppels laat men deze 20 seconden inwerken 
om vervolgens de kronen met water/lucht te verwijderen. Hiermee wor- 
den de fosfaatresten uit speeksel verwijderd.

Bevestigingsprotocol voor 
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5. Na 20 seconden Ivoclean met lucht/water uitspoelen. De restauraties 
dienen niet met fosfaatzuur  gereinigd te worden omdat men daarmee 
juist wederom fosfaatgroepen aanbrengt, wat om eerder benoemde  
redenen voorkomen dient te worden. Door gebruik van Ivoclean  
kan men fosfaathoudende cementen/composieten (zoals Ceramir) 
aanwenden voor cementeren zonder zirconia primers.

6. De BruxZir kronen worden gevuld met Ceramir en gelijktijdig op de 
geprepareerde stompen geplaatst worden. Omdat Ceramir cement 
vocht verdraagt hoeven de geprepareerde stompen niet met lucht 
gedroogd te worden en is in een aantal situaties verdoven niet nodig. 
De stompen worden gedroogd met wattenrollen om het vocht van de 
stompen te verwijderen.

Een ovale diamant is effectief voor occlusale 
en linguale aanpassingen.

Met lichte druk zonder waterkoeling worden  
de diamant slijpsporen voorgepolijst.

Een conische diamant werkt goed bij het 
aanpassen van knobbels en approximale 
contacten.

Met een fijner instrument verkrijgt u meer 
glans en een gladder oppervlakte.

Een ronde diamant kan gebruikt worden voor 
knobbels en fissuren.

Afsluitend wordt onder lichte druk de restau-
ratie op hoogglans gepolijst.

Handleiding voor het aanpassen en polijsten van BruxZir kronen 
en bruggen

BruxZir kronen en bruggen dienen enkel met fijne diamanten met waterkoeling onder 
lichte druk te worden beslepen om kleine scheurtjes te voorkomen. Bij 4Dental kunt u 
een speciale diamanten en polijstset bestellen.

Bevestigingsprotocol voor 

BruxZir Polijstset
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Casus 1

Bij de introductie van de eerste monolithische BruxZir restauraties lag de nadruk meer op sterkte dan op esthetiek. 
In de uitgangssituatie had deze patiënt 2 VMK kronen (onedele legering). De gingiva problemen droegen bij aan het 
indiceren van BruxZir. Rechts de monolithische BruxZir kronen.

Fraaie esthetische resultaten verkrijgt u niet enkel door kleur en translucentie, maar ook door vormgeving. Dat is zeker 
bij frontrestauraties erg belangrijk. Omdat bij BruxZir er geen plaats nodig is voor een onderstructuur blijft er ruimte 
voor optimale vormgeving zoals op deze foto’s te zien is.

Klinische voorbeelden van 

Bij deze patiënt was een ernstig beschadigde brug aan vervanging toe. Vanwege de beperkte aanwezige ruimte en 
de wens van de patiënt voor een esthetische restauratie met een langere levensduur was de monolithische BruxZir 
brug een uitstekende combinatie van sterkte en esthetiek.

Casus 2
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Klinische voorbeelden van 

In verband met een afgebroken knobbel meldde deze patiënt zich. Vanwege esthetische redenen wilde de patiënt een 
tandkleurige sterke restauratie. Resultaat is een BruxZir onlay.

Casus 3

Deze patiënt was al jaren ontevreden over de metaalzijde van de kroon. Toen deze aan vervanging toe was werd 
gekozen voor een volkeramische BruxZir kroon.

Casus 4

Deze molaar met een wortelkanaalbehandeling en amalgaamvulling vertoonde ernstige scheuren. Met een BruxZir 
kroon kon minimaal invasief geprepareerd worden en verkreeg de patiënt een sterke esthetische restauratie.

Casus 5
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Deze VMK kroon had verschillinde scherpe kanten tengevolge van chipping. Daardoor ging ook het mesiale contact-
punt verloren. De kroon moest vervangen worden. Met deze BruxZir kroon is chipping uitgesloten.

Casus 6

Op dit implantaat is een verschroefde monolithische BruxZir kroon vervaardigd met een gecementeerd titanium insert 
en vervolgens met 35Ncm vastgeschroefd.

Casus 7

Nadat de occlusale en approximale contacten zijn gecontroleerd, is de occlusale schroef afgesloten met wat teflon- 
tape en een composietvulling.
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Klinische voorbeelden van  

Bij deze patiënt waren al verschillende bruggen gebroken. Daarom is gekozen voor de sterkte van een monolithische 
BruxZir brug. Op de foto rechts is het esthetische resultaat te zien van de BruxZir brug die veel sterker is dan de vorige.
IPS Empress is een geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

Casus 8

Bij deze patiënt brak een volkeramische aluminiumoxide kroon en was er chipping op de naastgelegen kroon. Beide 
zijn vervangen door BruxZir.

Casus 9

In het geval dat een patiënt zo veel occlusale kracht uitoefent, om een VMK kroon te breken is een BruxZir kroon 
een uitstekende keuze als vervanging.

Casus 10
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BruxZir restauraties geven een duidelijk meer natuurlijk resultaat

Let op de verschillen bij deze sterk vergrote opnames van BruxZir (midden) en de andere twee merken. De herkenbare 
witte vlekken die na het sinteren ontstaan bij de andere twee merken verminderen de buigsterkte en translucentie. BruxZir 
heeft echter een duidelijk kleinere korrelgrootte en is nagenoeg vrij van witte vlekken. Het gepatenteerde productieproces 
van BruxZir geeft een hogere buigsterkte en meer natuurlijke restauratie.

BruxZir Solid ZirconiaBrand A Solid Zirconia Brand B Solid Zirconia

SEM opnamen (Scanning Electron Microscope)

SEM opnamen van gesinterd, colloïdaal vervaardigd BruxZir t.o.v. gesinterd, isostatisch geperst zirkoniumdioxide.

SEM of BruxZir Solid Zirconia SEM of generic solid zirconia

 wetenschappelijke evaluatie

De translucentie van BruxZir is onovertroffen in het warme kleurenspectrum en veroorzaakt 
daarmee natuurlijke esthetiek.

BruxZir zirkoniumdioxide vertoont een hoge translucentie 
in de warme kleuren golflengte (> 550 nanometer), wat 
natuurlijke restauraties mogelijk maakt.

BruxZir Shaded Zirconia: Volledig ingekleurd zirkonium- 
dioxide, dat een betere kleuring mogelijk maakt, verkrijgt 
in vergelijk met andere ingekleurd zirkoniumdioxide een 
duidelijk hogere translucentie.

Higher light transmission in the warm color wavelength 
results in restorations that better match natural teeth.

Solid Zirconia

Original BruxZir  — Test specimens 0.6 mm thickness

➡

BruxZir Shaded — Test specimens 1.0 mm thickness

Higher light transmission in the warm color 
wavelength results in restorations that 
better match natural teeth.

➡ Shaded zirconia
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BruxZir t.o.v. IPS e.max tandglazuur abrasietest

Uit een recente test over het volume afname van tandgla- 
zuur is gebleken dat BruxZir zich vergelijkbaar verhoudt 
t.o.v. IPS e.max. Zie www.bruxzir.com voor meer informatie

IPS e.max is een geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent

De antagonisten t.o.v. BruxZir veroorzaken duidelijk 
minder abrasie dan de antagonisten t.o.v. Ceramco3 
(opbakkeramiek voor VMK).

Abrasie studie van antagonisten
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Lithium disilicaat keramieken hebben een buigsterkte 
van ongeveer 400 MPa en typische zirkoniumdioxide 
materialen ongeveer 1200. BruxZir heeft een buig-
sterkte van ongeveer 1400 MPa.

Hoge buigsterkte

Beide materialen worden vergeleken met behulp van 
een Willytech kauwstimulator die een klinische belasting 
nabootst van 5 jaar. Een voorbeeld van het oppervlakte 
van Bruxzir na deze studie.

Na de cyclus van 1,2 miljoen belastingen met een 
gewicht van 5 kg, vertoont BruxZir in tegenstelling 
dan Ceramco3 nauwelijks detecteerbare slijtage. Zie 
boven een voorbeeld van Ceramco3. Zie www.bruxzir. 
com voor meer informatie

Ceramco is een geregistreerd merk van DENTSPLY Ceramco

 wetenschappelijke evaluatie

BruxZir zirkoniumdioxide en Ceramco3 worden in 
een studie van Prof. Dr. Jürgen Geis Gerstorfer op de 
universiteit in Tübingen (Duitsland) getest.

Bruxzir t.o.v. Ceramco 3 – Abrasie vergelijkingsonderzoek
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 Klinische Studie 2

The Dental Advisor: Klinische ervaringen 
van 18 maanden met kronen en bruggen van 
BruxZir

Doel
Het doel van deze studie was te onderzoeken wat de 
klinische ervaringen zijn van BruxZir  kronen  en brug-
gen  gedurende 18 maanden.

Klinisch evaluatie protocol
In de observatieperiode werden 390 monolithische 
BruxZir restauraties (kronen en bruggen) geplaatst. Alle 
restauraties werden gemaakt bij Glidewell Dental Labo- 
ratories. De meeste restauraties werden gecementeerd 
met zelfhechtend cement of zelfhechtend composiet-
cement.

Plaatsen van de restauraties
De volgende parameters werden geëvalueerd bij het 
plaatsen: esthetiek, randaansluiting, pasvorm, approxi- 
male contacten en occlusie. De restauraties werden op 
een 1-5 schaal beoordeeld. 1 = slecht, 2 = matig, 3 = 
goed, 4 = erg goed, 5 = excellent.

Esthetiek,  randaansluiting,  pasvorm  en  approximale 
contacten werden bij meer dan 96% van de restaura- 
ties als excellent beoordeeld. Bij minder dan 2% moest 
de restauratie overgemaakt worden vanwege een slechte 
pasvorm. Bij een paar restauraties waren er enkel lichte approximale contacten en zijn overgemaakt. In de categorie 
occlusie werden 84% van de restauraties met excellent beoordeeld. In veel gevallen was er lichte occlusie of waren 
de restauraties uit occlusie. Gebaseerd op de feedback van klanten wordt er bij Glidewell Dental Laboratories lichte 
occlusie in de restauraties aangebracht.

Resultaten na 18 maanden
In december 2012 werden 367 BruxZir restauraties nog eens  
opgeroepen en beoordeeld.

Van de 367 restauraties (Figure 1) waren:

• 287 enkele kronen in de zijdelingse delen
• 36 elementen in 12 driedelige bruggen
• 24 elementen in 6 vierdelige bruggen
• 10 elementen in 2 vijfdelige bruggen
• 1 drie delige inlaybrug
• 7 implantaat kronen

Van de 367 restauraties werden 121 (33%) 18 maanden gedragen en 
246 (67%) 1 jaar gedragen (Figure 2). De BruxZir restauraties werden 
op de volgende categorieën beoordeeld:

• Breuk en chipping
• Esthetiek
• Kleurveranderingen bij de kronenrand
• Abrasie van zirkoniumdioxide en antagonisten
• Retentie

De restauraties werden geëvalueerd op een schaal van 1-5; 1 = slecht, 2 = redelijk, 3 = goed, 4= erg goed, 5 = excellent.

De volledige studie kunt u vinden op www.bruxzir.com.

Single Crowns

Implant Crowns

Bridges

FIGURE 1

78% 20%

2%

Types of 
restorations placed.

18 Months

1 Year

FIGURE 2

67%
33%

Age of restorations 
at recall.



Vervolg van de resultaten uit The Dental Advisor

Esthetiek

In vergelijk met andere monolithische zirkoniumdioxide 
kronen (Figure 3) kregen BruxZir restauraties een excel-
lente beoordeling op esthetiek

Weerstand tegen breuk en chipping

Bij bijna alle BruxZir restauraties was er geen breuk of 
sprake van chipping. Bij een vijfdelige brug met zeer 
weinig ruimte brak een week na plaatsing. De brug is  
opnieuw gemaakt en functioneert nu zonder problemen.

Abrasie

Er werd enkel minimale abrasie geconstateerd bij de 
BruxZir restauraties en antagonisten.

Retentie

Drie kronen in de zijdelingse delen moesten opnieuw 
gecementeerd worden. 1 kroon was met zelfhechtend 
composietcement geplaatst, 2 andere met composiet- 
cement. De klinische lengte van de stompen was erg 
kort.

Conclusie

Na 18 maanden verkregen 98% van de bij Glidewell 
Dental Laboraties vervaardigde BruxZir restauraties 
een excellente beoordeling. Alle enkele kronen en alle 
drie- en vierdelige bruggen vertoonden geen breuk of 
chipping. Een vijfdelige brug brak na een week. In een 
periode van 18 maanden heeft BruxZir bewezen een 
uitstekende restauratie te zijn op gebied van breuk, 
chipping, esthetiek, kleurveranderingen bij de kronen- 
rand, abrasie van zirkoniumdioxide en antagonisten en 
retentie met hoge klinische beoordelingen.

Vierdelige brug na 15 maanden.

 Klinische Studie 2

www.4Dental.nl • www.Bruxzir.nl

BruxZir is een geregistreerd handelsmerk van Glidewell Laboratories. GLEU-376-100813

FIGURE 3                       Ratings of BruxZir restorations at recall.
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