KROON- &
BRUGWERK

DE PERFECTE
O P LO S S I N G VO O R J O U
E N J O U W TA N D !

“Uw mond is onze mond”
www.tandartsasse.be

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de
oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk.
Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling.

WAT I S E E N K R O O N ?
Met een ‘kroon’ wordt de oorspronkelijke vorm en functie van de tand hersteld. De tandarts slijpt een deel van
de tand weg totdat er een stomp overblijft. Daarover
wordt een porseleinen - of in sommige gevallen een
kunsthars - kroon gecementeerd.

Wanneer?
Als de tand zodanig aangetast is dat een gewone vulling niet meer voldoet, kiezen we voor een kroon, een
duurzame oplossing. Er kan ook gekozen worden voor
een kroon om esthetische redenen: in geval van erge
verkleuring of ongunstige stand of vorm van een tand.

WAT I S E E N B R U G ?
Als er één of meerdere tanden ontbreken, kan een
brug voor vervanging zorgen. De brug zit vast op twee
of meerdere pijlertanden aan weerszijden van de open
ruimte; deze tanden dragen de brug. De pijlertanden
worden afgeslepen tot stompen, waarop
telkens een kroon wordt vervaardigd.
Nog
Tussen deze kronen maken we een
vragen?
zwevend tussenstuk, om de verloren
tand(en) te vervangen.
Bel of mail

ons!

Wanneer?
We kiezen voor een brug om verschillende redenen: om het kauwcomfort te verhogen, de esthetiek
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te verbeteren, te voorkomen dat de buurtanden scheef
gaan staan, of om te voorkomen dat tanden uitgroeien.

BEHANDELING
• Tijdens de eerste fase van de behandeling slijpt
de tandarts de tanden af tot stompen en neemt hij
een afdruk. Er zal ook een tijdelijke kroon of brug
worden voorzien.
• De afdruk gaat naar het labo, waar ze een replica
van je gebit maken.
• Op de stompen worden kapjes gemaakt; deze
moeten heel precies passen en moeten eventueel
ook eens in de mond worden gepast. Bij uitgebreider brugwerk, is deze stap zeker noodzakelijk.
• De kleur van je restgebit wordt bepaald.
• Pas daarna kan in het labo het porselein op de
kapjes worden gebakken.
• De tandarts cementeert de afgewerkte kronen en/
of brug op de stompen. De nieuwe tanden zijn
niet meer van je eigen tanden te onderscheiden.
Het porselein houdt ook jaren zijn natuurgetrouwe
kleur en vorm. Wij geven vijf jaar garantie op de
porseleinen kronen.

NOG MEER
TO E PAS S I N G E N VA N
PORSELEIN
• Soms is het voldoende om een deel van de tand te
omslijpen en kan er een bepaald vlak van de tand
met porselein worden gerestaureerd.
• Om het uitzicht van fronttanden te veranderen, onder andere bij sterke verkleuring door medicatiegebruik, kan er een porseleinen schildje geplaatst
worden aan de voorkant van de tand. Dit noemen
we een facing.

UW MOND IN
GOEDE HANDEN!
Tandartsenpraktijk Wilmaers vindt persoonlijke aandacht erg belangrijk, naast het aanbieden van complete
mondzorg op hoog niveau, nemen wij voldoende tijd
voor u, om uitleg te geven of om u gerust te stellen.
Hierdoor zult u merken dat u straks ook met plezier
naar uw tandarts in Asse gaat.
Uiteraard beschikken wij over de meest moderne
apparatuur en zijn wij op de hoogte van de nieuwste
materialen en hygiëne richtlijnen. Dat is prettig voor u
en voor ons, want door deze “nieuwe” benadering in
combinatie met de moderne inrichting werd eind 2004
de basis van Tandartsenpraktijk Wilmaers gelegd. Een
basis waarbij u centraal staat en vele tevreden mensen
u al zijn voor gegaan.
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