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GIPSØVELSER
Formål med gipsøvelserne:
Ved at blande og bruge dentalgips, får den studerende en forståelse for gipsens fysiske
egenskaber, og hvorledes gipsen tilberedes, håndteres og anvendes.
Øvelserne giver træning i manuelt arbejde udført med ekstraordinær omhu, hvilket er
en forudsætning for alt dentalarbejde.
De studerende vil senere i studiet skulle udstøbe gipsmodeller fra egne aftryk taget på
egne patienter.
Gips er et i naturen naturligt forekommende mineral. Krystal-strukturen i mineralet
består af calciumsulfat og vand. Der knytter sig to molekyler vand (dihydrat) til hvert
molekyle calciumsulfat. Kemisk betegnelse, CaSO4, 2H2O.
Når gips opvarmes tilstrækkeligt (105 – 120C) uddrives en del af vandet, hvorved
calciumsulfat-dihydrat omdannes til calciumsulfat-semihydrat. I denne struktur
knytter der sig to molekyler calciumsulfat til hvert molekyle vand, og dermed ”et halvt”
molekyle vand (semihydrat) til hvert molekyle calciumsulfat. Efter pulverisering fås det
velkendte gipspulver. Kemisk ser fremstillingen af semihydrat således ud:
2CaSO4, 4H2O + varme 2 CaSO4, H2O + 3 H2O
(CaSO4, 2H2O + varme  CaSO4, ½ H2O + 1½ H2O)
Afhængig af opvarmningstemperatur, ovn og eventuelle tilsætningsstoffer, får man
semihydrat med forskellige krystalopbygninger.
-semihydrat - dannes ved opvarmning i åben ovn. Det pulveriserede produkt kaldes
arbejdsgips og på afdelingen anvendes produktet Nova arbejdsgips,
-semihydrat - dannes ved opvarmning i autoklave ved 2-3 atm. tryk.
Det pulveriserede produkt kaldes hårdgips og på afdelingen anvendes produktet Nova
Rock super. Tilsættes der calciumklorid under opvarmningen i autoklaven, fås
produktet specialhårdgips. På afdelingen anvendes Nova Die Stone.
Når semihydratpulveret blandes med vand, dannes en mere eller mindre tyktflydende
grød, alt efter hvor meget vand der tilsættes. Efter nogen tid stivner grøden under
varmeudvikling. Dette kaldes gipsens afbinding. Kemisk set sker der det, at
semihydratetet ved tilførsel af vand omdannes til dihydrat, med samtidig frigivelse af
varme:
2CaSO4, H2O + 3 H2O  2CaSO4, 4H2O + varme.
(CaSO4, ½H2O + 1½ H2O  CaSO4, 2H2O + varme)
Ud fra formlen kan det beregnes, at der medgår 18,6 ml. vand til omdannelse af 100g
semihydrat til dihydrat.
Dette blandingsforhold giver imidlertid en meget tør grødmasse, som det er umuligt at
arbejde med. Til tandlæge-/teknikerbrug er det derfor nødvendigt at tilsætte mere
vand for at få en konsistens af gipsgrøden, som det er muligt at arbejde med.
Denne yderligere vandmængde kaldes konsistensvand. Man skal vide, at jo mere vand
der tilsættes, jo ringere hårdhed opnår den afbundne gips. Der skal derfor ikke
tilsættes mere vand til semihydratpulveret end højst nødvendigt.
Der kan tilsættes forskellige vandmængder for at opnå forskellige konsistenser af
gipsgrøden.
Standardiseret
taler vi om to konsistenser, nemlig normalkonsistens og
nedstøbningskonsistens.
Normalkonsistens kendetegnes ved en gipsgrød som er let at omrøre, og hvor en klat
gips netop bliver hængende på spatlen.
Nedstøbningskonsistens kendetegnes ved en gipsgrød som er lidt tyndere end
normalkonsistensen, og hvor en klat gips netop glider af spatlen.
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Gipsens afbinding.

Måling af temperaturen i gipsgrøden er begyndt 3 min. efter blandingsstart.
Vandets temperatur er fra starten ca. 20º C. Efter ca. 20 min. er temperaturen i grøden
nær 50º C, for derefter at falde igen.
Ekspansionskurven viser, at gipsen i de første minutter efter sammenblandingen
trækker sig sammen, for derefter at udvide sig.
Denne ekspansion kulminerer stort set samtidig med temperaturmax.
Gipsgrøden begynder at blive hård efter ca. 10 min. for at stige til halvdelen af sin
maksimale hårdhed efter ca. 20 min. Først efter ca. 42 timer opnås gipsens maksimale
hårdhed i tør tilstand. Gennemvædes gipsmodellen herefter, reduceres hårdheden til
det halve af hårdheden i tør tilstand.
Du skal nu blande gips til NORMALKONSISTENS.
Fra gipsbeholderen med hårdgips Nova Rock Super, tag 100g, som du hælder i den
store gummiskål.
Lad vandet løbe fra den kolde hane indtil det er helt koldt, og tilfør derefter langsomt
vand til gipspulveret. Du blander, og tilfører vand indtil normalkonsistens er opnået
= gipsgrøden er lige netop så hård/klæbende, at den bliver hængende på spatelen
(Fig 4 ).
Gipspulver og vand skal nu blandes grundigt sammen, og luft skal drives ud af
blandingen. Til det formål skal vi bruge Whip-Mix vakuumblanderen, som er monteret
på væggen i gipsrummet.
Blanderen består af en motor med en koblingsanordning, som driver blandeskeen i
blandeskålen. Motoren driver også en vakuum-pumpe, som er påsat en slange, der
ender i en metalspids.
Motoren startes ved at presse den lukkede skål op mod koblingen, og holde den fikseret
her med et konstant tryk.
Ved denne manøvre begynder blandeskeen at køre rundt, og der dannes samtidig et
vakuum i skålen, såfremt sugeslangen er monteret korrekt, og låget er tæt. Så snart
det opadrettede tryk på skålen lettes, standser motor og pumpe, hvorved blandeskeen
stopper, og trykket i skålen udlignes.
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Blandeskålen består af et låg, som ved et drej med uret kan låses til skålen. I låget er
fastmonteret en blandeske, som drejer rundt, når tilslutningsdelen sættes i koblingen
på motoren. I låget er der desuden et hul hvori sugeslangens spids kan monteres.
Undertryk i blandeskålen kan kun opnås, såfremt låget slutter helt tæt.
Gummipakningen i låget skal derfor være HELT fri for urenheder (som fx gipsrester).
Slangens metalspids og blandeskålen kobles sammen ved et ”snap-on”/ kliklås system
i lågets åbning.
Pumpen kan ved sit sug producere et undertryk i blandeskålen, som nævnt når låget
slutter tæt til skålen, og såfremt sugeslangens metalspids er helt på plads i
sugeåbningen på skålens låg. Undertrykket i skålen kan aflæses på manometret.
Trykket skal ned på - 90 KPa eller derunder. Undertrykket i skålen gør det lettere for
indelukket luft i gipsen at undslippe, hvorved risikoen for luftlommer/luftblærer i
gipsgrøden reduceres.
Da gipsens afbinding starter så snart pulveret tilføres vand, er det vigtigt at holde øje
med tidsforbruget. Der må højst gå 2 minutter fra det tidspunkt hvor vandet hældes
over pulveret, til det tidspunkt hvor gipsen er færdigblandet og klar til brug.

Fig. 4

Fig. 5

Gipsblandingen hældes over i Whip-Mix blandeskålen.
Låget er efterset og renset for eventuelle urenheder. Slangespidsen er korrekt
monteret i sugeåbningen i låget. Låget sættes på blandeskålen, drejes en halv omgang
og låses fast.
Blandeskålens koblingsdel skal op i koblingen på motoren.
Skålen trykkes mod koblingen, hvorved blandeskeen starter og vakuum pumpen suger
(Fig. 5).
Gipsgrøden blandes i 20-30 sekunder. Kontroller på manometret, at tilstrækkeligt
vakuum opnås (pilen indenfor grønt felt) i løbet af få sekunder efter start af maskinen.
Når der er gået 20-30 sekunder, standses blandingen ved at fjerne skålen fra koblingen
og slukke på kontakten, hvorved undertrykket i blandeskålen udlignes. Sugespidsen
fjernes fra skålens låg. Du har nu brugt max. 80 sekunder siden du hældte vand i
gipspulveret. I blandeskålen har du en gipsblanding af normalkonsistens, helst uden
luftblærer.
Du starter Whip-Mix´en igen (kontakten foran på motoren). Herved starter motor og
vakuum-pumpe igen. Dette gøres blandt andet for at gennemlufte vakuum-pumpen,
og derved fjerne de vanddampe den er blevet fyldt med fra gipsgrøden under
blandingen. Bliver vandet stående i pumpen, vil denne ruste og dermed ødelægges.
Det er desuden nødvendigt at motoren kører, for at vibratoren virker. (Fig. 6)
For at få adgang til gipsblandingen, skal låget fjernes. For at undgå fornyet luft
indblanding, sættes skålen på vibratorarmen på siden af motoren.
Vibratoren startes ved at trykke skålen hårdt ned på armen.
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Fig.6

Fig.7

Låget på blandeskålen løftes langsomt i den ene side, mens gipsen løber af
blandeskeen. Dette fortsætter indtil blandeskeen er helt ude af gipsblandingen.
Du har nu fri adgang til en skål fuld af hårdgips i normal-konsistens. Gips af
normalkonsistens er ikke flydende, hvorfor du kan ”bygge” et ”tårn” af gipsen på en
glasplade (fig 7).
PAS PÅ at du ikke står nær vibrationer under opbygningen, og flyt ikke på glaspladen
de første minutter, da rystelser fra din hånd vil få tårnet til at falde sammen.
HUSK at alt udstyr med gip rengøres inden gipsen afbinder.
Du skal også blande gips i NEDSTØBNINGSKONSISTENS:
Du tager 250g Nova Rock Super fra gipsbeholderen og hælder det i den store
gummiskål. Herefter tilsættes langsomt og under konstant omrøring koldt
vand fra vandhanen indtil nedstøbningskonsistens er opnået. (Fig. 8 + 9)

Fig. 8

Fig.9

Gipsblandingen hældes over i Whip-Mix blandeskålen. Der må ikke være så meget gips
i skålen, så gipsen suges op i vakuumslangen.
Gipsen blandes i 20-30 sekunder.
Låget fjernes fra blandeskålen og motoren på Whip-Mixeren startes for at udlufte
vakuumpumpen.
Den store gipsskål rengøres, og overfladen blæses tør med trykluft.
Gipsen fra blandeskålen skal nu over i den store gummiskål.
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Fig. 10

Fig. 11

Hvis du bare hælder gipsen over i gummiskålen, vil der inkluderes nye luftblærer.
Derfor lægger du WhipMix-skålen på WhipMix vibratoren, og lader gipsen glide ned
langs siden af gummiskålen (billedet forrige side).
Du skal nu bruge en af bordvibratorerne. Vibratorpladen på bordvibratoren er dækket
med plast for at undgå gipsspild. Vibratoren tændes på væggen (Fig. 10).
Vibrationer tilfører gipsgrøden bevægelsesenergi, hvorved dens flydeevne forøges
betragteligt.
Den lille skål holdes med bunden i vejret på vibratorpladen.
En lille glat gips tages på en vokskniv. Gipsen lægges indenfor og på kanten i bunden
af den lille skål.
Gipsen fordeler sig ved hjælp af vibrationerne. Fortsæt med at fylde gips på, indtil
bunden og kanten er helt dækket (Fig. 11).
Herefter trykkes den lille skål ned i gipsen i den store skål.
Skålen skal være centreret i den store skål, og den trykkes ca. 1 cm ned under den
store skåls kant, hvor den fastholdes nogle minutter (Fig. 12).

Fig 12

Fig. 13

De to skåle sættes nu til side.
Efter ca. 30 min. afbinding er gipsen så hård, at de to skåle kan skilles ad.
Du skal give skålen en plan bund og kant. Dette gøres på gipstrimmeren. Motoren
startes og skålen placeres liggende på trimmerens ”bord” med bunden parallelt med
slibeskiven. Husk rigtig god hånd-/fingerstøtte (Fig. 13).
Med et stabilt tryk mod slibeskiven, slibes skålens kant plan med bunden.
Hermed er din gipsskål færdig.
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Krav






til dit resultat:
parallel kant/bund (markeret med rødt)
pudset kant/bund (sandpapir)
hullet centreret (markeret med blåt)
rigelig højde på skålen
ingen porøsiteter
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LODNING
Formål med øvelsen:
Gennem arbejdet med bukning og sammenlodning af tykke og tynde sølvtråde fås en
forståelse for:

lodningens teknik og formål

trådbukningens teknik og formål

nødvendigheden af ekstraordinær nøjagtighed og omhu ved udmåling og
tilpasning af emner til dental brug

tredimensionel forståelse
Øvelsen omfatter fremstilling af to figurer i sterlingsølvtråd. Sterlingsølv er en legering
af 92,5% sølv og 7,5% kobber.
Ved en lodning forstås: Sammenbinding af to metalliske emner ved hjælp af en
påsmeltet legering med lavere smeltepunkt end loddeemnernes.
Det man lodder på kaldes loddeemnet, og det man lodder med kaldes loddet.
Ved lodningen benyttes et lod, hvis smeltepunkt ligger blot 50-100 lavere end
loddeemnernes. Den lille forskel i smeltepunkter bevirker, at det smeltede lod trænger
ind i loddefugerne og legerer overfladerne på loddeemnerne, inden loddeemnerne selv
smelter.
For at opnå en god lodning skal følgende fire lodderegler følges:
A.

Snæver loddefuge
En snæver loddefuge muliggør, at loddet ved hårrørsvirkning trækkes ind i loddefugen.

B.

Rene loddeflader
Rene loddeflader muliggør, at loddet kan løbe ud over loddeemnet og befugte dette.
Hvis loddeemnet er forurenet (f. eks. med metaloxider), kugler det smeltede lod
sammen og bliver liggende på stedet uanset, hvor meget man varmer.
Loddefladerne kan renses ved:
a. skrabning
b. afsyring (omtales senere)
c. brug af flusmiddel (opløsningsmiddel for metaloxider).
På afdelingen anvendes et flusmiddel, som hedder Easy-Flo-flux. Easy-Flo-flux
er en blanding af fluor- og boratforbindelser.

C.

Så lidt slaglod som muligt
Et loddested med lille overflade er ikke så udsat for korrosion som et stort loddested,
og det er også stærkere, da loddet oftest er mere sprødt end loddeemnet. Man opnår
et lille loddested dels ved at bruge lidt slaglod og dels ved at tilpasse loddeemnerne
godt til hinanden, så loddefugen bliver snæver.

D.

Korrekt opvarmning
a. Den reducerede del af flammen skal anvendes, så loddestederne holdes fri for
oxidering.
b. Loddeemnerne skal gennemvarmes tilstrækkeligt for at sikre en jævn fordeling af
lod
c. Flammen koncentreres om loddestedet således at loddestedet befinder sig i den
varmeste del af flammen, nemlig den reducerede zone.
Opvarmningen sker ved hjælp af en bunsenbrænder, som indstilles således, at
flammen er varmest mulig, d.v.s. der skal være lukket helt op for både gas og luft.
I bunsenflammen kan skelnes forskellige zoner. En indre kerne, flammefronten, eller
kappen, den reducerende zone og det ydre slør. Til lodning bruges den reducerende
zone, som er varmest og iltfri.
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Reduceret zone

Trådene holdes med et storkenæb, hvis brancher er beklædt med et stykke gasslange,
så de ikke bliver for varme at holde på. For bedre at kunne holde trådene fast, er der
(i nogle) næb slebet 2 hakker i storkenæbets ene kæbe - det yderste til 1 mm tråd og
det inderste til 2 mm tråd.

Første øvelse: fremstilling af en T-bøjle i 1 mm sølvtråd. Målene ses bagest i teksten.
Se video på Blackboard, lodning bøjle.
T-bøjlen fremstilles af to hele 1 mm tråde. Den tråd der skal være den længste i det
færdige T, planeres i en af enderne med en hjulformet grøn sten.
Den plane flade hules derefter med den grønne stens skarpe kant, så den passer til
den senere korte tråd, der skal ligge på tværs over den lange tråd.
Kanten af hulningen skal have tæt kontakt til den tværgående tråd, så trådene kan
holdes i korrekt indbyrdes stilling under lodningen.
Hvis hulningen gøres en antydning dybere end den anden tråds krumning, fås en lidt
bedre støtte, men den ekstra fordybning skal være lille, for at opnå så snæver en
loddefuge som muligt.
Trådene anbringes med overliggeren i hakket i det ene storkenæb og den lange tråd i
forlængelse af det andet storkenæb. Der skal være mindst 7 mm overligger på begge
sider af den lange tråd. Storkenæbene kan holdes med een hånd, men det er godt at
arbejde sammen 2 og 2.
Der afklippes nogle stykker slaglod i længder á ca. 2 mm.
Bunsenbrænderen tændes, og trådene holdes i korrekt indbyrdes stilling. Med et
voksinstrument pålægges lidt flus,som smeltes.
Et stykke slaglod dyppes i vand og lægges på loddestedet, så det berører begge tråde.
Storkenæbene holdes nu med to hænder og føres ind i flammen.
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Loddeemnet holdes i den reducerende zone. Der skal varmes mest ind mod
storkenæbene, da disse afleder varmen. Slagloddet begynder nu at smelte.
Sterlingsølv har et smelteinterval på fra ca. 800C til ca. 900C; Slagloddets
smeltepunkt er sænket 50-100C ved tilsætning af tin og zink - dvs. blot en beskeden
ekstra opvarmning er nok til at smelte trådene.
Efter lodningen afkøles trådene ved først at trække loddeemnerne ud af flammen, og
efter nogle sekunder neddyppes alt det varme metal i vand.
Der afsættes afstandsmærker på trådene, som afklippes med skævbider lidt uden for
mærkerne, så bidsporene kan slibes væk uden at gøre trådene for korte.
Trådene kortes af til mærkerne med hjulformet grøn sten, og glattes let med en sandpapirskive.
Afslibningen skal være vinkelret på tråden og stå som en entydig, plan flade.
Til slut kontrolleres, at trådene er lige.
Loddestedet er mere eller mindre oxideret og dækket af flus. T-bøjlen renses derfor
ved afsyring med varm, 10% svovlsyre.
Det blå låg løftes op, og emnet lægges på porcelænssien. Låget sættes på plads, og
emnet ligger i den varme syre i nogle minutter.
T-bøjlen skylles i vand efter syreætsningen.
Lodningen er nu ren, og det vurderes, om den er god - dvs. går over i trådene uden
trindannelse og uden brug af for meget slaglod. Desuden skal trådene være vinkelrette
på hinanden, og overliggeren placeret midt over den lange tråd.
Hvis lodningen er defekt, kan en genopvarmning forsøges efter fornyet fluspålægning,
eller trådene klippes fra tæt på loddestedet og genanvendes.
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Anden del af øvelsen: fremstilling af en Mershonlås i overstørrelse.
En Mershonlås blev tidligere brugt som en del af et tandreguleringsapparatur.
Målene findes bagest i teksten. Se video på Blackboard, lodning lås.
Der afklippes et stykke 2 mm tråd, længde ca. 2 cm. Tråden udslibes i den ene ende,
så det passer som ”leje” til en anden, tværliggende 2mm. tråd. Denne skal være
mindst 6 cm lang - gerne længere.
Den lange tråd placeres i det dybe hak i det ene storkenæb, og den korte tråd placeres
i forlængelse af det andet storkenæb.
Det kan være svært at få varmet de tykke tråde tilstrækkeligt op over
bunsenbrænderen. Derfor er det her ekstra vigtigt, at loddestedet befinder sig i den
reducerede zone under hele loddeprocessen.
Der benyttes et stykke slaglod, længde ca. 3 mm.
Der skal varmes ret længe, så slagloddet fordeler sig jævnt omkring loddestedet
Efter lodningen, afsættes mærke 2 mm over loddestedet på den lange tråd og 9 mm
ude på den korte tråd. Der afklippes med skævbider, og trådene planeres.
I enden af den korte tråd slibes en hulning på ca. 1 mm med kanten af en grøn sten.
Hulningen skal passe til en 1 mm tråd. HUSK at udslibningen skal have samme retning
som trådene!
Der afsættes et mærke 30 mm under den tilslebne ende af den lange tråd (se ill. bagest
i kompendiet).
Tråden bøjes med en fladtang, som kan være beklædt med eet lag hæfteplaster,
hvorved tangen ikke laver for dybe mærker i den bløde sølvtråd. Sigt ned over tråden
for at få bøjningen til at ligge i samme plan som den korte tråd og tryk tæt på tangens
kæber for at gøre bøjningen så skarp som mulig.
Det kontrolleres, at bøjningen er på 45 - f.eks. ved at benytte et kvadrat med
indtegnet diagonal som vinkelmåler.
Læg den bøjede tråd på en glasplade for at kontrollere, at den er plan.
Hvis tråden ikke er plan, rettes den før næste bøjning, som foretages 1 cm under første
bøjning, idet man igen sigter ned over tråden. Tråden bøjes 45, så de to lange dele
af tråden nu er parallelle.
Tråden lægges igen på en glasplade for at kontrollere, at begge bøjninger og den korte
tråd ligger i samme plan.
Med et rosenbor udbores en lille fordybning 3-4 mm over den sidste bøjning.
En 1 mm tråd tilslibes i enden med en hjulformet grøn sten, så den passer ned i
fordybningen.
Trådene anbringes i storkenæbet, og der pålægges først flus som brændes af og
derefter et stykke slaglod på ca. 2 mm.
1 mm tråden anbringes i den udborede hulning, vinkelret på 2 mm tråden. Lodningen
foretages over bunsenbrænderen, og der varmes mest på den tykke tråd, der som
bekendt "suger" mest varme.
Efter lodning afkøles trådene.
Der afsættes et bøjemærke på 1 mm tråden således, at den tynde og den tykke tråd
løber parallelt efter bukningen.
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Dette gøres lettest ved at anbringe loddeemnerne mellem 2 parallelle streger (tegnet
på arbejds-papiret), hvor afstanden mellem stregerne er 9 mm. 2 mm tråden lægges
således, at overkanten af de første 3 cm (inden 1. buk) flugter med den nederste streg,
og enden af den lille tråd ligger ved den øverste streg. Den nederste (efter 2. buk)
del af 2 mm tråden skal være parallel med den øverste streg.
Hvor den tynde tråd skærer den øverste, tegnede streg, afsættes et mærke.
Den tynde tråd bøjes nu efter det afsatte mærke. Tråden bøjes lidt for meget og løftes
tilbage, så den ligger i spænd i hakket i den korte tråd.
Denne samling skal ikke loddes!
1 mm tråden afkortes i niveau med øverste del af 2 mm tråden.
2 mm tråden afkortes i den anden ende til 20 mm efter anden bøjning. Trådenderne
planeres, og det kontrolleres ved hjælp af en glasplade, at Mershonlåsen er plan.
Det er væsentligt selv at kunne vurdere kvaliteten af en lodning. En god lodning er
"varm", dvs. loddet er løbet ud over loddeemnerne uden synlig eller mærkbar overgang
som udtryk for, at loddet befugter loddeemnet fuldstændigt. Desuden er der anvendt
en passende mængde slaglod.
En "kold" lodning viser sig som mørke porøsiteter i slagloddet, og der er dannet et trin
på overgangen til loddeemnet.
Der kan være både varme og kolde partier i samme lodning.
En lodning af 2 tråde af forskellig diameter kræver, at den tykkeste tråd varmes mest,
da den tynde tråd ellers bliver varmest, så loddet løber ud over denne.
En for kraftig ekstra opvarmning af den tykke tråd kan medføre, at loddet i stedet løber
ud over denne.
Og eventuelt at tråden begynder at smelte.
Er lodningen meget kold, kan der ligge klumper af usmeltet lod.
Det kan også være tilfældet, hvis lodningen afbrydes, så der dannes oxidhinder, som
hindrer loddet i at flyde.
Benyttes der for meget lod, fås en alt for stor lodning.
En rimelig god lodning kan have enkelte mørke pletter og mindre overgange.

Krav til dine resultater:




T-bøjlen” og ”Mershon-låsen” skal nøje overholde de længdemål og vinkler som
er angivet
Bøjningerne skal være skarpe
Begge figurer skal ligge plant på en glasplade Lodningerne skal tilnærme sig
kravene til en god lodning så meget som muligt
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GIPSUDSTØBNING
(Se video på Blackboard, gips II)

Formål med øvelsen:
Ved at gipsudstøbe forme, som i en perfekt overflade skal gengiver den menneskelige
mund eller dele deraf i mindste detalje, fås en forståelse for nødvendigheden af
ekstraordinær omhu ved fremstilling og håndtering af gipsmassen.
Første del af øvelsen består i fremstilling af en tandløs underkæbe, en tandløs
overkæbe, og en delvist betandet overkæbe. Lignende modeller skal senere i studiet
fremstilles i forbindelse med protetisk arbejde på klinikken.
Modellerne fremstilles ved udstøbning i bløde plastforme, som støttes af en hård
plastring. Formene ligner de aftryk, der tages af patientens mund. Der skal ved fremstillingen benyttes Nova Rock Super udrørt til normalkonsistens. En for tyndt udrørt
gips giver modeller med en for ringe hårdhed og slidstyrke. En for tyk gipsgrød er
vanskelig at få til at flyde ud i formens finere detaljer. Gipsen skal vacuumbehandles i
Whip-Mix blandemaskinen for at minimere risokoen for inkludering af luftblærer.
Fra siloen udtages 250g Nova Rock Super, som udrøres til nedstøbningskonsistens.
Brug 58ml vand til 250g gips eller anvend den elektroniske vandmåler Wassermann
(brugsanvisning for Wassermann hænger på væggen i gipsrummet). Wassermann
fungere således, at den altid vil dosere den korrekte mængde vand, til netop den
mængde gips der er i gipsskålen.
Gipsen hældes over i Whip-mixeren hvor den vakuumbehandles og blandes som
tidligere beskrevet. Er der WhipMix-skåle nok kan gipsen anvendes direkte herfra. Er
dette ikke tilfældet, må gipsen forsigtigt vibreres over i en gummiskål.
Plastformen der skal støbes ud i, afvaskes med sæbevand, anbringes i plastringen,
som herefter trykkes fast mod vibratorpladen. Med en gipsspatel/vokskniv anbringes
små portioner gips ad gangen på samme sted i gummiformen hver gang.
I formen med tænder, fyldes ”tandimpressionerne” dog først. Gipsgrøden vil, takket
være vibrationerne, fordele sig i formen, og efterhånden udfylde alle detaljer uden
inklusion af luft.
Man fortsætter på denne måde, indtil hele formen er fyldt op.
Herefter stilles den til side i 30-45 minutter. I arbejder sammen to og to, og mens den
ene støber ud rengør den anden apparatur og gipsskåle.
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HUSK: gips afbinder også i vand, hvorfor det ikke er nok at sætte en gipsfyldt skål i
blød. ALT skal rengøres straks efter brug.
Såfremt den støbte model er af en delvis betandet kæbe, bør den først fjernes fra
formen 45 minutter efter udrøringens påbegyndelse. Forsøger man at skille ad
tidligere, risikerer man, at tænderne knækker af, fordi gipsen endnu ikke har opnået
tilstrækkelig styrke. Drejer det sig om en tandløs kæbe, kan man tillade sig at skille
ad efter ca. 30 minutter.
Når model skal adskilles fra formen, trykkes fingerspidserne mod bunden af formen,
så modellen skydes en lille smule op over formens kant.
Nu kan man få fat i kanten af modellen og trække den ud af formen.
Det første man undersøger er, om modellen inden for aftryksområdet er absolut fri for
porøsiteter. Såfremt dette er tilfældet, skal modellen beslibes.
Modellens bagflade beslibes først, så der dannes en god anlægsflade ved den
efterfølgende beslibning af bunden. Modellen rejses op på anlægsfladen, og bunden
presses ind mod stenen og beslibes, indtil den tynde bræmme af overskud langs basis'
periferi forsvinder.
Modellens basis (delvist betandede kæbe) skal have en sådan orientering, at en
glasplade, som anbringes på tænderne i kontakt med incisalkanter og occlusalflader,
er parallel med bordpladen, når modellen står på bordet.
Øvrige modellers kæbeaftegninger skal ligeledes være i plan med bordet.
Næste del af øvelsen: fremstilling af 2 eksemplarer af hver model til trådbukning,
metalstøbning og tænder. Modellerne fremstilles i specialhårdgipsen Nova Die Stone.
Med ens blandingsforhold, som i dette tilfælde er 100g pulver til 22ml vand, får man
med Nova Die Stone modeller af betydelig større hårdhed end modeller fremstillet af
Nova Rock Super, hvilket foruden en mindre vandmængde, skyldes tilsætning af
calcium-sulfat til Nova Die Stone.
Når blandingen af Nova Die Stone er færdigudrørt, kan gipsgrøden virke en smule tør.
Alligevel er det muligt at arbejde med en sådan gips, fordi tilstrækkelige vibrationer
gør gipsgrøden væsentligt mere letflydende.
Gummiformen kan afvaskes med sæbevand for at nedsætte overfladespændingen, så
gipsen lettere flyder ud i formen. Brug af sæbe medfører dog risiko for, at der bliver
porøsiteter (sæbebobler) i modeloverfladen. Derfor skal formen skylles grundigt
med rent vand efter afvaskningen, og formen skal blæses helt tør.
Kontrollér gummiformene indvendigt for eventuelle revner og andre fejl. Specielt bør
formene til metalstøbningsmodeller kontrolleres ved overgangen mellem forhøjninger
og basis, hvor der nemt kan opstå revnedannelse. Defekte forme kasseres.
Fra gipsbeholderen udtages 100g Nova Die Stone Der afmåles 22 ml koldt vand eller
vanddoseringsmaskinen Wasserman anvendes til 100g. Nova Die Stone og vand
hældes i den lille gummiskål.
Pulver og vand sammenblandes grundigt og vacuumbehandles i WhipMix, som tidligere
beskrevet.
Ved hjælp af et voksinstrument eller den lille gipsspatel anbringes ganske små
portioner Nova die Stone på samme sted i gummiformen hver gang. Mellem
påfyldningerne vippes formen på vibratorpladen, så gipsen kan fordele sig i hele
aftrykket.
På denne måde fortsættes indtil gummiformen er fyldt helt op, idet man stadigvæk
husker kun at anvende små portioner og at anbringe disse på samme sted hver gang.
HUSK: formene til støbning og trådbukning er nummereret, og en støbning
fremstillet på fx model nr. 5, passer KUN på model nr. 5
Overskud af Nova Die stone kommes i affaldsposen og alt udstyr rengøres med
vand.
Nova Die stone afbinder langsommere end Nova Rock Super. Derfor bør man vente
60 minutter, inden modellen fjernes fra gummiformen. Adskillelsen skal ske forsigtigt,
da gummiformen let ødelægges - f. eks. kan modellen løsnes med trykluft.
Såfremt modellen er absolut fri for porøsiteter, skal den beslibes så meget på basis, at
de tynde flige langs basis' periferi forsvinder.
Efter beslibning skal basis være parallel med modellens overside.
Der fremstilles to modeller af hver form.
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Modellerne til trådbukning (Fig 2) og metalstøbning (Fig 3) adskilles hver især i en
”arbejdsmodel” og en ”afleveringsmodel”.
Arbejdsmodellerne
skal
lakeres
for
at
gøre
gipsoverfladen
stærkere.
Afleveringsmodellerne lakeres ikke.
Ingen af tandmodellerne (Fig 1) lakeres.

Fig. 1

Fig 2

Fig 3
Arbejdsmodellen til trådbukning (Fig 2) slibes ned på arbejdsdelen, så denne er max.
2 mm høj (Fig 4). Når modellen er tør, lakeres den med celluloselakken Zapon.
Arbejdsmodellen til metalstøbning (Fig 3) lakeres kun på overfladen med Zaponlak.
Hullerne lakeres med den tynde separationslak. (Isolit)

Fig 4
OBS: det er KUN arbejdsmodellen som reduceres i højden. Dette af hensyn til det
praktiske arbejde med bukning af ståltråd (se senere).
Krav til dine resultater:



Helkæbemodellerne skal gengive alle detaljer. Små porøsiteter kan evt. udfyldes med
nyt gips. Modellerne skal være plane i bunden og stå stabilt på en glasplade.
Modeller til trådbukning skal gengive alle detaljer. Modellerne skal være uden synlige
porøsiteter og plane i bunden.
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På arbejdsmodellen skal den øverste del (arbejdsdelen) reduceres til en højde af ca. 2
mm. Porøsiteter i modellen der skal arbejdes på kan evt. repareres med nyt gips,
såfremt porøsiteterne er små, og sidder således at overfladen kan opmodelleres
identisk med uskadet overflade. Modellen som de bukkede tråde skal afleveres på, må
ikke repareres.
Modeller til metalstøbning skal gengive alle detaljer. Modellerne skal være uden synlige
porøsiteter og plane i bunden. Porøsiteter i modellerne som der skal arbejdes på, må
ikke repareres såfremt porøsiteterne sidder i, eller på kanten af hullerne. Modellen som
støbningerne skal afleveres på, må ikke repareres.
Modellerne af tænder skal gengive alle detaljer. Modellerne skal være uden synlige
porøsiteter. Små udvendige porøsiteter kan evt. repareres med nyt gips. Defekter i
kaviteterne må ikke repareres.
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METALSTØBNING
Formål med øvelsen:
Gennem arbejdet med voks, støbemasse og støbning fås en forståelse for forskellige
støbeprocessers teknik, formål og fejlmuligheder.
Øvelsen viser tydeligt nødvendigheden af ekstraordinær omhu under hele den
manuelle og tekniske proces, da blot én unøjagtighed i forløbet vil resultere i et ikke
brugbart produkt.
Øvelserne
skal
give
den
studerende
forståelse
for
de
udfordringer
laboratorieteknikeren står overfor, når tandlægen sender et aftryk til laboratoriet for
at få fremstillet en støbt restuarering.
I øvelserne benyttes den såkaldte vokselimineringsteknik. Ved denne gammelkendte
teknik indstøbes et voksemne i gips. Voksen brændes ud af gipsen, og efterlader
derved et hulrum, som efterfølgende fyldes op med metal.
Skematisk ser processen således ud:

Det er ønskeligt at kunne regulere størrelsen af den endelige støbning, alt efter hvilken
støbt restaurering der skal fremstilles.
Dette kan gøres ved hjælp af gipsens afbindingsekspansion.
Således ønskes en omsluttende krone (tegning ovenfor) lidt større end den
opmodellerede vokskrone, da der skal være plads til cement mellem tand og krone. Et
indesluttet indlæg ønskes lidt mindre end voksindlægget, da der også her skal være
plads til cement mellem indlæg og tand.
Øvelsen omfatter fremstilling af to støbninger, hvor den eneste forskel er mængden af
tilført vand til den afbindende gips.
Den ovale støbning fremstilles ved indstøbning af voksindlægget i gips under tilførsel
af ekstra vand. Den runde støbning fremstilles uden tilførsel af ekstra vand under
indstøbningen i gips.
Ved støbningen skrumper metallet, hvorved støbningen bliver for lille i forhold til den
oprindelige voksmodel. Dette kompenseres der for ved regulering af
indstøbningsmassens afbindingsekspansion.
Afbindingsekspansionen kan øges ved tilsætning af ekstra vand til den afbindende
indstøbningsmasse. I denne øvelse gøres dette ved at fore kyvetten med fugtet papir.
A: Forøget afbindingsekspansion benyttes til støbning af det ovale indlæg. Herved fås
et indlæg som er lidt for stort, og som dermed får en såkaldt ”klempasning”.

18

B: Støbning af indlæg til hullet med det cirkulære tværsnit fremstilles uden ekstra
vand. Herved fås et indlæg som er lidt for småt, og som derved får ”løspasning”.
Den ene af de to fremstillede modeller benyttes som arbejdsmodel. Den anden model
bruges til at aflevere de færdige arbejder på. Som tidligere omtalt skal
arbejdsmodellens overflade lakeres med en celluloselakopløsning (Zaponlak), inden
man begynder at arbejde på dem. Afleveringsmodellen lakeres ikke.
Når celluloselakken er tør, skal hullet i modellen separeres for at få voksen til at slippe
modellen. Separationsvæsken Isolit pensles i et tyndt lag i kaviteten. Der påføres
Isolit to gange.
De to støbelegemer (”indlæg”) opmodelleres først i blåt voks:
OPMODELLERING AF ”INDLÆG” I BLÅ VOKS
(Se video metalstøbning 1 på Blackboard)
Den yderste ende af en stang blåt voks plastificeres ved at holde den et godt stykke
over bunsenbrænderens flamme. Voksstangen drejes rundt og føres frem og tilbage,
så den bliver jævnt varm på alle sider. Når overfladen bliver blank og spejlende som
tegn på begyndende smeltning, afbrydes opvarmningen straks.
Når vokset er blevet mat på overfladen, varmes det atter over flammen, indtil det
bliver blankt, hvorpå opvarmningen igen afbrydes, og således fortsætter man, til
vokset er blevet helt gennemplastificeret. Voksstangen må på intet tidspunkt
opvarmes så kraftigt, at den begynder at dryppe.
Den sikreste måde at presse vokse ned i hullet på, opnås ved at sætte spidsen af den
bløde voksstang ned i hullet, og derefter hurtigst muligt med en tommelfinger presse
vokset ned i hullet. Vokset holdes under tryk, mens det køler.
Under afkølingen skrumper vokset. Afkølingen starter på overfladen og breder sig ind
mod midten af voksklumpen. Da det endelige vokslegeme skal udfylde hele hullet, er
det nødvendigt at opretholde et konstant tryk på voksklumpen under afkølingen,
således at den endnu bløde kerne kan presses udad i hullet og derved kompensere for
skrumpningen.
Med et modellerinstrument fjernes det værste overskud af voks, som er presset ud på
modellens overflade. Voksoverfladen "slibes" plan mod arbejdspapiret, og glattes evt.
efter med en vokskniv til voksen er hel plan med gipsoverfladen.
Voksmodellen skal nu forsynes med støbestift. Hertil benyttes et messingrør. De små
metalflige, der efter afkortning af stiften til den ønskede længde stadig sidder på enden
af denne, kaldes grater. Da den ende af støbestiften, der skal smeltes fast i vokset,
skal være fuldstændig glat, må graterne fjernes.
Dette gøres ved hjælp af en grøn sten i håndstykke. Den tilslebne ende af støbestiften
varmes over bunsenbrænderen og trykkes ned i en stang voks. Herved suges voks op
i stiftens hulhed. Gøres dette ikke inden stiften presses ned i voksmodellen, vil stiften
suge voks op fra modellen og derved deformere den.
Stiften opvarmes en sidste gang over flammen, dyppes i voksstangen og presses
hurtigt et par mm ned centralt i voksmodellen.
Nu skal støbestiften forsynes med voksmærker/afstandsmærker, som skal sidde henholdsvis 5 og 13 mm over voksmodellens overflade.
En smule voks smeltes på spidsen af et modellerinstrument, hvis æg derefter føres
rundt om stiften således at voksmærket afsættes.
Herunder ses det færdigt opmodellerede voksindlæg med støbestift, forsynet med
voksmærker.
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Begge voksindlæg fremstilles på samme måde som ovenfor beskrevet.
INDSTØBNING AF VOKSINDLÆG I STØBEMASSE I METALKYVETTE
(Se video metalstøbning I på Blackboard)
Inden indstøbningsprocessen påbegyndes, samles alt det nødvendige udstyr.
Der skal bruges: Neo-Duroterm, vægt og målebæger, gummiskål, gipsspatel, pensel,
glasplade, metalkyvet, et stykke indlægspapir til det ovale indlæg samt det
opmodellerede indlæg siddende på modellen.
Det er vigtigt at dit voksindlæg altid sidder i modellen. Hvis du fjerner det fra
gipsmodellen i længere tid, kan vokset nemt deformeres.
Støbeformen fremstilles af indstøbningsmassen Neo-Duroterm.
Der skal benyttes 100 g Neo-Duroterm.
Der skal til 100 g Neo-Durotherm bruges 28 ml vand.
Den afvejede Neo-Duroterm fyldes i gummiskålen, og bægeret med udrøringsvand og
en spatel lægges parat ved siden af.
Indlægget løftes nu af modellen og pensles over med sæbevand og skylles grundigt
rent med KOLDT vand. Det blæses derefter forsigtigt tørt med trykluft.
Derefter anbringes indlægget atter i gipsmodellen.
Udrøring af Neo-Duroterm i gummiskålen.
Neo-Durotermen færdigblandes og vacuum-behandles i Whip Mix´eren.
Efter endt blandig og vacuumbehandling hældes gipsen direkte over i metalkyvetten
på glaspladen, ved at lægge Whip Mix-skålen på vibratorarmen på Whip Mixeren,
hvorefter gipsen kan løbe ned i metalkyvetten langs dennes inderside. Man kan også
føre Neo Durotermen ned i kyvetten med en lille gipsspatel.
En pensel gennemfugtes med koldt vand. En lille smule Neo-Duroterm samles op på
spidsen af penslen og der pensles et tyndt, gennemsigtigt lag gips ud over voksmodellen (billede næste side).

Det første lag Neo-Duroterm der pensles på, skal være så tyndt, at man kan se vokset
igennem laget. Derved er man i stand til at opdage om der er indesluttet luftblærer i
indstøbningsmassen.
Derefter samler man noget mere Neo-Duroterm op med penslen og pensler igen
voksmodellen over, denne gang med et tykkere lag således at man nu ikke mere kan
se igennem Neo-Durotermen.
Nu skal voksmodel med støbestift ned i indstøbningsmassen i kyvetten. Voksmodellen
anbringes på indstøbningsmassens overflade i kyvetten.
Idet man ryster lidt på hånden, presses indlægget langsomt ned i
indstøbningsmassen.
Idet man fortsat ryster på hånden, trykkes indlægget så langt ned i indstøbningsmassen, at øverste voksmærke lige akkurat er synligt. Da Neo-Duroterm er ret ustabilt
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den første tid, er det nødvendigt at holde på støbestiften i nogle minutter, indtil
indstøbningsmassen er så fast, at opmodellering og støbestift ikke længere flytter sig,
når stiften slippes.
Kyvetten skal herefter stå i 45 min. et sted, hvor den ikke er udsat for rystelser.
Hvis kyvetten udsættes for rystelser, og hvis den del af støbestiften, der rager op af
indstøbningsmassen, samtidig er meget lang, kan man risikere, at indlægget ændrer
stilling i indstøbningsmassen. Det kan skride ud til siden, det kan synke dybere ned
end til det øverste voksmærke, eller det kan vælte.
Når de 45 min. er gået, kan støbekeglen udgraves.
En digle sættes centreret over støbestiften, og diglens omkreds indtegnes på gipsen.

En konisk støbekegle som når ned til voksmarkeringen over ”indlægget”, graves ud
med vokskniven. Det er meget vigtigt, at udgravningen er en tydelig kegleform,
således at sølvet under støbning helt entydigt ledes ned mod den meget tynde
støbestiftåbning i støbemassen.
Nu skal støbestiften fjernes. Den frie ende af støbestiften opvarmes kort over
bunsenbrænderen.
Vokset omkring støbestiften i kyvetten bliver herved blødgjort, således at stiften nu
kan trækkes ud ved hjælp af en tang.
Støbekeglens åbning skal vende mod bordet, mens stiften fjernes, for at forhindre små
løsrevne stykker indstøbningsmasse i at falde tilbage i støbekanalen.
Og kyvetten er nu klar til udbrænding. Husk at ridse navn i bunden af kyvetten inden
kyvetten placeres i forvarmeovnen. Bunden af kyvetten skal vende op mod ovnens loft
når kyvetten placeres i forvarmeovnen og udbrændningsovnen.
Indstøbningen af ovale indlæg foretages ganske som beskrevet ovenfor. Den eneste
forskel fra støbningen af det runde indlæg er blot den, at kyvetten til det ovale indlæg
fores med et fugtet papirindlæg.
METALSTØBNING, HORISONTALSLYNGNING
(Se video metalstøbning I på Blackboard)
I støberummet ses til venstre, for døren, forvarmeovnen og til højre for vasken de to
udbrændingsovne.
Indstøbningsmassen skal langsomt opvarmes til 700 grader. For at undgå
sprængninger i gipsen, må denne opvarmning ikke ske for hurtigt. Først anbringes
kyvetten i forvarmnings-ovnen, og opvarmes her til cirka 180 grader.
Efter 30 minutter i forvarmeovnen overføres kyvetten til udbrændingsovnen. Dette
skal foregå rimeligt hurtigt for at undgå afkøling af indstøbnings-massen. Kyvetten
skal nu stå i udbrændingsovnen i min. 30 min.
Maskinslyngningen forgår i et støbeapparat af mærket DeguDent Motorcast Compact.
Maskinen består af et sikkerhedsaflukket støbekammer og en kontrolsøjle.
Den grønne lampe, øverst på søjlens tastatur skal lyse, som tegn på at maskinens
motor er tændt.
På kontrolsøjlen indtastes hastigheden 450 omdrejninger/min (kontrollys tændes), og
motoren sættes på standby ved at trykke på knappen med den roterende pil (kontrollys
tændes).
I støbekammeret findes horisontalslyngen. Slyngarmen er todelt.
Den ene del består af en ”slæde” hvor diglen skal placeres og et leje for kyvetten. Ved
at presse et fjeder-håndtag sammen frigøres en låsemekanisme så diglen kan skubbes
frem og tilbage over slyngarmen. I forlængelse af diglen sidder lejet til kyvetten.
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Ved at dreje på reguleringshåndtaget kan lejet for kyvetten hæves og sænkes.
På den anden del af slyngarmen er en cylinderformet kontravægt placeret.
Diglen står til opvarmning i udbrændingsovnen. Den overføres nu fra ovnen til
slyngarmen.
Kyvetten tages ligeledes hurtigt ud af ovnen og placeres i kyvettelejet, med åbningen
mod diglen. Da fjederhåndtaget på ”slæden” kan være særdeles varm fra andre
støbninger, trykkes håndtagets dele sammen med en pincet, og slæden skubbes mod
kyvetten. Diglens munding skal ramme centralt i kyvettens kegleformede åbning. Er
dette ikke tilfældes, reguleres højden af kyvettelejet.
Der lægges sølv i diglen.
Til smeltning af sølvet skal bruges en kraftig gasflamme som kan bringe sølvet op over
dets smeltepunkt. Til dette formål anvendes en loddepistol. Gasflammen i
loddepistolen ”tvangs-fodres” med luft, hvorved temperaturen i den reducerede zone
forøges væsentligt i forhold til temperaturen i bunsenbrænderens flamme.
Der åbnes for gassen på loddepistolen, det begynder nu at lugte af gas, hvorfor der
straks skal tændes for flammen.
PAS PÅ !! - flammen er ret voldsom, så hold hår, tøj og andet brændbart på sikker
afstand.
Regulatorhjulet, for luft, på loddepistolen drejes nu langsom for at tilføre flammen luft.
Når flammen står klar og spids ud af loddepistolens munding, og når der ses små,
klare flammer på overfladen af mundingen, er flammen klar til at smelte sølv.
Flammen rettes så hurtigt som muligt mod 2 stykker sølv i diglen. Sølvet skal befinde
sig i toppen af flammens reducerede zone.
Efter nogle minutter smelter sølvet. Det samler sig i en flydende kugle med en sitrende
overflade. Der lægges flus på sølvet, og opvarmningen fortsætter.
For at støbningen kan lykkes, er det nødvendigt at sølvet er flydende i det øjeblik
slyngningen påbegyndes.
Slyngningen starter ikke, hvis ikke sikkerhedslågen er helt lukket.
I samme sekund som lågen er lukket startes motoren i støbeapparatet. Hele denne
proces skal foregå hurtigt og synkront, da sølvet i diglen afkøles meget hurtigt så snart
flammen er fjernet.
Er sølvet ikke helt flydende når centrifugeringen starter, vil sølvet ikke kunne presses
ned gennem den tynde støbekanal og ud i alle hulrummets enkeltheder.
Slyngningen fortsættes i ca. 30 sekunder, og maskinen stoppes ved at trykke på
knappen med den roterende pil på tastaturet. Når der høres et klik, er sikkerhedslåsen
til til lågen deaktiveret, og lågen kan åbnes.
Sølvekuglen har kun efterladt nogle oxider i bunden af diglen og en smule størknet
sølv nær åbningen ind til kyvetten.
Slæden med diglen trækkes tilbage, og diglen løftes ud af sit leje med en tang.
Efter nogle minutter under rindende vand kan støbemasse graves ud af kyvetten, og
støbningen fremdrages.
Oxider på metallets overflade fjernes i varm saltsyre. Låget løftes af syrebadet, og
støbningen lægges i porcelænssien. HUSK BESKYTTELSES-BRILLER!
Låget sættes på syrebadet hvor støbningen ligger er par minutter inden det fjernes
og skylles med vand.
Støbningen prøves og tilpasses på arbejdsmodellen herefter prøves den og tilpasses
på afleveringsmodellen.
METALSTØBNING MED VAKUUM OG TRYK
(se video metalstøbning II på Blackboard)
Før beskrivelsen af selve støbeprocessen vises en hurtig gennemgang af de kliniske og
tekniske faser i fremstilling af et guldindlæg til 6-.
Først tages et alginataftryk af tandbuen.
Aftrykket kontrolleres og udstøbes i hårdgips til en gipsmodel, som tilslibes.
På gipsmodellen laves en aftryksske.
Nu kan behandlingen af selve tanden påbegyndes.
Det carierede væv fjernes og hullets sideflader beslibes, så de alleskråner jævnt mod
bunden, hvis dybeste partier dækkes med isolerende cement.
Der tages et gummiaftryk i den individuelle aftryksske, og tanden forsynes med en
provisorisk fyldning.
Aftrykket kontrolleres, og udstøbes med specialhårdgips.
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Modellen forsynes med nogle metalstifter og en sokkel.
Modellen lakeres, og indlægget opmodelleres i voks, som forsynes med en støbestift.
Voksopmodelleringen løftes af modellen og støbestiften forsynes med afstandsmærker.
Vokset indstøbes i en kyvette i en indstøbningsmasse af gipsbundet kvartspulver.
Efter afbinding skæres en del af indstøbningsmassen bort, så der dannes en kegle med
plads til støbemetal.
Støbestiften trækkes op, og kyvetten stilles i en ovn, så vokset brænder væk. I den
udskårne kegle smeltes metal, som slynges eller presses ned i hulrummet, hvor vokset
har været.
Efter fjernelse af indstøbningsmassen er den rå støbning færdig.
Den prøves på gipsmodellen.
Støbestiften klippes af, og indlægget pudses.
Til sidst cementeres indlægget i tanden.
I støbemaskinens beholder befinder sig en digle og en kyvette. I diglen opvarmes
metallet ved hjælp af et elektrisk varmelegeme. Luften suges ud af beholderen,
hvorefter den vendes 180 grader. Metallet falder ved tyngdekraftens hjælp ned i
gipsåbningen i kyvetten. Et induceret overtryk presser metallet ind i det hulrum i
gipsen, hvor det opmodellerede vokslegeme lå.

Det kontrolleres, at temperaturen på støbeapparatet er indstillet på ca. 1000o . Der
skal ligge en tætningsring omkring indgangen til varmelegemet. Der sættes en digel
ned i varmelegemet . En kold digel skal opvarmes i 5-10 minutter. Det kontrolleres, at
diglen bliver glødende.
Der lægges 1 stk sølv i diglen, som skal varmes i et minut, dog mindst til metallet er
smeltet
Kyvetten hentes fra udbrændingsovnen og placeres med åbningen nedad i
kyvetholderen. Låget lukkes, idet man holder kontra med håndtaget på højre side af
maskinen.
Vakuumpumpen startes, og i løbet af få sekunder falder trykket til næsten nul, målt
på vakuummeteret. Både kyvetten og diglen tømmes derved næsten helt for luft af
vakuumpumpen.
Støbebeholderen drejes ved hjælp af håndtaget med en jævn, fast bevægelse 180 o.
Beholderen holdes i denne stilling i 60 sekunder. Man hører, at maskinen åbner for
trykluften straks efter vendingen. Efter de 60 sekunder slukkes vakuumpumpen og
man hører maskinen udlufter. Håndtaget drejes 180o tilbage, og beholderen åbnes.
Kyvetten løftes op og afkøles under vandhanen. Diglen må gerne blive i maskinen.
Hvis maskinen skal bruges straks, er den klar til brug, såfremt diglen er ubeskadiget.
Indstøbningsmassen skrabes ud af kyvetten, og støbningen rengøres med neglebørste
under vandhanen. Støbningen afsyres 1-2 minutter i syrebadet og skylles under
vandhanen. Indlægget kontrolles for støbeperler og prøves og evt. tilpasses på
arbejdsmodellen inden den prøves på afleveringsmodellen.
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Krav til dine resultater:


Det runde indlæg skal passe i afleveringensmodellens runde hul. Indstøbningen af
voksindlægget er foretaget uden tilsætning af ekstra vand under gipsens afbinding,
hvorfor metalindlægget passer løst i hullet (løspasning).



Det ovale indlæg skal passe i afleveringsmodellens ovale hul. Indstøbningen af
voksindlægget er foretaget med ekstra vand under gipsens afbinding, hvorfor
metalindlægget passer „stramt“ i hullet (klempasning).
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AKRYL
(Se powerpoint og video akryl på Blackboard)

Øvelsens formål:
Fremstilling af en klods i koldpolymeriserende akryl samt påsætning af en
protesetand, har til formål at gøre den studerende bekendt med fremstilling og
overflade behandling af akryl samt påsætning af en tabt protesetand.
Øvelsen skal give den studerende forståelse for hvordan laboratorieteknikeren
påsætter en protesetand. Den samme teknik kan laboratorieteknikeren
anvendes ved andre reparationer af anden tandteknik fx knækket protese,
bidskinner og tandreguleringsapparatur samt mindre udvidelser af delproteser.
Første del af øvelsen består i at fremstille en akrylklods i klar akryl ved at hælde
koldpolymeriserende akryl direkte i en gummiform. Den polymeriserede akryl
skal forarbejdes med sandpapir inden den pudses og poleres.
Anden del af øvelsen består i placering af en protesetand på akrylklodsen. Her
anvendes en opmodelleringsteknik med voks og efterfølgende påsætning af
protesetanden med akryl.
Den koldpolymeriserende akryl fremstilles af en væske (metylmetakrylat) og en
pulver (polymetylmetakrylat). Når væske (monomer) og pulver (polymer)
blandes fremkommer en tyndtflydende akryl. Ved opvarmning til ca. 45°C under
tryk
startes
en
kædereaktion,
som
bevirker,
at
væskens
små
metylmetakrylatmolekyler
(monomer)
kædes
sammen
til
store
polymetylmetakrylatmolekyler (polymer), så den tyndtflydende akryl stivner til
en næsten glasagtig masse.
Første del
Arbejdet med at fremstille en akrylklods starter i akrylrummets stinkskab.
Alt arbejde med upolymeriseret akryl foregår i stinkskab og med
handsker.
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10 mL Vertex væske (monomer) og 25 mL Vertex pulver (polymer) udrøres
hurtigt til en homogen masse med en træspatel. Det upolymeriserede
tyndflydende akryl hældes i gummiformens hul helt op til kanten af formen.
Overskydende upolymeriseret akryl skal blive i udrøringsbægeret.

Når der er dannet en mat hinde på ca. halvdelen af akrylens synlige overflade i
gummiformen, ca 1-2 min efter ophældningstidspunktet, stilles gummiform med
akryl og udrøringsbæger straks i den 45°C varme trykkoger. Låget til
trykkogeren lukkes og timeren stilles på 10 min.

Efter 10 min trykkes akrylklodsen forsigtig ud af formen. Det gøres ved at trykke
på bunden af gummiformen op mod akrylklodsen derved trykkes akrylklodsen
lidt op og akrylklodsen kan nu løftes ud af gummiformen.
Under polymeriseringen kontraherer akrylen og akrylklodsen vil efter
polymeriseringen fremstå med let konkave (indadbuede) flader. Fladerne skal
slibes plane med sandpapir.
Der startes med et grovkornet stykke sandpapir (korn 40), sandpapiret placeres
på bordpladen. Det er MEGET vigtigt at klodsen hele tiden holdes vinkelret på
bordpladen når der slibes, da siden af akrylklodsen ellers bliver skæv. Det er en
god idé først at placerer akrylklodsen på den fjerneste del af sandpapiret.
Herefter kontrolleres det at akrylklodsen er vinkelret på bordpladen. Klodsen
trækkes herefter mod dig selv, mens du hele tiden trykker den mod sandpapiret.
Når fladen har en ensartet overflade, der er dækket af ridser fra sandpapiret,
fortsættes der med et finere og finere sandpapir (180, 400, 800).
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Nedenstående figurer viser først pudsning, når den ikke er ensartet og derefter,
hvor overfladen er klar til et stykke finere sandpapir.

Når der bruges sandpapir korn 400 og 800, så gøres sandpapiret vådt med en
smule vand for at undgå, at slibestøvet sætter sig fast i akrylen.
5 sider af akrylklodsen skal nu pudses med pimpsten og poleres med polerpasta.
Den sidste flade, der ikke skal pudses og poleres, er den flade hvor
protesetanden skal sættes fast. Pudsning og polering foregår i akrylrummet ved
pudsemaskinerne. Der pudses først med pimpsten blandet med vand til en tyk
grød. Pudsemaskinen forsynes med et lærredshjul. Der ligges en klat pimpsten
på akrylklodsen, som trykkes let mod det roterende lærredshjul. Akrylen påføres
kontinuerligt pimpsten mens der pudses. Herved fjernes ridserne fra
sandpapiret. Hvis der trykkes for hårdt, eller hvis der pudses for tørt, kan der
udvikles så meget varme, at akrylen smelter – specielt kanter og hjørner er
udsatte. Når alle ridser efter sandpapir er væk, afvaskes akrylklodsen. Der
poleres herefter med polerpasta og bomuldshjul. Efter polering afvaskes
akrylklodsen, og arbejdspladsen rengøres.
Anden del
Protesetanden skal nu sættes fast. Tanden sættes først fast, på akrylklodsen,
med lyserød voks midt på den flade, der ikke er pudset og poleret med pimpsten
og polervoks. På midten af den upolerede akrylflade placeres et ca. 3 mm tykt
lag lyserød voks svarende til basis af protesetanden.
Voksen placeres med et opmodelleringsinstrument (Le Cron eller Zahle),
instrumentet opvarmes over bunsenbrænderen og voksen smeltes og sættes
midt på akrylfladen. Protesetanden trykkes forsigtigt ned i det endnu varme voks
så tanden sidder pænt midt på akrylklodses flade med minimum 1mm luft
mellem protesetand og akrylflade.
Der skal nu moddeleres tandkød omkring tanden, tandkødet skal placeres fra
akrylklodsen og op på siden af protesetanden, den varme voks placeres hvor
tandkødet skal være. Når en passende mængde voks er placeret, fjernes
overskydende voks med et koldt modelleringsinstrument.
Den opmodellerede voksoverflade skal gengives nøjagtigt i akryl, og tanden skal
ende i den position vi omhyggeligt har placeret den i på akryl klodsen.
Det ordnes elegant ved at bygge en kappe af et silikonebaseret aftryksmateriale
delvist over voks, tand og akrylklods. Efter kappen er fremstillet fjernes tanden
og voksen skoldes væk, tanden sættes tilbage i kappen, hulrummet fyldes op
med akryl – og tanden er sat fast på akrylklodsen.
Kappen laves af silikonematerialet SHERADUETT-SOFT. Der skal bruges 1
strøget måleske af basismassen (orange) fra dåse B og 1 strøget måleske af
katalysatoren (hvid) fra dåse A. Massen æltes grundigt, men hurtigt igennem i
hånden, til den er ensfarvet svagt laksefarvet. Formen skal laves så den dækker
protesetandens forflade og to sideflader, samt dækket ½-delen af akrylklodsen
og akrylklodsen skal stå skråt på bordpladen (se billede).
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Når kappen er kontrolleret skal voksen fjernes. Tanden vippes af og mest muligt
voks fjernes inden det sidste voks fjernes ved udskoldning.
Protesetanden kan nu placeres i formen, tanden fixeres til kappen med
cyanoakrylatlim (sekundenkleber). Limen påføres sparsomt med spidsen af et
modelleringsinstrument: en dråbe placeres i kappen der hvor tandens forflade
skal placeres og tanden trykkes straks på plads i formen. Gummiform med tand
sættes ned over akrylklodsen og formen fikseres med en elastik.
Næste del af øvelsen foregår i stinkskabet i akrylrummet. Når form med
protesetand og akrylklodsen er samlet kan protese tanden sættes fast med
koldpolymeriserende akryl Vertex. 5 mL Vertex væske og 7 mL Vertex pulver
blandes hurtigt sammen med en træspatel. Den tyndtflydende akryl placeres
hurtigt dråbe for dråbe mellem protesetandens bagflade og akrylklodsen til
akrylen dækker det meste af tandens bagflade. Når ca. ½-delen af den
upolymeriserede akryl har fået en mat overflade eller senest 2 min efter den
tyndflydende akryl er placeres sættes formen i den 55° varme trykkoger. Låget
til trykkogeren lukkes og timeren stilles på 5 min. Efter 5 min tages formen op
og kappen tages af.
Den sidste del af øvelsen foregår på laboratoriet og i akrylrummet. På
laboratoriet slibes evt. overskud af akryl væk under sug med et hårdmetalbor.
Når akrylen er tilslebet og kontrolleret pudses og poleres akrylklodsens flade og
tandkødet ved pudsemaskinerne som før beskrevet.
Øvelsen er færdig og klar til godkendelse, når alle akrylklodsens flader og
tandkødet omkring protesetanden er pudset og poleret.
Krav til øvelsen:
En kvadratisk poleret akrylklods uden ridser.
Protesetanden er placeret midt på en af klodsens flader.
Protesetanden er sat fast med akryl, der er udformet som tandkød.

Ovenstående figur viser en tidligere øvelse med akryl, hvor den færdigtpolerede
akrylklods viser fire forskellige former for behandling i samme klods.
Klodsen er blevet polymeriseret ved varme og kogning i en gipsform placeret i en
kyvette. Halvdelen af gipsen har været behandlet med tinfolie og den anden med et
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alginatseparativ. Ydermere er der så blevet pudset og poleret, så der opstår fire
forskellige overflader på klodsen. Figuren er taget med for at give et lille indblik i, hvad
der kan ske, når formen behandles med forskellige materialer. De to
separationsmidlers forskel i effekt beror på en forskel i vandgennemtrængelighed.
Tinfoliet er absolut vandtæt, hvorimod kalciumalginathinden kun delvis forhindrer
vandgennemtrængning. Under polymerisationen drives der derfor vand fra gipsformen
over i akrylstoffet, som så giver spændinger i den færdigpolymeriserede akryl.
Man må altså forvente, at der er flere spændinger i akrylstof, som polymeriserer mod
kalciumalginathinden end i akrylstof, som polymeriserer mod tinfolie.
Enhver form for mekanisk bearbejdning af akrylstoffet efter polymerisering, som f.
eks. pudsning og polering, medfører også induktion af spændinger i akrylstoffets
overflade.
Disse spændinger i akrylstoffets overflade kan bringes til udløsning ved at behandle
akrylstoffet med en væske, som er opløsningsmiddel for akrylstof. En sådan væske er
akrylmonomeren, og spændingerne ses som krakeleringer/uklarheder på klodsen på
figuren.
Hvad betyder det så for os som tandlæger? Spændinger i akrylen er lig mindre styrke
og holdbarhed. Man vil kunne møde patienter, der kommer med en brækket protese,
selvom de ikke har overbelastet protesen ved at tygge i noget hårdt. Så er det godt at
skrive sig bag øret, at muligheden foreligger, at der kan være trængt vand ind i akrylen
under polymeriseringen, og kan dermed give en saglig og god forklaring til patienten,
hvorfor protesen er knækket.
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TRÅDBUKNING
(Se video trådbukning på Blackboard)
Formålet med øvelsen er:

at lære dig brugen af forskellige tænger til trådbukning

at lære dig at bukke ståltråd i skarpe buk

at lære dig at bukke ståltråd i afrundede buk

at lære dig at tilpasse trådbukningen til en bestemt form.
Den opnåede færdighed kan direkte anvendes ved bukning af protesebøjler, der er et
konstruktionselement i en partiel protese, og ved bukning af tandreguleringsbøjler.
Senere semestres øvelser omfatter også fremstilling af bøjler.
Arbejdsmodellen lakeres med Zaponlak. Den anden model skal senere anvendes til at
aflevere de færdige arbejder på. Afleveringsmodellen lakeres ikke.
Ståltråd, som den der anvendes under denne øvelse, er meget anderledes at arbejde
med end den sølvtråd du tidligere har brugt under loddeøvelsen. Ståltråden er langt
sværere at ændre form på permanent. Bøjer du tråden let vil du bemærke, at tråden
vender tilbage til sit udgangspunkt. I trådbukningsøvelsen skal du bukke tråden i
skarpe buk og i rundbukning. For at ændre trådens form, så den passivt passer til din
gipsmodels former, skal du anvende to forskellige tænger, nemlig fladtangen og
bøjetangen. Den færdigbukkede tråd skal ligge plant på din gipsmodel.
For at lette dit arbejde, er det nødvendigt at rette den udleverede tråd ud inden du
begynder bukningen. Med fingre og tang retter du tråden ud. Kontroller at tråden er
rimeligt udrettet ved at lægge den på bordet. Ret yderligere, såfremt den stadig er for
ujævn.

Ovenstående billede viser en fladtang, hvis kæber er plane på de sider, der vender
mod hinanden.
Tangen benyttes til at holde på et lige stykke tråd, der skal forsynes med en skarp
ombøjning. Er der riller på din tangs kæber, anvendes plaster for at undgå kærvsnit.
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Ovenfor ses en bøjetang. Den ene kæbe er kegleformet. Den anden kæbe har en plan
flade, der vender ind mod den kegleformede kæbe. Denne tang anvendes til at forme
blødere buk på en tråd, end de skarpe buk man får ved at bruge en fladtang.
Bøjetangen er meget benyttet ved bøjlebukning. En tråd der skal bukkes i en bøjetang,
skal altid bukkes over den kegleformede kæbe.
Når trådene skal bukkes, er det vigtigt at tråden anbringes korrekt i forhold til tangens
kæber. Både bøje- og fladtangens kæber konvergerer ud fra kæbernes
omdrejningspunktet. Dette betyder at tråden bøjes væk fra det plan den ellers er rettet
ud til, såfremt du under bukningen sigter efter kæbernes midterakse. Du skal orientere
tang og tråd således, at tråden og den kant på tangens kæbe som du skal bukke over,
er vinkelret på hinanden. Herved vil kæbernes midterakse ikke være vinkelret på
tråden (Fig. 1 og 2).

Fig. 1

Fig. 2

Når tråden skal bukkes, er det meget vigtigt, at den tommelfinger du presser ind mod
tråden samtidig er i tæt kontant med tangens kæber. Presser du mod tråden væk fra
den kæbekant du vil bøje over, bliver bukket stort, blødt og ukontrolleret.
Den bukkede tråd skal passes til efter arbejdsmodellen.
Skarpe buk:
Du starter med at bukke efter det første indhak efter den lille ”trappeformede”
afslutning på modellens forhøjning. Undgå så vidt muligt at bukke for meget. Sker
dette, skal du bukke tråden tilbage igen, og ganske få af disse frem og tilbage buk vil
få tråden til at knække. Prøv derfor tråden inden den er overbukket, og forsæt med
små, forsigtige buk indtil vinklen passer med prøvemodellens.
Det kan være en hjælp at indtegne flugtelinier på modellens basis. Linierne tegnes
langs basis af modellens forhøjning, og forlænges ud på basis. Dette gøres på begge
sider af forhøjningen, og der hvor linierne skærer hinanden skal bukket være. Stedet
markeres med blyant/tusch på tråden.
Herefter bukkes. Endnu engang først underbukket, og derefter små buk til tråden
passivt følger basis af forhøjningen. Med voksinstrument holdes tråden på plads i første
buk når pasformen kontrolleres.
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Således fortsættes indtil alle buk er gennemført.
Din tråd skal nu ligge fladt på basis, og ligge tæt ind til forhøjningens sider.

Runde buk:
Du skal nu bukke en tråd, så den passer til forhøjningens bølgeform. Til denne øvelse
skal du bruge bøjetangen. Du starter ved første bølgedal efter forhøjningens lille
”trappeformede” afslutning. Til arbejdet anvendes bøjetang. Bukning over tangens
kegleformede kæbe foregår som ved bukning på fladtangen. Tommelfingeren skal ligge
i kontakt med kæben når der bukkes.
Første buk underbukkes, som ved skarpe buk. Til forskel fra bukning i skarpe vinkler,
skal du ved rundbukning efter første buk fortsætte med at bukke – eller bøje – ganske
små stykker af tråden af gangen.
Læg mærke til hvor tråden slipper kontakten med den bølgeformede forhøjning. Her
sættes et mærke på tråden, og over bøjetangens kegle bukkes ganske lidt. Tråden
prøves så igen.
Der hvor tråden nu slipper kontakten skal næste buk lægges. Med voksinstrument
holdes tråden på plads i første buk.
Der fortsættes med små buk, nøje tilpasset overgangen mellem forhøjning og basis,
med konstante markeringer af hvor næste lille buk skal være.
Din tråd skal til sidst ligge fladt på basis, og tæt ind til forhøjningen.

Krav til dine resultater:





Trådene følger nøje modelkonturerne
Trådene ligger plant på modellerne
Trådenderne er afklippet, beslebet og pudset så de flugter med modellens indre kant
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AMALGAMFYLDNING
(www: amalgam)

Formål med øvelsen:





At introducere dig til tandlægens bor og instrumenter, og at lære dig at arbejde
med disse værktøjer på skolens fantom.
At lære dig lidt om at præparere en kavitet (forme et hul i en tand på en sådan
måde, at det er parat til at modtage et bestemt fyldnings-materiale). I denne
øvelse skal du præparere til en kombineret (2 fladers) amalgamfyldning.
At lære dig lidt om fyldningsmaterialet amalgam og dets egenskaber
At lære dig at arbejde med materialet, ved at fylde en kavitet med amalgam.

Sundhedsstyrelsen: Plast skal være førstevalg

Foto:Winnie Brodam

Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning, der indeholder retningslinjer for, hvornår de forskellige
fyldningsmaterialer skal anvendes. Vejledningen kommer sammen med en ny bekendtgørelse, der
indebærer, at alle typer af fyldninger nu udløser tilskud fra det offentlige (jf. artikel i sidste nummer af
Tandlægebladet).
Baggrunden er, at Miljøstyrelsen indskrænker brugen af kviksølvholdige produkter – heriblandt
amalgam. Indskrænkningen sker således med miljømæssig begrundelse sammenholdt med, at
Sundhedsstyrelsen nu vurderer, at plastmaterialer i dag er så holdbare, at de kan erstatte amalgam i
langt de fleste tilfælde.

Retention af amalgamfyldninger:
Amalgam bindes ikke kemisk til tanden, men låses fast mekanisk (retention). Man
skelner mellem passiv og aktiv retention. Passivretention er den retention, som opstår
ved at fyldningen tilpasses mikroujævnheder i kavitetsvæggen. Aktiv retention er den
retention som opnås ved mekanisk låsning af fyldningen som følge af
kavitetsudformningen.
Første del af øvelsen. Her skal der med en cylinderformet diamant i rødt highspeed vinkelstykke præparere en kavitet til amalgam i okklusal og mecialfladen
på en 6-. Vinkelstykket holdes i ”pennegreb” og det er vigtigt med god fingerstøtte
på tænder i samme kæbehalvdel som der arbejdes i.

33

Næste del af øvelsen. Her skal der præparere en kavitet til amalgam i okklusalog mesialfladen på en -6. Denne tand skal efterfølgende fyldes med amalgam.
Præparationen opdeles i en okklusalkasse og en mesialkasse.
Den okklusale kasse: Dybden af den okklusale kasse skal være ca. 1½ mm.
Der bores ned i den centale fissur med en cylenderformet diamant, og den
okklusale præparation ekstenderes mesialt og distalt, samt ud i sidefissurer. HUSK
at præparationen på dette tidspunkt blot følger fissurer, og ikke er meget bredere
end boret diameter.
Herefter vinkles boret ganske lidt, for at skabe underskæringer i den allerede
præparerede kasse, hvorved kassens åbning okklusalt også forøges.
Den mesiale kasse: Mesialt skal der præpareres en kasse, som går gingivalt for
kontaktpunktet. Det passer i de fleste tilfælde med 3 mm. Boret føres ned i fuld
dybde (ca 3 mm) samtidig med det ganske let føres facialt og oralt, så der
fremkommer en kasse med parallelle vægge. Boret tiltes derefter i den nydannede
kasse i en skarp vinkel, hvorefter der dannes underskæringer facialt og oralt. Det
er vigtigt at borets ”hals” hele tiden befinder sig midt i kassen. Føres HELE boret
ud facialt og oralt dannes der ingen underskæringer, hvorimod det meste af de
tilstødende cuspides vil blive fjernet, og kassen bliver ALT for stor.
Det er ligeledes vigtigt, at bores SAMTIDIG tiltes lidt mod nabotanden, da kassens
hældning mod gingiva skal følge tandens tilsvarende hældning. Følges dette ikke,
ender boret ude i approksimalrummet.
Ved gennemboring af det sidste tynde lag approksimale tandsubstans, beskyttes
nabotanden mod boreskader med en, Fenderwedge eller et stykke matriceblik.
Det er her nødvendigt at rejse boret op, så der bores parallelt med Fenderwedge
eller matriceblik.
Facialt og oralt ekstenderes kassen så meget, at præparationskanten netop
kommer til syne aproximalt, når spidsen af en flammeformet diamant fjerner de
sidste tynde emaljekanter.
Alle præparationskanter gåes efter med en fyldningsfjerner for at fjerne de sidste
uunderstøttede emaljeprismer.
Kassen står nu med lige og glatte kanter, som er vinkelrette på okklusalfladen.
Den indre kantvinkel mellem okklusal og approksimal kasse afrundes med
flammeformet diamant for at undgå kærvvirkning og deraf følgende frakturrisiko
af fyldningen.
Der skal benyttes en matriceholder nr. 2 facialt for -6, hvor den smalleste del af
holderens udskæring skal vende gingivalt.
En trækile presses ind i approximalrummet. Kilen skal have en form og placering,
som giver amalgamfyldningen en hensigtsmæssig udformning. Dvs. at kilen
placeres gingivalt så der opstår et kontaktpunkt over kilen imellem mecial- og
distal-fladen af -6 og -5. Kilen skal samtidig sikre at matrice og tand er i tæt
kontakt under kassen, så der ikke presses amalgam ud i mellemrummet
Tanden skal herefter fyldes.
Når du skal montere og fjerne matricebåndet, er det muligvis
nødvendigt at løsne den tand der skal fyldes. Ved et hårdt tryk på den
løsnede skrue løfter tanden sig af sin ”alveole”. Du skal nu blive ved
med at trykke på skruen indtil matricen er på plads omkring tanden.
Herefter spændes matricen, dog ikke helt til. Når det er gjort, skrues
tanden på plads. Matricen skal nu sidde sikkert omkring tanden, og i
en højde som tillader opbygning af en solid randcrista.

Når matriceanlægget er godkendt af læreren, kan tanden nu fyldes efter følgende
fremgangsmåde:
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Alloy og kviksølv ligger i en kapsel, adskilt af en tynd gummimembran. Det er
sådanne kapsler vi skal bruge.
Stemplet i kapslen trykkes hårdt mod fx en bordplade, hvorved membranen i
kapslen brydes.
Alloy og kviksølv blandes grundigt sammen i 6 sek. i blandemaskinen.
Amalgammen hældes i et dappenglas.
Blandekapsel lægges i gul affaldsbeholder.
Amalgam trykkes op i amalgampistol.
En amalgamportion lægges i den mesiale kasse.
Amalgammen stoppes med stor kraft ned i kaviteten, så man kan se overskud af
kviksølv på overfladen af amalgammen. Det er vigtigt at amalgammen trykkes ud i alle
hjørner og underskæringer.
Pistolen fyldes igen og det nye amalgam stoppes, og dette fortsætter indtil kaviteten
er overfyldt.
Amalgamen glittes, hvorved et primært relief dannes.
Efter glitningen føres en sondespids, kippet 45 grader, mod matricen fra facialfladen til
oralfladen, for at fjerne amalgam-overskud. Ved denne manøvre dannes randcristas
okklusalt-approksimale afgrænsning.
Matricebåndet fjernes forsigtigt.
Okklusalfladens fissurer og cristae tildannes nu med karveren. Karverens skærende
del lægges parallelt med resttandens overflade. Når karveren med konstant kontakt
med tanden føres hen over okklusalfladen, vil der bortskæres amalgam således at et
relief svarende til tandens oprindelige okklusalflade genopstår i amalgamoverfladen.
Dappenglas og restamalgam lægges i affaldsbeholder.
Fyldningen pudses ikke i denne øvelse, da det først kan lade sig gøre efter min. 24
timer.
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PLASTFYLDNING
Formål med øvelsen:




Introducere dig til plastudstyr
Introducere dig til plastfyldningsmaterialet
Lære dig at fylde en kavitet med plast

Du skal starte med at bestemme farven på tanden der skal præpareres.
Du skal med et cylinderformet diamantbor i turbinen udbore en fure i en naturlig tand,
svarende til en facial usur. Husk god fingerstøtte som i forrige øvelse.
Efter præparationen, skal kavitetn fyldes med plast.
Uafbundet plast har vist sig at være særdeles allergi-fremkaldende. Ved berøring af
plast er disse specielle handsker, fremstillet af nitril, de handsker som bedst beskytter
hænderne, da resin fra plasten er længere tid om at trænge igennem dem, end
igennem almindelige latex-handsker (gummi-).
Lysskjold eller farvede beskyttelsesbriller bør anvendes, for at beskytte øjnene mod
det kraftige lys fra polymerisationslampen, når plasten belyses. Microbrush er
engangs- minisvampe til påføring af chlorhexidin, primer og adhæsiv på tanden.
Derudover hører farveskala, plastmatricer, plaststrips, kiler, plast i dosisbeholdere og
pudsestrips til redskaberne.
Det største problem ved fyldningsplast er det faktum, at det skrumper ved
afbinding. I plastens barndom opstod der derfor store spalter mellem plast og
tand, da det skrumpede umiddelbart efter fyldningsfremstillingen. Efter nogen tid
sugede plasten imidlertid vand til sig (hygroskopisk ekspansion), hvorved det
udvidede sig og lukkede spalterne igen.
Dette gav en meget tætsluttende fyldning, men desværre var plasten ikke særlig
slidstærk, og den var ikke kosmetisk heldig efter nogen tids brug.
Nutidens plast er slidstærk og kosmetisk holdbar. Desværre har den næsten ingen
hygroskopisk ekspansion, hvorfor det er nødvendigt med et system, der kan binde
plasten til tanden for at undgå spaltedannelse.
I midten af 1950´erne blev syrebehandling af emaljen ”opfundet”. Denne metode gav
mulighed for at ”binde” plasten til tandemaljen. Derved kunne man undgå at fjerne
sund tand for at skabe underskæringer til mekanisk retention, og man kunne samtidig
undgå den primære spaltedannelse – hvis ellers hele kaviteten var omgivet af emalje.
At binde plast til dentin, har imidlertid givet langt flere problemer. Årsagen er primært
dentinens organiske elementer (netværk af kollagene fibre på dentinoverfladen efter
demineralisering), og dentintubuli ligeledes med kollagen og væske.
På Institut for Odontologi og Oral Sundhed anvendes et 4-trins adhæsiv system til
plastfyldninger, bestående af fosforsyre, chlorhexidin, primer og adhæsiv. Desuden
anvendes, matrice og tubule med plast i plastpistol.
Tandhalsmatricen/cervikalmatricen findes frem og tilpasse.
Emalje og dentin ætses med en 37 % fosforsyregel, efterfulgt af en grundig skylning
og let tørring, uden udtørring.
Sprøjte med syregel forsynes med engangsspids. Syren sprøjtes ind i hele kaviteten,
hvor den ligger i 20 sekunder.
Der skylles grundigt med vand i mindst 15 sekunder, hvorunder der suges effektivt for
at undgå syre i ”patientens” hals.
Kaviteten tørres let med et pust fra 3-funktionssprøjten. Kaviteten kan også tørres
med vatpellet/-rulle.
Der må ikke stå vand i kaviteten, men samtidig må denne ikke udtørres.
Dentinen pensles med 2% chlorhexidin i 60 sek. Herefter igen let tørring.
I emaljen dannes et relief, som adhæsiven, der blot er en plastmonomer, kan trænge
ned i. På dentinoverfladen ses et langt mindre udtalt relief end i emaljen. Der ses åbne
dentintubili med størrer diameter end før ætsningen. Over denne nye dentinoverflade
ligger et net af blotlagte organiske fibre, som er blevet tilbage efter demineralisering
af den primære dentin-overflade.
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Primer påføres kaviteten med engangsapplikator (Microbrush). I 30 sekunder
”gnubbes” primeren rundt i kavitetens dentindel. Kaviteten pustes HELT tør.
Primeren er en plastmonomer i en ”bærevæske” som ethanol eller acetone. Primeren
trænger ned i det blotlagte netværk af organiske fibre, og ned i de åbne dentintubuli.
Ved udtørring fordamper restvand sammen med bærevæsken, og et lag af fibriller
blandet med plastmonomer efterlades på dentinoverfladen.
Adhæsiv påføres hele kaviteten i et tyndt lag med en Microbrush. Der pustes forsigtigt,
så resinen fordeles over hele den forberedte kavitet. Kaviteten belyses i 20 sekunder.
Adhæsiven, som også er en plastmonomer, forbinder sig med primerens plastmonomer
mellem fibrillerne på dentinoverfladen og i de åbne dentintubuli.
Ved belysning sættes en fotokemisk proces i gang, som får adhæsiv-monomer og
primer-monomer til at polymerisere sammen.
Vi har nu et hårdt plastlag, som binder til tanden ved mekanisk retention i dentinens
ujævnheder og i tubuliåbninger, og som binder til dentinens fibriller ved en
sammenfletning med disse. Dette lag på den nye dentinoverflade kaldes samlet for
hybridlaget. På hybridlaget lægges nu fyldningsplasten. De to plastelementer
(hybridlag og fyldnings-materialet) kan bindes kemisk sammen, da hybridlaget kun er
ufuldstændigt polymeriseret på overfladen. Dette skyldes luftpåvirkningen under
polymerisations-processen. Ved fornyet belysning bindes lagene sammen ved
polymerisering, og fyldningen retinerer nu effektivt til tanden.
Nu skal tanden restaureres med en plastfyldning.
Plasttubule med rigtig farve monteres i pistol, og plast-instrumenter findes frem.

PLASTINSTRUMENTER

Fig. 2

Kaviteten fyldes helt op med plast, som herefter presses ind i kaviteten med et
plastinstrument.
Matricen sættes på plads over kaviteten med en pincet. Med et let pres mod tanden
trykkes matricen helt på plads. OBS matricen må ikke displaceres før plasten er belyst.
Overskud af plast fjernes med sonde inden belysning.
Plasten belyses i 40 sekunder og matricen fjernes.
Overskud fjernes med fyldningsfjerner.
Nu kan fyldningen pudses. Her startes med fin, flammeformet diamant i vinkelstykke
med vandpåsprøjtning. Der slibes indtil du med sonden ikke længere kan mærke
overgangen tand/fyldning.
Finpolering med gul, spids gummipolerer.
Krav til dit resultat:




Plastfyldning uden porøsiteter
Overskud fjernet
Fyldning pudset
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9 mm

3-4 mm
mm

30 mm

2 mm

20 mm

10 mm

15 mm

60 mm
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Kvitteringer for gennemførte arbejde, 2018
Navn: .....................................................
Studienummer: .................................

Gipsøvelser

Dato

Stempel

2 gipstårne
Gipsbæger

Lodning og bukning af sølvtråd

Dato

Stempel

Dato

Stempel

T-Bøjle
Mershonlås

Støbning af gipsmodeller
Model af tandløs OK (Nova Rock Super)
Model af tandløs UK (Nova Rock Super)
Model af partielt betandet OK
(Nova Rock Super)

Arb:

2 Nova Die Stone-modeller til støbning
(Med samme nr på formene)

Afl:
Arb:

2 Nova Die Stone-modeller til trådbukning
(Med samme nr på formene)

Afl:

2 Nova Die Stone-modeller til amalgam

Støbning med metal

Dato

Stempel

Cirkulære kavitet: opmodellering med stift
Kyvette klar til udbrænding
Støbning
Ovale kavitet: opmodellering med stift
Kyvette klar til udbrænding
Støbning
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Akryløvelse

Dato

Stempel

Koldpolymeriseret akrylterning
Pudset og poleret akrylterning
Protesetand påsat og gingiva opmodelleret
Kappe fremstillet og tand monteret i kappe
Protesetand påsat akrylterning
Færdigpoleret (afleveres)

Trådbukning

Dato

Stempel

Model beslebet og lakeret
Trekantbukning
Tilslibning af trådender
Cirkelbukning
Tilslibning af trådender

Amalgam -6

Dato

Stempel

Dato

Stempel

Præparation
Fyldning

Plastfyldning på præmolar
Præparation
Fyldning
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