
En komplett pakke for å behandle 
tannslitasje og erosjon

F.I.T. - Forma® Injeksjons Teknikk
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Hvordan behandler du pasienter med tannslitasje?

Tilbudet av behandlingsalternativer kommer naturlig nok med de indirekte løsningene og det store utvalget av tilgjengelige 
materialer. Et slikt scenarie krever forberedelse og er ikke alltid mulig for alle pasienter. Elysee Dental ønsker derfor å tilby 
en løsning for denne problemstillingen, og presenterer nå et alternativt behandlingsalternativ: Forma® Injeksjons Teknikk, 
eller F.I.T.

Med denne teknikken brukes den direkte fl ytende kompositten til å få en perfekt, total rehabilitering. Sammensetningen av 
direkte komposittmaterialer har gjennomgått en spektakulær utvikling, noe som resulterer i en optimalisering av både es-
tetiske og fysiske egenskaper. I dag tilbys kompositter som en fl ytende, injiserbar konsistens som, takket være nanoteknologi, 
tilsvarer egenskapene til pasta-kompositter. Disse injiserbare komposittene er slitesterke, har en tilstrekkelig viskositet, lite 
krymping og riktig glansretensjon. Med andre ord: disse komposittene kan brukes som langsiktig eller endelige restaurering-
smaterialer. F.I.T kan også brukes i en overgangsperiode (potensielt keramikk senere).

Uten tvil har de fl este tannleger pasienter som kan behandles ved å bruke F.I.T. I tillegg til transparente Wax-up skjeer i 
silikon, som Elysee Dental produserer, og med godkjent digital oppvoksing, sikrer vi med dette full kontroll over de interprok-
simale sonene og opparbeider en perfekt okklusjon. Å lage den ideelle morfologien har aldri før vært så lett som nå. Den som 

 “F.I.T. er Elysee Dental sin nye, unike løsning for å behandle tannslitasje på en 

rask, billig, enkel og effektiv måte. Med minimal invasiv behandling. I den 

nåværende Covid 19 situasjonen, er det å kunne tilby pasienter dette som et 

alternativ til kroner/ fasader glimrende.”

allerede har valgt IOS, vil umiddelbart fi nne en interessant, ny indi-
kasjon med F.I.T!

F.I.T.-settet gir deg en one-stop shop-følelse. Som løsningsleverandør 
leverer vi en komplett pakke, med alle verktøy og produkter som er 
nødvendig for denne prosedyren. 

På de neste sidene vil jeg gjerne forklare hvordan du enkelt kan 
bruke denne løsningen.  

Om du er interessert  ønsker jeg å invitere deg til å delta på et av de 
planlagte webinarene eller workshops jeg vil holde. Tilleggsinfor-
masjon om emnet “kursing” fi nner du på side 7.

Med vennlig hilsen,

Roeland de Paepe

Produktsjef Modern Dental Europe
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Indikasjoner Hvorfor velge F.I.T?

• Ingen preparering nødvendig (ingen aerosol)
• Minimalt inngripende
• Beskyttelse
• Overgangsperiode (potensielt keramikk senere)
• Repareres
• Estetisk
• Biomimetic
• Reproduserbar
• Alt-i-ett-pakke
• Lett
• Rask
• Billig
• Vellykket

• Okklusal tannslitasje
• Insisal tannslitasje
• Erosjon
• Lav slitestyrke
• Slitasje
• Bruksisme
• Bulima Nervosa
• Traume

Før og etter behandling med F.I.T
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F.I.T. - Den digitale arbeids-
fl yten
Fase 1

Fargeuttak Avtrykk
Bitt

&
VDO

Provisorisk
oppbygging 

11 & 21

Den nåværende situasjonen
Den opprinnelige situasjonen i denne saken viser total tannslitasje og erosjon 
(Bilde 1). Fra dette utgangspunktet settes den digitale arbeidsfl yten i gang for 
å gjenopprette tennene fullt ut, i henhold til Forma® Injeksjon Teknikk-
prosedyren. I tilfelle du har et analogt avtrykk, vil vi gjøre dette om til en digital
fi l på laboratoriet.

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 5

Bilde 8

Bilde 10

Bilde 4

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 9

Bilde 11

1.  Fargeuttak.
(Bilde 2)

2.  Okklusal slitasje i over- og under-
 kjeven. Klar for IOS-skanning.

(Bilder 3 & 4)

3. Bittforhold og styrking av VDO
 i funksjon av gjenopprettende be-
 hov og estetiske ønsker. 

(Bilder 5 & 6)

4.  IOS-skanning av over-, under-
 kjeven, med Medit i500.

(Bilder 7 - 9)

5.  Provisorisk byggelengde sen-
 traler + skanning.

(Bilder 10 & 11)

Bilde 7

(Bilder 10 & 11)
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F.I.T. - Den digitale arbeids-
fl yten
Fase 2 (valgfritt)

Mock-up
Evaluering &
kommuni-

kasjon

Valgfritt mellomtrinn
I den andre fasen av Forma®-injeksjonsteknikken vurderes en valgfri 
mock-up og evaluering. Denne fasen gir også rom for justeringer eller en-
dringer.

Bilde 12

Bilde 13

Bilde 14

Bilde 15

6.  Diagnostikk ved bruk av 
 Elysee View eller Elysee Smile 
 Design.

(Bilde 12)

7.  Digital wax-up med Elysee-
 View.

(Bilde 13)

8.  Etter at ElyseeView er god-
 kjent, vil en putty- form bli 
 konstruert og levert, i et provi-
 sorisk syntetisk materiale.

(Bilde 14)

9.  Mock- up etter bruk av putty-
 form.

(Bilde 15)

10.  Scan mock-up igjen etter 
 eventuelle justeringer, og send 
 fi len til Elysee Dental.. 

(Bilde 16)

Bilde 16
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F.I.T. - Den digitale arbeids-
fl yten
Fase 3

Injeksjon og polering
Dette skjer trinnvis. Etterpå blir restaureringen defi nitivt polymerisert, fer-
dig og polert for å sikre bærekraft og glans.

Injeksjon 
OKJ 

posterior

Injeksjon
UKJ

posterior

Injeksjon
UKJ

anterior

Ferdig-
gjøring 

og polering

Injeksjon 
OKJ

anterior

11.  Oppretting av overkjeven.
(Bilder 17 & 18)

12.  Oppretting av underkjeven.
(Bilder 19 & 20)

13.  Opprettelse av full og alter-
 nerende voksemodell.

(Bilder 21 & 22)

14.  3D-trykkmodeller overkjeven,
 både fulle og alternerende.

(Bilder 23 & 24)

15.  3D-printmodeller i under-
 kjeven,både fulle og alter-
 nerende.

(Bilder 25 & 26)

16.  Transparente skjeer med 
 injeksjonskanaler.

(Bilder 27 & 28)

17.  Step-by-step injeksjon i poste-
 rior OKJ ( samme for UKJ)

(Bilder 29 t/m 32)

18.  Step-by-step injeksjon i ante-
 rior OKJ ( samme for UKJ).

(Bilder 33 & 34)

Bilde 17 Bilde 18 Bilde 20

Bilde 24

Bilde 29

Bilde 30

Bilde 34

Bilde 31

Bilde 32

Bilde 33

Bilde 28Bilde 25 Bilde 26 Bilde 27

Bilde 21 Bilde 22 Bilde 23

Bilde 19
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Forma® Injeksjons Teknikk
Kursing

19.  Etter injeksjon, fortsett til fer-
 diggjøring og polering. 

(Bilder 35 & 36)

20.  Overkjeve før og etter behand-
 ling med F.I.T.

(Bilder 37 & 38)

21.  Frontal og lateralt bilde etter 
 behandling.

(Bilder 39 & 40)

22.  Sluttresultat. Før og etter be-
 handling med F.I.T.

(Bilder 41 & 42)

Bilde 35 Bilde 36

Bilde 38

Bilde 40

Bilde 41 Bilde 42

Bilde 39

Bilde 37

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

Webinarer
Vi deler gjerne vår kunnskap om Forma® Injeksjon Teknikk med deg 
gjennom våre webinarer.
For aktuell informasjon, besøk vår hjemmeside: www.elysee-dental.
no.

Ønsker du å motta mer informasjon? Ta kontakt med Elysee Dental 
via info@elysee-dental.no, registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev 
eller besøk vår hjemmeside. 
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Innhold F.I.T.-pakken
• ElyseeView diagnostikk
• Puttyform og full oppvoksing for mock-up
• Provisorisk syntetisk patron for mock-up
• 3D-utskriftsmodeller, full og alternerende
• Gjennomsiktige injeksjonsskjeer
• Direkte injiserbare komposittsprøyter i riktig farge
• Tefl on tape for isolasjon / separasjon
• Metallstrips for etterbehandling interproksimalt
• Gummi polerere til etterbehandling og polering av kompositt

Pris fra

kr. 9550,--*

Forma® Injeksjons
Teknikk

One Stop Shop
pakke

Forma® Injeksjons Teknikk 
Alt i en pakke

*For full rehabilitering av over og underkjeve.


