Informatiebrief Composietfacings
Er kunnen bij u in de mond facings van composiet worden gemaakt. Composiet is het witte materiaal
wat ook voor vullingen wordt gebruikt. Er bestaan honderden soorten composiet in tientallen
verschillende kleuren. Voor de facings in onze praktijk wordt een speciaal ontwikkeld esthetisch
composiet gebruikt, om te zorgen dat de facings er zo natuurlijk mogelijk uitzien.
Een composietfacing wordt gewoon in de tandartsstoel gemaakt, net als een vulling. Na afloop van
de behandeling is het resultaat direct zichtbaar en kunt u uw tanden gewoon weer gebruiken.
De behandeling kan met of zonder verdoving plaatsvinden. Voordat een facing op uw tand gemaakt
kan worden, moet er vaak iets geslepen worden. Dit kan een beetje gevoelig zijn, hoewel onze
ervaring leert dat dit in de meeste gevallen erg meevalt. Desalniettemin kunt u altijd om verdoving
vragen.
-

De tandarts zal de behandeling (indien nodig) beginnen met het licht beslijpen van uw tand.
Hierbij wordt met de boor het toplaagje van de tand verwijderd. Op deze manier worden
oppervlakkige verkleuringen verwijderd en wordt er ruimte voor de facing gecreërd. Soms
hoeft er helemaal niet geslepen te worden.

-

Vervolgens zal de kleur van de facing worden uitgezocht. U mag uiteindelijk zelf bepalen wat
de definitieve kleur wordt, maar de tandarts zal met u meedenken en u adviseren. Eventueel
worden er wat kleurtjes uitgeprobeerd op de tand, zodat u wat beter kunt inschatten hoe
het eindresultaat zal zijn.

-

Nadat de kleur is vastgelegd zal de tandarts de facing gaan maken. Deze wordt laagje voor
laagje op de tand aangebracht, gemodelleerd en uitgehard.

-

Wanneer de facing is aangebracht is het nog een ruwe klont composiet. Deze moet nu verder
worden afgewerkt. Met behulp van verschillende boortjes en polijstschijfjes wordt de facing
bewerkt, totdat de gewenste vorm is bereikt. U krijgt de facing nu te zien. Er kunnen
uiteraard nog wijzigingen worden gemaakt aan de vorm, mocht u dat willen.

Wanneer u tevreden bent met het resultaat is de behandeling klaar. U kunt uw tanden direct
gebruiken, zoals u gewend bent.
Een voordeel van de composietfacing is de flexibiliteit. Wanneer u achteraf toch nog iets zou willen
veranderen aan uw facing, is dit altijd mogelijk. Er kan gemakkelijk een stukje worden bijgeplaatst of
worden verwijderd, zonder dat de hele facing opnieuw moet worden gemaakt. Uiteraard kan een
facing ook altijd compleet worden vervangen.
Er zitten ook nadelen aan de composietfacing: De facing is niet helemaal kleurstabiel. In de loop der
jaren kan het composiet gaan verkleuren. Zeker wanneer u rookt, of veel wijn, thee of koffie drinkt
kan een facing van kleur veranderen. Het is daarom niet ongewoon dat composietfacings na een
aantal jaren vervangen moeten worden.

