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Genios®, Executive®, Bioplus®, Artiplus®, Biostabil®
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Esthetisch

Het tanden-
programma

dat aan al uw 
eisen voldoet 

Genios®

 
Ontwikkeld door ‘meesters’ in de prothetiek voor  
meesterlijke prothetiek. Genios tanden imponeren 
met hun briljante esthetiek en perfecte anatomische 
vorm. Een unieke kleuropbouw en een uitstekende 
oppervlaktestructuur zorgen voor een indrukwekkende 
natuurgetrouwe tandenlijn. 
Interdentale randlijsten en de implementatie van 
bio-mechanische occlusie zetten de standaard in  
termen van functionaliteit.

INPEN®/ IPN – kwaliteitskunststof 
Het kwalitatieve hoogwaardige INPEN materiaal 
(Interpenetrating Polymer Network) is de chemische  
basis voor DENTSPLY tanden. 
De beste materiaaleigenschappen hebben zich  
jarenlang in de dagelijkse praktijk bewezen: 
• Hoge slijtvastheid
• Zeer geringe plaque affiniteit
• Zeer goede kleurstabiliteit
• Uitstekend bestand tegen craquelé
• Optimale hechting
• Zekerheid voor laboratorium, tandarts én patiënt
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Harmonieus Klassiek

INPEN structuur
Homogene drie-
dimensionale 
structuur en 
verbinding 
van primaire 
en secundaire 
moleculen.

Het resultaat:  
hoge kwaliteit en lange levensduur.
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Executive®

 
Executive tanden overtuigen u door de perfecte 
combinatie van esthetische en economische aspecten. 
Een speciaal kleurenschema geeft de tanden hun 
natuurlijke opalescentie en uitgesproken levendigheid. 
Vanwege de kleine knobbelhoek (20-22º) zijn de 
posteriors eenvoudig op te stellen. Hierdoor bereikt 
u direct een goede centrale occlusie.

Bioplus®

 
Deze succesvolle klassieker is in zijn hoeveelheid 
tandvormen onovertroffen. 44 Tandvormen in de 
V-kleuren garanderen een passende tand voor iedere 
patiënt. 

Artiplus®

 
De vormgeving van het occlusale reliëf leidt automatisch 
naar een zekere centrale occlusie. Door de uitgeholde 
vorm van de basale zijde ontstaat een extra mechani-
sche stop om snel te kunnen corrigeren.

BioStabil®

 
Vanwege de fysiologisch gereduceerde knobbelhoek 
(20-22º) zijn deze posteriors zeer eenvodig op te stellen.Primaire 

verbindingen

Secundaire 
verbindingen
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Genios – uitstekende esthetiek

Genios
De natuur stond model bij de ontwikkeling van deze  
tanden. Met gelijke eisen aan zowel functie als esthetiek. 
Het resultaat: een unieke kleuropbouw en een uitstekende 
oppervlaktestructuur zorgen voor een indrukwekkend 
natuurgetrouwe tandenlijn. 

Tandopbouw
Acryl tanden moeten aan iedere situatie aangepast  
kunnen worden. Vanwege de speciale opbouw van 
Genios blijft ook na vormaanpassingen het natuurlijke 
uiterlijk behouden.
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Interdentale randlijsten
De unieke gepatenteerde interdentale randlijsten van 
ZTM J. Stuck, maken uw werk op verschillende manieren 
eenvoudiger:
•  Geen kleine zwarte interdentaal ruimte en daardoor
•  Ondersteuning van de ‘rood-esthetiek’
•  Maskering van ‘riegels’, attachments en klammers
•  Eenvoudige integratie in het nog bestaande gebit

Hals

Hals/cervicaal

Body

Snijmassa

Mamelons/incisaal

Briljante esthetiek
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Uitgekiende vormenkeus
Onderzoek heeft uitgewezen dat met de keus uit 
9 boven- en 6 ondertandvormen, alle voorkomende 
situaties gedekt zijn. Dit betekent:
•  Feilloze vormenkeus
•  Minimale investering
•  Optimale flexibiliteit
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Genios A – Briljante esthetiek
De esthetiek van Genios A voortanden wordt bereikt door: 
•  Een op keramiek lijkende laagopbouw in 5 verschil-

lende heldere kleurzones
•  Oppervlaktestructuur met natuurlijk opalescentie
•  Doelgerichte integratie van mamelons

Bio-mechanisch occlusieconcept
•  Volanatomisch knobbel-fissuur-reliëf verbetert het  

kauwvermogen
•  Opstelling kan zowel in tand-tot-tand als  

één-tot-twee tanden 

Genios P – Perfecte vorm
Vanwege de morfologie biedt Genios ruime mogelijk- 
heden voor het aanpassen naar de individuele behoefte 
en leeftijd van patiënten. De natuurlijke anatomie onder-
steunt een harmonieuze integratie binnen het restgebit.

Het kleursysteem
Genios tanden zijn in alle V-kleuren van A1-D4 alsook  
in de bleach kleuren BL1 en BL3 verkrijgbaar.

Verschillende molaren

De maximale versie voor sterk geslonken 
kaakkammen. Ze bieden massa substantie 
en zijn daarmee de perfecte basis voor de 
‘rood-esthetiek’.

De gereduceerde versie voor partiële 
oplossingen in een beperkte ruimte. 
Be- c.q. inslijpen wordt geminimaliseerd,
wat een rationeel en tijdbesparend 
arbeidsproces mogelijk maakt. 

Het genie onder acryl tanden. 
Onze jarenlange ervaringen, zowel uit tandtechnisch, 
wetenschappelijk als producttechnisch oogpunt komen 
samen in de Genios tandenlijn.
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Esthetisch en harmonieus
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Executive – Esthetiek en rationaliteit in overeenstemming
Executive tanden overtuigen door de perfecte combinatie 
van esthetische en economische aspecten. Een speciaal 
kleurontwerp geeft de tanden hun natuurlijke opalescentie 
en uitgesproken levendigheid. De basis voor een ratio-
neel en efficiënt arbeidsproces is de kleine knobbelhoek. 

De molaren zijn hierdoor moeiteloos op te stellen. Er 
ontstaat direct een goede centrale occlusie. U bereikt 
eenvoudig de articulatie balans, wat het beslijpen in 
het laboratorium minimaliseert.
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Overzichtelijke vormencodering

Vierkant

Vierkant afgerond

Trapezium

Driehoekig

Afgerond

Executive voortanden zijn in 5 vormgroepen ingedeeld, 
die op het Typal Harmony System gebaseerd zijn. De 
tandenkeus wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd.
Het Typal Harmony (TH) System onderscheidt 
3 basistypen:
Het leptosome type (L) – tenger en lang
Het atletische type (A) – sterk, gespierd
Het pykinische type (P) – gedrongen, dik 

Het kleursysteem
Voor de bovenkaak zijn er 21 voortandvormen 
beschikbaar, daarnaast 11 voor de onderkaak. 
Het aanbod wordt gecompleteerd door 5 posterior 
vormen.
Alle Executive tanden zijn beschikbaar in de 
V-kleuren (A1-D4).

De Executive anteriors en posteriors overtuigen 
door de perfecte combinatie van esthetische en 
economische aspecten door een uiterst aantrekkelijke 
prijs-prestatie verhouding.
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Veelzijdig en succesvol

Bioplus – De verscheidenheid aan vormen
Het succesvolle, naar types ingedeelde systeem met een 
grote verscheidenheid aan vormen garandeert een pas-
sende tand voor iedere patiënt. 
De vier lagen van de tand zorgen voor een levendige, 
natuurlijk ogende tand. Incisale tinten, glazuurbarsten en 
een natuurlijke fluorescentie en opalescentie maken het 
plaatje compleet. 

Artiplus – De piramide-gelaagdheid
De natuurlijke uitstraling ontstaat onder andere door de 
piramide-gelaagdheid van drie verschillende gekleurde 
massa’s. De tandhals is donkerder dan de rest van de 
molaar en ondersteunt hiermee, samen met de inter-
dentale tinten, de buitengewone vitaliteit van de molaren.
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Kies een klassieker: van Bioplus als succesvolle tand 
met zijn onovertroffen hoeveelheid tandvormen tot Artiplus 
met zijn natuurlijke verschijning door de piramide-gelaagd-
heid, moeiteloos op te stellen en snel corrigeerbaar of voor 
BioStabil met zijn fysiologisch gereduceerde knobbelhoek 
en zeer eenvoudig op te stellen.

BioStabiel – Het kauwvlak complex
Het biostatische kauwvlak complex reduceert de nadelen 
van schuine vlakken. Dwarsbelasting wordt tot een minimum 
beperkt en garandeert een optimale rust in de mond. 
De kaakkam wordt ontzien, er zijn geen glij-hindernis-
sen in het articulatiewerkveld en er ontstaat geen sterke 
‘vertanding’ van de kauwvlakken. Dit maakt de molaren 
geschikt voor alle beten.

Het kleursysteem
Bioplus
In totaal zijn er 44 frontelementen in V-kleuren  
beschikbaar.

Artiplus
De 6 molaarvormen zijn beschikbaar in V-kleuren.

BioStabil
Er zijn 5 molaarvormen in V-kleuren en 8 in 
Biodent kleuren beschikbaar.
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Het tandenprogramma in een oogopslag

 Kleuren Vormen  Materiaal Materiaalkenmerken Eigenschappen

Frontelementen

Genios A 16 V-kleuren (A1-D4) 9 boven IPN • Speciale laagopbouw in 5 kleurzones • Briljante esthetiek
 2 bleach kleuren (BL1 en BL3) 6 onder  • Uitstekende oppervlaktestructuur • Perfecte vorm
    • Integratie van mamelons 
    • Anatomische knobbel 
    • Interdentale randlijsten 

Executive 16 V-kleuren (A1-D4) 21 boven IPN • 3 lagen techniek • Goede esthetische indruk
  11 onder  • Vormindeling in 5 groepen • Eenvoudige vormenkeus

Bioplus 16 V-kleuren (A1-D4) 29 boven IPN • 4 lagen • Natuurlijke opalescentie en fluorescentie
  15 onder  • Incisale tinten • Doeltreffende en snelle keuze van vorm
    • Glazuurbarsten • volgens Typal Harmony System
    • Vormindeling: leptosoom, atletisch, pykinisch 
     

Molaarvormen

Genios P 16 V-kleuren (A1-D4) 5 + 4 boven IPN • Speciale laagopbouw in 5 kleurzones • Briljante esthetiek
 2 bleach kleuren (BL1 en BL3) 5 + 4 onder  • Knobbelhoek van 33° • Kauwvlakken volgens bio-mechanisch
    • Interdentale randlijsten • occlusieconcept
    • Extra grotere premolaren • Opstelling kan zowel in tand-tot-tand
    • Extra R-vormen met gereduceerd basisgebied • als één-tot-twee-tanden
    • Ook opstelbaar volgens NT 
     
Executive 16 V-kleuren (A1-D4) 5 boven IPN • 2 lagen • Eenvoudig bereikbare articulatie balans
  5 onder

Artiplus 16 V-kleuren (A1-D4) 6 boven IPN • Knobbelhoek van 25-28° • Eenvoudig op te stellen
  6 onder  • Piramide gelaagdheid • Groter kauweffect bij minder druk
    • Tandhals • Fissuren met kleuraccenten
    • Basale uitholling • Prima retentie
     
BioStabil 18 Biodent kleuren (10-41) 8 boven IPN • Knobbelhoek van 20-22° • Fysiologisch gereduceerde knobbelhoek
  8 onder  • 2 lagen • Tijdbesparende opstelling
 16 V-kleuren (A1-D4) 5 boven  • Biostatisch kauwvlak complex 
  5 onder   
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Verkoop via: 

DENTSPLY Prosthetics Benelux
Postbus 238
1620 AE  Hoorn
Tel. +31 (0)229 25 90 10
prosthetics-bnl-cs@dentsply.com
www.DentsplyProsthetics.com re
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