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1. Air block applied during the final polymerisation 2. Composite surface treatment: Vickers hardness and
its deviation (AB=air block, DP=diamond paste)

6. Diamond silicon rubber (Shiny 14) for pre-polishing5. Diamond and paper strips and mini-discs for  
interproximal area

4. ...or a multi-blade bur (CS9904). 

SURFACE TREATMEnT

VICKERS h.    DEV.

ENAMEL PLUS HFO MICROHYBRID 55           1,2

ENAMEL PLUS HFO MICROHYBRID 62       0,8
(AB + DP)

MICROFILL 18-30         4

3. Macro-geography can be corrected by using fine
grain diamond burs (red ring: 861514012;
853514008)...
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7. Micro-geography can be checked by marking with
pencil ....

8. ...and is enhanced with a carborundum bur (Shiny 21)
or a multi-blade (CS9904)

10. ...with a soft hair goat brush (Shiny S)

11. A 1 micron diamond paste (Shiny B) is applied... 12. ...with a soft hair goat brush (Shiny S)

9. A 3 micron diamond paste (Shiny A) is applied…

Cover Shiny Istr 7 lingue EU V2_1-2012_shiny 6 ingl istr. 07-04  24/01/12  13.03  Pagina 3



13. Hi-polishing with Al-Oxide (Shiny C) 14. ...and a felt (Shiny F)

17. Impregnated brushes (silicon carbide)

15.Only convex areas (marked with stars) need to 
be polished with aluminium oxide paste (Shiny C)

16.  Final polished composite restoration

COSShInyKIT ShIny FInIShInG KIT 
ShIny A diamond paste 3 micron 2 g 
ShIny B diamond paste 1 micron 2 g
ShIny C shiny paste 35 g • ShIny G air block 7 tips
ShIny l varnish 3 ml • ShIny CS burs 4 pcs
ShIny 14 rubber point 2 pcs • ShIny S hair goat brush 3 pcs 
ShIny F felt wheel 5 pcs • ShIny FD felt disc 5 pcs
ShIny D... shiny disc 12 pcs • ShIny 5...shiny strip 4 pcs 
ShIny M... shiny strip 16 pcs • Mandrel 2 pcs
ShIny 4... brush for posterior 3 pcs
ShIny 1 Handle with 10 brushes (ShIny 50)

COSShIny+G  pOlIShInG pASTE ShIny KIT
ShIny A diamond paste 3 micron 2 g
ShIny B diamond paste 1 micron 2 g
ShIny C shiny paste 35 g  • ShIny G air Block 2 tips 
ShIny 14 rubber point 1 pc • ShIny S hair goat brush 3 pcs
ShIny F felt wheel 3 pcs • Mandrel 1 pc 
ShIny FD felt disc 3 pcs 
ShIny 5... shiny strip 4 pcs
ShIny M... shiny strip 4 pcs 
ShIny 4... brush for posterior 2 pcs18. Enamel plus Shiny Kit

Shiny43
for cusp Shiny41

for fossa

Shiny42
universal
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(nl) AFWERKsEt - EnAmEl plUs shiny

Een moderne, esthetische restauratie met composiet vraagt om een nauwkeurige
voorbereiding van de caviteit. Ook de toepassing van een goede techniek voor het aanbrengen
van lagen fluorescerende dentinemassa’s en opalescente glazuurmassa’s zijn hier van belang.
Het aandachtig en nauwkeurig uitvoeren van de afwerk- en polijstfase is essentieel om het
gerestaureerde oppervlak zoveel mogelijk op de natuurlijke tand te laten lijken.
Roterende instrumenten 
Bij het afwerken en polijsten van met composiet gerestaureerde tanden kan gebruik
worden gemaakt van diamantfrezen en rubber instrumenten. Diamantfrezen hebben
verschillende korrelgroottes en worden gewoonlijk na elkaar gebruikt. Frezen met een
grove korrel worden voor de ruwe bewerking en het modelleren gebruikt, terwijl die met
een fijnere korrel bij de afwerking worden toegepast. Rubber instrumenten mogen
uitsluitend in de eindfase van het polijsten worden gebruikt. Druk daarbij nooit te hard op
het gerestaureerde oppervlak om te voorkomen dat de tand te heet wordt. Hierdoor kan
schade aan de pulpa worden toegebracht en de harsmatrix van het composiet verbranden.
slijpschijven en schuurstrips 
De klinische toepassing van flexibele schijven wordt beperkt door het feit dat zij bepaalde
anatomische gedeelten (plooien, holten enz.) niet kunnen bereiken. Meer in het algemeen,
doen zij de oppervlaktekenmerken teniet die tijdens het modelleren met veel moeite zijn
verkregen. Het gebruik van deze instrumenten dient derhalve te worden beperkt tot het
incisale en het interproximale gedeelte. Schuurstrips mogen uitsluitend worden gebruikt
voor het afwerken en polijsten van de interproximale gedeelten. Tijdens het gebruik
hiervan moet zeer goed worden opgepast dat het parodontium en het tandvlees niet
worden beschadigd en dat het contactpunt intact blijft. Ook deze instrumenten worden na
elkaar gebruikt en moeten meerdere keren over de restauratie worden bewogen om een
goed eindresultaat te kunnen behalen.
polijstpastaís
Hybride composietmaterialen van de laatste generatie zijn zeer geschikt voor het polijsten
met behulp van diamantpasta’s en aluminiumoxide. De Shiny-diamantpasta’s zijn leverbaar in
twee korrelgroottes, 3 micron (pasta A) en 1 micron (pasta B), en moeten na elkaar met een
borsteltje worden aangebracht. In de laatste fase van het polijsten wordt een
aluminiumoxidepasta (pasta C) gebruikt, die met behulp van viltschijfjes wordt aangebracht. 
BEWERKingsFAsEn 
Fig. 1-2. Alvorens met het afwerken van een composietrestauratie te beginnen, moet nadat de
restauratie is voltooid, maar voordat de laatste polymerisatie is uitgevoerd, een air block (Shiny
G) worden aangebracht. Dit product op basis van glycerine verwijdert de zuurstof (die een
complete polymerisatie van de composiet remt) van het oppervlak, waardoor de
oppervlaktehardheid van het materiaal toeneemt. Tests hebben aangetoond dat het gebruik
van een air block in combinatie met diamantpasta’s tot gevolg heeft dat de
oppervlaktehardheid met 10% toeneemt en dat de uniformiteit van het oppervlak groter
wordt. Dit is te danken aan het feit dat de standaarddeviatie afneemt van 1,2% naar 0,8%
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(figuur 2, dev = standaarddeviatie; AB = Air Block; DP = polijsten met diamantpasta’s).
Fig. 3-4. De anatomie van een frontelement wordt vaak gekenmerkt door een rijke morfologie
met groefjes en hobbeltjes (macroscopische ruwheid) en groeilijnen van het glazuur
(microscopische ruwheid). De eerste fase van de afwerking van een met composiet
gerestaureerde tand bestaat uit de bewerking met Ena Shiny diamantboren met een uiterst fijne
korrel of multiblade boren. Met deze boren, die bij een zeer lage snelheid moeten worden
gebruikt, worden de oppervlaktevormen aangepast die tijdens het modelleren zijn gecreëerd.
Het is de bedoeling dat tijdens deze fase de uiteindelijke macroscopische ruwheid wordt
gevormd. Om de werkzaamheden in deze fase te vergemakkelijken, kan gebruik worden
gemaakt van de SHINY L-lak, waarmee het tijdens het modelleren en afwerken (macroscopische
ruwheid) verkregen oppervlak herkenbaar kan worden gemaakt. Door de donkere kleur kunnen
de diepten van de groefjes en de posities van de hobbeltjes dan duidelijk worden waargenomen. 
Fig. 5. In de interproximale gedeelten kan de handmatig begonnen behandeling op prachtige
wijze worden afgerond met diamantstrips (verkrijgbaar in een fijne korrel rood en extra fijne
korrel geel, in 2 en 4 mm hoogte) of papieren schuurstrips (SHINY SM en SHINY SMS met dubbele
korrelgrootte, gemiddeld-grof  en twee doorsneden; SHINY SF en SHINY SFS met dubbele
korrelgrootte fijn-zeer fijn en twee doorsneden) en schijven (SHINY DM medium en SHINY DF
zeer fijn). Zo kan plakvorming op deze moeilijk bereikbare gedeelten worden gereduceerd.
Fig. 6. De afwerking wordt beëindigd met een diamant zacht polijstrubber, dat de vorm heeft
van een vlam (SHINY 14) en waarin puimsteen verwerkt is. Dankzij de geringe schuurkracht,het
gebruik van een lage snelheid en de toediening van spraywater, schuurt dit instrument het
oppervlak zonder de macroscopische ruwheid aan te tasten. 
Fig. 7-8. Met een diamantfrees met grove korrel (Shiny 21) of multiblade boor (CS9904), wordt
de microscopische ruwheid aangebracht. Hierbij moet zeer voorzichtig te werk worden
gegaan. Door over het tandoppervlak te wrijven met een articulatiepapiertje kan de intensiteit
van de aangebrachte microscopische ruwheid worden bekeken.
Fig. 9-10-11-12. Het voorpolijsten, dat is gedaan met behulp van een zacht polijstrubber, is
bedoeld ter voorbereiding op de eigenlijke polijstfase. In deze fase wordt het oppervlak
glanzend gemaakt zonder dat de micro- en macroscopische ruwheid worden aangetast.
Daartoe moet gebruik worden gemaakt van een borsteltje van geitenhaar (SHINY S) in
combinatie met de diamantpasta’s SHINY A en B, die over verschillende korrelgrootten
beschikken (3 micron en 1 micron). Het oppervlak moet eerst droog worden behandeld bij een
lage snelheid en met korte bewegingen, teneinde oververhitting te voorkomen. De stand die
daarbij moet worden aangenomen, is te zien in de figuur. De snelheid kan langzaam worden
opgevoerd naarmate meer spraywater wordt toegevoerd. Voor posterior gebruik kunnen met
silicooncarbide geïmpregneerde borstels SHINY 41-42-43 gebruikt worden. 
Fig. 13-14-15. Convexe oppervlakken, die gevoeliger zijn voor slijtage, lijken altijd veel
glanzender dan holle oppervlakken. Met een viltwieltje (SHINY F) of viltschijf (SHINY FD) en
SHINY C-pasta met aluminiumoxide kan ook op deze gedeelten een grotere glans worden
verkregen. De pasta kan bij elke controle opnieuw worden gebruikt om de met composiet
gerestaureerde tanden te polijsten (onderhoudsfase).
Fig. 16. De verschillende bewerkingsfasen kunnen in een enkele behandelingssessie



worden uitgevoerd. Indien ze op de juiste wijze plaatsvinden kan een zeer realistisch
resultaat behaald worden. Wel is het van belang dat altijd rekening wordt gehouden met de
eigenschappen van het gebruikte materiaal, het tandweefsel en het parodontium.

maximale bewaartemperatuur: 
SHINY L 25°C / 77°F SHINY A  -  SHINY B  -  SHINY C  -  SHINY G        30°C / 86°F

pas op: 
- Gebruik roterende instrumenten uitsluitend met een lage snelheid en nooit continu.

Gebruik tegelijk een waterspray om hittevorming te verminderen.
- Automatisch: in ultrasoon reiniger min. 15 minuten. Manueel: reinigingsmiddel gevali-

deerd voor boren, disposable tips, stromend water.
- Diamanstrips, borstels en rubbers zijn herbruikbaar. Steriliseer voor ieder gebruik min. 3

minuten in de autoclave op 134°C/ 273°F. De overige instrumenten zijn disposable. 
- Gebruik spray en een afzuiger bij het verwijderen van glycerine en lak. 

Bijwerkingen en contra-indicaties: 
- Gebruik de schijven nooit op het vestibulaire oppervlak, om te voorkomen dat dit glad

wordt, maar uitsluitend op het interproximale en het incisale gedeelte.
- Gebruik roterende instrumenten uitsluitend met een lage snelheid om te voorkomen dat

de pulpa (gevaar voor necrose) en het composiet (verbranding van hars) te heet worden.

Attentie: 
- SHINY L: schudden voor gebruik. Sluit de dop goed na gebruik.
- PASTAS A-B-C-G: als deze lange tijd niet worden gebruikt, verwijder de pasta dan van het

mondstuk. De pasta kan anders hard worden. Sluit de dop goed na gebruik. 
MSDS beschikbaar op de website www.micerium.com 

OpmERKing: de instrumenten en materialen bevatten geen gevaarlijke stoffen en zijn niet
gevaarlijk mits zij volgens de aanwijzingen worden gebruikt.
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Fotografie
1. Air block aangebracht tijdens de finale polymerisatie
2. Composiet oppervlaktebehandeling: Vickers hardheid and zijn afwijking (AB=air block, DP=diamant pasta)
3. Macro-oppervlak kan aangepast worden door het gebruik van fijnkorrelige diamantboren (rode ring)...
4. ...of een multi-blade boor (CS9904).
5. Diamant- en papierstrips en mini-discs voor het interproximale gebied
6. Diamant siliconen rubber (Shiny 14) voor prepolijsten
7. Micro-oppervlak kan worden gecontroleerd door deze te markeren met een pen....
8. ...en wordt verbetert met een carborundum boor (Shiny 21) of een multi-blade (CS9904)
9. A 3 micron diamantpasta (Shiny A) wordt aangebracht…
10.  ...met een zachte geitenharen borstel (Shiny S)
11. A 1 micron diamantpasta (Shiny B) wordt aangebracht...
12. ... met een zachte geitenharen borstel (Shiny S)
13. Hoogglans polijsten met Al-Oxide (Shiny C)
14. ...en een vilt (Shiny F) 
15. Enkel convexe gebieden (gemarkeerd met sterren) dienen gepolijst te worden met  aluminiumoxide pasta (Shiny C)
16. Finaal polijsten van de composietrestauratie
17.  Geïmpregneerde borstels (silicoon carbide)
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18.  COsshinyKit shiny Finishingkit
shiny A diamantpasta 3 micron 2 g 
shiny B diamantpasta 1 micron 2 g
shiny C glanspasta 35 g  
shiny g air block 7 tips
shiny l varnish 3 ml 
shiny Cs boren 4 stuks
shiny 14 rubberen punt 2 stuks
shiny s geitenharen borstel 3 stuks 
shiny F vilten wiel 5 stuks 
shiny FD vilten disc 5 stuks
shiny D... shiny disc 12 stuks 
shiny 5...shiny strip 4 stuks 
shiny m... shiny strip 16 stuks 
mAnDREl 2 stuks
shiny 4... borstel voor posterior 3 stuks
shiny 1 handvat met 10 borstels (Shiny 50)

COsshiny+g  diamantpasta shiny Kit
shiny A diamantpasta 3 micron 2 g
shiny B diamantpasta 1 micron 2 g
shiny C glanspasta 35 g  
shiny g air Block 2 tips 
shiny 14 rubberen punt 1 stuk 
shiny s geitenharen borstel 3 stuks
shiny F vilten wiel 3 stuks
mAnDREl 1 stuk 
shiny FD filten disc 3 stuks
shiny 5... shiny strip 4 stuks 
shiny m... shiny strip 4 stuks 
shiny 4... borstel voor posterior 2 stuks




