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op het vergevorderd uur in eene volgende vergadering hier-. 
over nog eens van gedachten te wisselen. *) 

Hierna kwam de Heer WEBKARO FRANK aan 't woord tot. 
Let houden zijner voordracht gets over Tandextractie (zie 
pag. 137 dezer aft). Uit de gehouden discussiën blijkt dat 
de ineeningen over het te gebruiken lancet zeer uiteenloopen. 

De vergadering, die zich kenmerkte door een hoogst 
aangenamen toon en tot leerrijke beschouwingen aanleiding 
gaf, werd te omstreeks half twaalf gestoten. 

Een nieuwe methode voor het 

nemen van gipsafdrukken, 

DOOR 

S. T. HEERINGA, te Zutphen. 

(Omgewerkt voor dit tijdschrift naar aanleiding eener voor- 
dracht gehouden in het Nederlandsch Taudheelkundig- 

Genootschap te Utrecht, 24 Juni '94,) 

Heel wat is er al geschreven ov er afdruknemen en afdruk-. 
massa's en toch is de toestand van dien aard, dat velen 
onzer niet voldaan zijn. Beurtelings wordt het gebrek gezocht 
in de lepels en dan weer in de afdrukmassa. 

Als om strijd werden nieuwigheden tee markt gebracht, 
die even snel weer verdwenen als ze waren opgekomen. 

Gerust durf ik beweren dat tot heden gips het afdrukmidde 
is bij uitnemendheid, maar aan deze wijze van afdruknemen 

*) In verband hiermede aal eerst iv de volgende afl. van dit tijdschrift 
de voordracht van den Heer PINKHOFF worden afgedrukt. (RED.) 
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vinden wij bezwaren verbonden, die niet zoo gemakkelijk 

zijn weg te cijferen. 't Is dan ook begrijpelijk, dat vele 

collega's dit materiaal hebben laten varen, en hun toevlucht 

hebben genomen tot Was, Godiva, Scents, Excelsior enz. 

In het Monatschrift fier Zahiiheilkande 1893, Heft 8,. heeft 

1)r. Ti. A. NEIL uit München een epistel geschreven, dat 

over verschillende soorten van afdrukmassa's handelt 

Of 't oordeel van andere deskundigen over 't geheel 
genomen evenzoo zal zijn, durf ik niet beweren ; wel, dat 
RUBSAM'S Excelsior voldoet aan bescheiden eischen. 

Er komen soms zulke lastige gevallen voor, dat men 

zich gedrongen gevoelt om met HASKELL, tot het dips 

terug te keeren. Deze Amerikaan, dig op technisch gebied 

een autoriteit genoemd mag worden zegt : hoe sneer hinder 

palen er in den weg staan een goeden afdruk van een 
mond te verkrijgen, cues te meer kans van slagen heeft 
men door 't gebruik van gips. 

Wat al pogingen zijn in 't werk gesteld de afdrukmethode 
te verbeteren! 

Iiet nieuwe en schijnbaar betere, dat ik hier en dear zag 
aanbevolen, heb ik met afwisselend geluk beproefd. 

Voor algeheele tevredenheid had ik geen reden. De 
gecombineerde methods eerst een afdruk in Was of Stents, 
die uitgediept en afgesneden en daarover weeke gips uitgespreid, 
beviel mij in een woord slecht. 

Herhaalde malen paste ik deze wijze van afdruknemen toe, 
en jawel in zeer eenvoudige gevallen ging 't goed ; maar 
wee, waar men voor zulke monden stond, die om de moei- 
lijkheden gipsafdruk geboden, dan kwam er niet bijzonder 
veel van terecht. De dunne gipslaag brak aan stukjes en 
't was onmogelijk, die weer aan elkander te voegen. 

Ik kau dan ook mijne verbazing niet onderdrukken, hoe 't mo- 
gelijk is, dat BARRET (zie Jahrgang v. Monatschrift f. Zahnheil- 
kunde Seite 440) daarvan zooveel voordeelen kan opsommen. 
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Dr. LönERs uit Heidelberg heeft een dergelijke methode 
gepubliceerd, die volgens zijn beweren Probatum est 1? 

Mai ik zoo vrij zijn hier aan te halen wat HASKELL er 
van zegt. 

Op bladzijde 9 van zijn boekje Grundriss der Zahner- 
zatzkunde vertaald door Dr. MICiiAEL MORGENSTERN, staat 
woordelijk !" Niemals sollte man zuerst einen Wachsabdruck 
nemen, der dann mit Gypsbrei ausgefüllt wird ; bricht dabei 
etwas Gyps ab, so Ist es sehr schwierig, ihn wieder an 
seinen Platz zu. bringen ; die Stückchen sind gewöhnlich 
zu dünn, um ganz erhalten zu werden. Einen Vortheil bicht 
edenfalls die Gyps- Wachsmethode nicht." 

Dr. SCHREITER uit Chemnitz, die naar hij meedeelt altijd 
gipsafdrukken neemt, beveelt aan, den achterrand van den 
lepel met stents te verhoogen om zoo te verhinderen, dat het 
gips in de keel kan vloeien. Ik heb dit nagevolgd en ik 
moet zeggen niet zonder succes. 

Een paar lastige gevallen in mijn praktijk maakten het 
noodzakelijk, dat ik moest zoeken naar eene andere wijze van 
afdruknemen met gips. Te vergeefs had ik ook al getracht 
mij te behelpen met Helios, Godiva en Stents. 

't Eerste geval kwam voor bij eene dame met zeer hoog 
gehemelte, dat van boven wijder uitliep en 't tweede bij een 
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oude dame, hij wie de geheele alveolairrand slap naar beneden 

hing met zeer beweegbare palatinale papil. 

ik geloof niet dat 't noodig is, stil te staan bij de moei- 

lijkheid, die 't eerste geval opleverde dat is duidelijk genoeg. 
Laat ik alleen zeggen dat bij 't némen van gipsafdrukken 
langs den gewonen weg, ik tweemaal het ongeluk had, dat 
het bovenste laagje in den mond achterbleef en bij de poging, 

het er uit te nemen, brak. 

Bij 't tweede geval zag ik, dat al was het gips vrij dun, 

de alveolairrand, de pupil zelfs vrij veel te zamen gedrukt 

was. De gedrukte plaatsen diepte ik in den afdruk wat 
uit en kwam zoo tamelijk wel gereed. Voldaan was ik echter 

niet. In het boven aangehaalde werkje van HASKELL lezen 
wij bladz. 12, het volgende : Wenn an den vorderen Kiefer- 

rande eine flexible Leiste besteht (eine regelmässige Erschei- 
nung nach zu langen Tragyen von Druck ausübenden Gebiss- 
platten,) ist es unnöthig, für diese besondere Veränderungen 
vorzunehmen, da solche vollständig resultatlos sein würden. 
Das Beste wäre, wenn sich der Patient deren Abtragung 
gefallen liesse. 

In een noot staat er bij 
Am Oberkiefertrit unter dem mechanischen und termischeii 

Einfluse von Kautschukplatten mehr over weniger starke 
Resorption des Alveolarwalles ein. Nach dem Sehwunde 
des knöchernen Theiles bleibt eine weiche, dünne Zahnfleisch- 
leiste zurück. Diese ist gegen Druck harter Substanzen 
sehr empfindlich, kann aber durch kiinstliche Druckvorrich- 
tungen nicht zum Schwinden gebracht werden. Eine einfache 
und zweckmässige Operation ist jedenfalls, diese Leiste mit 
dein Messer abzutragen ; wenn dies nicht tunlich ißt, so 
kann man zur Erleichterung des Patienten am Gypsabdrücke 
die dieser Leiste entsprechende Furche mit Sandpapier 
ausreiben, also erweitern. 

Of nu die door HASKELL aanbevolen afsnijd-methode zoo 
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/reillfach" is, laat ik daar ; maar zeker is 't dat onze niet 
Ainerikaansche patienten daartoe niet zoo gemakkelijk zij ii 
te bewegen. Voor zoover ik kon informeeren heeft nog 
geen der Nederlandsche collega's zoon operatie uitgevoerd of 
zien uitvoeren, en onder dezen is er een die eenige maanden 
ill het laboratorium van den heer HASKELL heeft gewerkt. 

De ondervinding heeft mij geleerd, dat bij het nennen 
van gipsafdrukken van zachte lichaamsdeelen deze, al is het 
dips nog zoo week, worden saamgedrukt. 

Wilde ik b. v. van lippen een afdruk nemen, dan kreeg 
ik dat alleen gedaan door een metalen ring er over heen 
te plaatsen en de weeke massa voorzichtig in te gieten 

Van afdrukhemen langs anderen weg was gern sprq,ke ; 
telkens drukten de lippen samen. Goo kwam ik er toe een 
nieuwe wijze van afdrukhemen te vinden. 

Ilugieten in den mond gaat niet, ik moest liier inspuiten. 
Met een stevibe spuit gaat dat best. 
Ik handel aldus. 
Achter den steel van een gewonen afdruklepel wordt een 

gat geboord van ongeveer 8 m.M. diameter. 
Naar de vorm van den mond moet men een lepel kiezen, 

diet te klein en de rauderi niet te Boob. Nu wordt de 
achterrand met een rol van was bedekt, die nog even aan- 
gewarmd in den mond gebracht en zacht wordt aangedrukt. 
Na het uitnemen is terstond te zien, of die wasrol overal 
't gehemelte heeft aangeraakt. 

Deze rand, die maar dun behoeft te zijn, dient hoofdzakelijk 
om t weivloeien van het dips naar de keel te verhinderen. 

Hierna wordt albastaipa met lauw water en een weinig 

aluin aangeroerd tot het de consistentie heeft van dikken 
room. De spuit wordt daarmee gevuld, en terwijl ik den 
lepel vasthoud, spuit mijn adsistent dien voorzichtig vol tot 
het boven den rand uitkomt. 

Met den middelvinger van de rechterhand houd ik de 
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opening gesloten en wordt het tijdstip van hardworden geduldig 

afgewacht. Op de gewone wijze neemt men den afdrtzklepe] 

weg en zorgt bij het breken de stukken bij elkaar te houden. 

Zeer goed heb ik er mij bij bevonden, vooraf 't gehemelte 

met watten te reinigen. Voor de onderkaak neem ik onze 

gewone lepels met niet te hooge randen, waar in den 

bodem een pair gaten zijn geboord. Zeer hoed kunnen 
zulke daarvoor dienen waar men, om hoogstaande tanden 

door te laten, stukken heeft uitgezaagd. 
Uitstekend zijn daarvoor ook de welbekende dubbele lepe's 

te gebruiken; 't inspuiten van het materiaal pat veel biter 
dan 't inscheppen met een lepeltje. 

Poor tandelooze bovenkaken heb ik een lepel gecoiistru- 
eerd, waar die verhooging in den bodem is wegelaten. iJit 
bevalt mij beter. 

't Lift voor de hand, dat men goed doet, de spuit direct 
ua 't gebruik met water door te pompen om het overblijvende 
gips te verwijderen. 

Dat alle begin moeilijkheden meebrengt zal ook ieder 
die deze methode aanwendt ondervinden ; maar ik beu er 
zeker van dat velen na gezien te hebben welke voordeelen 
er aan verbonden zijn, de gipsspuit een eervolle plaats 
zullen gunnen in hun instrumentarium. 

Bij wijze van proef gebruikte ik eerst een tinnen spuit. 
Later heb ik er een laten vervaardigen met rechte en gebogen 
canule door de Gebroeders GESELL in Berlijn. Een woord 
van lof mag ik dezen Heeren voor hun nauwgezette en 
spoedige uitvoering niet onthouden. 

Wat heeft nu deze wijze van afdruknemen boven de 
andere voor 

Men kau zonder overhaasting den afdruklepel ledig inzetten. 
(Het komt immers voor dat boven nog enkele tanden, 

en onder hooge molares staan. Hoe lastig is 't dan dikwijls 
een gevulden lepel in te brengen.) 
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De patient krijgt geels gips in de keel ; de vrees daar- 
voor is weggenomen, hij is daardoor rustiger. 

Velen hebben mij verzekerd veel liever op deze wijze, 
dan langs eenera anderen weg, afdruk genomen te worden. 

Te veel of te weinig gips heeft men niet Men spuit 

zoolang tot de  l 	vol is. 
Ï)e zachte deelen worden niet van hun plaats verschoven ; 

de weekti massa komt langzaam omhoog. 
welke vorm 't gehernelte  ook mag hebben, men is ver- 

zekerd een juiste afdruk te verkrijgen. 
In enkele werken wordt de raad gegeven om bij monden waar 

tanden schuin of losstaan of naar boven nauw toeloopen niet 
te lang te wachten met 't uitnemen van den afdruklepel. 

Hiervan ben ik geheel terugkomen. In zulke gevallen 
draag ik zorg, dat de lepel niet te vast aan het gips 
hecht. is de massa hard, dan wordt de lepel voorzichtig 
losgekiopt.  

Ik snijd met een sectietang den afdruk in stukken, die 
zich later omdat ze dik 	n 

	

zijn,gemakkelijkziJj 	weer aan elkaar 
laten voegen. 


