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lk weet wel dat goud niet veel meer gebruikt wordt 
in prothese, maar er zijn gevallen, waar het bepaald 
is geindiceerd ; en als dit zoo is, moet iedere kleine 
wenk of verbetering van belang zijn voor den tandarts, 
wien zijn eigen reputatie en de belangen van zijn 

patienten ter harte gaan. 
Ik neem aan, dat we allen vertrouwd zijn met het 

maken van modellen en tegenmodellen en het maken 
van de plaat pasklaar voor den mond. Nu is het 
ideaal een gouden plaat, waaraan de tanden met 
kaoutchouk zijn bevestigd, terwijl aan de linguale zijde 
een gouden reep de kaoutchouk bedekt. Ik wil nu 
eenvoudig mijn manier meedeelen om een dergelijke 

plaat te maken. 
Ik maak dan een gouden plaat en pas die in den 

mond en soldeer dan een smalle, platgeslagen draad 
langs den bovenrand ; deze plaat nu gebruik ik om 
artikulatie te nemen door een wasrol op de gewone 
wijze er op te leggen. Dan plaats ik de plaat in 
den artikulator en zet de tanden op, met of zonder 

tandvleesch, al naar gelang. Ik wil hier even vermel-
den, dat ik zoo mogelijk steeds eenvoudige tanden 
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zonder aangebakken tandvleesch gebruik, daar men 
deze op meer natuurlijke wijze kan opstellen. Na het 
geheel in den mond geprobeerd te hebben, wordt het 
linguale deel van tanden en plaat zorgvuldig in was 
gemodelleerd, zoodat we de vorm krijgen, die de 
binnenzijde van den gouden reep zal hebben, als 't stuk 
klaar is : hiervan nemen we een gipsafdruk, waarnaar 
zinkmodel en tegenmodel worden gegoten. 

Volgens een stuk lood, dat op het model wordt 
gedrukt, snijdt men een stuk goud in den juisten 
vorm. Nadat het goud gehamerd is, wordt het op zijn 
plaats gebracht over de was om te zien of het de 
uiste grootte heeft en of het op zijn plaats is juist 

achter de tanden. Als men vindt, dat alles in orde 
is, wordt het op zijn plaats gehouden en maakt men 
met een scherp instrument een paar teekens op de 
plaat dáár, waar de onderste rand van de reep haar moet 
aanraken. Als men nu de plaat even verwarmt, kan 
men tanden plus was gemakkelijk afnemen. Plaats de 
reep in positie volgens de teekens die ge reeds ge-
maakt hadt; houd reep en plaat samen en soldeer op 
twee of drie punten. Als de reep de plaat niet overal 
aanraakt, leg deze laatste dan op het metaalmodel en 
hamer of polijst den rand voorzichtig neer, met voorzorg, 
dat de plaat niet verbuigt. Bij 't soldeeren van de reep 
is het 't best een breede vlam te gebruiken, waardoor 
men de heele plaat in eens verwarmt tot bijna aan 
't smeltpunt van het soldeer, daar men door dat te 
doen de expansie compenseert en dus niet zoo licht 
een verandering in de vorm van de plaat krijgt. 

Nadat de reep aan de plaat is gesoldeerd, heb ik bij 
ervaring, dat het een goed idee is om een paar kleine 
proppen of beugels in de holte aan te brengen die 
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zich uitstrekken van den bovenrand van de reep tot aan 
de plaat juist achter de tanden. Gewoonlijk breng ik 
er drie aan, een in den mediaan en twee op zij tus- 
schen caninus en eersten bicuspidaat. Dit geeft stevig- 
heid aan reep en plaat en dient ook om de kaoutschouk 
vast te houden. Deze beugels kunnen worden gemaakt 
van goud of ook van nieuwzilver, daar ze geheel in de 
kaoutchouk komen te liggen. Als men eenige moeite 
ondervindt bij het soldeeren van den draad boven om langs 
de plaat, kan men dit gemakkelijk vermijden door de 
plaat om te keeren en dus de vlam tegen de binnen-
zijde er van te laten spelen in plaats van direkt op de 
draad. Als de vlam direkt op de draad wordt gericht, 
wordt dezer sterker verhit dan de plaat en smelt licht, 
terwijl de plaat oorzaak is dat het soldeer het smelt-
punt niet bereikt. 

Als men zorgvuldig is te werk gegaan bij het af-
nemen van tanden plus was van de plaat kan men ze 
meestal zonder veel moeite of modelleeren weer op 
hun plaats brengen. Nu wordt het stuk ingegipst, 
gestopt en gevulkaniseerd zonder veel bezwaren. 

Een plaat voor de onderkaak kan op dezelfde wijze 
worden gemaakt als hierboven vermeld is en door de 
kaoutchouk aan de linguale zijde te bedekken wordt 
een veel artistieker en mooier effect verkregen. 

Cosmos. 	 C. B. 


