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Hoe verschillend de inzichten ook mogen zijn betref-
fende het vervaardigen en de plaatsing van plaatverster-
kers, in één opzicht stemmen allen overeen, n.l. dat het 
kunstgebit genoegzame stevigheid moet bezitten om aan 
den gewonen, ja zelfs aan buitengewonen druk der masti-
catie weerstand te kunnen bieden. Kan het dit niet, dan 
volgt onverbiddelijk een breuk. 

Het is dus van groot belang bij het vervaardigen van 
technisch werk, hetzij caoutchouc, metaal, of kroon- en 
brugwerk, er zorg voor te dragen, dat het een voldoende 
sterkte en vastheid bezit om weerstand te kunnen bieden 
aan de krachten die daarop inwerken. Hoe dikwijls gebeurt 
het niet, dat men gebitten moet repareeren, die, zoo ze van 
meet af doeltreffend versterkt waren geweest, niet zouden 
gebroken zijn. Er zijn er dan ook onder ons die nooit een 
gebit afleveren zonder de noodige versterking. 

Het valt niet moeielijk vooraf te bepalen of de patient 
de noodige zorg aan zijn gebit zal besteden ; wie bij het 
binnentreden een stoelomverschopt, zijn regenscherm laat 
vallen, zijn hoed niet weet te bergen, geeft blijken van 
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.onverschilligheid, en zal dus ook voor zijn gebit niet de 
noodige zorg dragen. Men moet voor dergelijke patien- 
ten een gebit zoo sterk mogelijk maken. 

De eischen aan een goeden ver§terker gesteld zijn : 
bruikbaar, onbreekbaar en onzichtbaar. 

In caoutchoucwerk brengt men een versterker aan met 
een tweeledig doel, n.l. ten einde de plaat zoo d u n en 
s t e r k mogelijk te maken. Neemt dus de versterker te 
veel plaats in, dan wordt het eerste doel niet bereikt. Ook 
mag de versterker niet aangetast worden door bestand-
deelenl van de caoutchouc, of door stoffen die gewoonlijk 
in den mond aanwezig zijn. 

Onder de metalen die het meest geschikt zijn tot het 
vervaardigen van versterkers in kunstgebitten, komt in de 
eerste plaats in aanmerking goed gehard 16 karaats goud. 
Men gebruikt dit als draad, plat en geperforeerd. Dan volgt 
dental alloy, eveneens als draad, plat en geperforeerd, het-
welk, zoowel voor binnen- als buitenwerk een zeer goede 
steunkracht biedt. Het moet van goede qualiteit zijn ; 
ismen zij dus zeer nauwlettend in de keuze van zijn leve-
ranciers, daar sommige fabrikanten wel eens het voldoende 
gehalte platina verwaarloozen, waardoor het zwart wordt, 
tengevolge van zwavelzilver dat gevormd wordt. Platina-
gaas wordt ook gebruikt, doch is minder aan te raden daar 
het zeer licht buigt. Verder vormen Berlijnsch zilver en 
geperforeerd aluminium, mits goed in de caoutchouc ver-
borgen, zeer goede en goedkoope versterkers. 

In geheele ondergebitten met abnormalen beet moet men 
steeds een draad vulcaniseeren, hetzij een enkele draad, 
hetzij twee platgeslagen tegen elkaar gesoldeerde draden, 
al naarmate dit noodig is en de ruimte het toelaat 

Juterbock's versterkers voor ondergebitten geven heel 
aardig werk, maar veroorzaken moeielijkheden bij het uit- 
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werken. daar men zeer spoedig het aanzien bederft ; dit 

moet men trachten te voorkomen, daar wij het gewoonlijk 

maken voor patienten die op zeer fijne afwerking van het 

gebit gesteld zijn. Bij ondergebitten, waarbij men voorko-

men wil, dat de tong in aanraking komt met de caoutchouc,. 

kan men uitwendig een versterker aanbrengen, of de ge-

heek linguale vlakte met metaal bedekken. 

Partieele ondergebitten moeten steeds van versterkers 

voorzien zijn. Een zeer goede versterking verkrijgt men 

door een draad die nauwkeurig tegen de tanddhalzen aan-

ligt en overal flink de tusschenruimten opvult, terwijl de 

uiteinden steeds puntig afgevijld moeten worden. Half-

rond of plat geslagen draad neemt minder plaats in en geeft 

even goede versterking ; wanneer het noodig is, kan men 

ook een dubbelen draad gebruiken. Bij het stoppen van het. 
caoutchouc moet men zeer voorzichtig zijn, het model niet 

te beschadigen, daar men licht een drukking op den draad. 
uitoefent, waardoor deze in het gipsmodel gedrukt wordt. 

Het gevolg daarvan is, dat bij de plaatsing van het gebit 

hetzij de tanden niet aansluiten, of de uitstekende draad op 

het tandvleesch drukt, waardoor men den patient pijn ver-

oorzaakt ; gemakshalve knipt men den draad op die plaats 

weg en krijgt het gebit juist daar ter plaatse een zwak 

punt. Velen onder ons soldeeren de klammers aan den 

draad en heeft dit ook zijn voordeel ; maar door deze 

methode raken de klammers in de gipstanden en moeten 

daarna weggesneden worden, waardoor dan allicht iets van 

het gebit verloren gaat. 

Lennox gebruikt een draad welks uiteinden hij uit 

de was laat uitsteken, zoodat, wanneer het  tegenmodel ge-

goten is, de draad uitstekend in de gips gefixeerd is. Ook 

kan men in het midden tegen den versterker aan een stuk. 
draad soldeeren, dat men vrij van de was laat loopen. pit. 
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voorkomt elke verplaatsing van den draad, hoe groote 
drukking er bij het stoppen ook wordt uitgeoefend. Wat 
wij hiermede willen beoogen, is evenals bij elk technisch 
werk een vertrouwbare methode te hebben, zoodat we 
zeker kunnen zijn goed werk te leveren. Zoo heeft men 
b.v. ondergebitten waar één tand is blijven staan, gewoon-
lijk de hoektand. Daar ter plaatse is het gebit dan het 
zwakst. Men kan dit het best te boven komen, door twee 
draden, één labiaal en één linguaal om den tand te laten 
heenloopen. Geheele bovengebitten behoeven geen steun, 
uitgezonderd bij abnormalen beet of ingeval de mogelijk-
heid bestaat de tanden af te bijten. 

Versterking kan men op de volgende manier aan-
brengen 

I. de tanden van dekplaatjes voorzien of ze onderling 
door draad verbinden. 

2. den alveolaarrand met stukjes geperforeerd metaal 
bedekken of : 

3. Bijtvlak ,(biting surface) of uitwendigen versterker 
aanbrengen. 

I. en 2. behoeven niet nader te warden omschreven. 
3. onder een biting surface verstaat men een plaatje op 
maat bevestigd tegen de articuleerende oppervlakte van 
de voortanden en een deel van den lingualen kant van 
het gebit. 

Wanneer men bij het passen van een gebit ziet, dat de 
stand der boventanden ongunstig is, tengevolge van on-
regelmatigen stand der ondertanden, of door welke ande-
re abnormaliteit ook, voorziet men het gebit van een 
biting surface. Men beginne met te zien of de beet op de 
dikte van ons metaalplaatje al dan niet kan worden ver-
hoogd. Indien dit kan, neme men een afdruk van de op-
pervlakte en giete het in gips ; maar indien de beet niet 
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kan verhoogd worden, neme men direct een gipsmodel, 
na de oppervlakte met olie te hebben bestreken. 

Een stukje plaat dikte no. 7 wordt pasklaar gemaakt, 
waarbij men zorg draagt, dat het reikt tot den snijkant van 
de voortanden en omstreeks een derde van het linguale. Dit 
wordt nauwkeurig bevestigd en pas gemaakt aan het gebit. 
Indien de beet niet hooger kan gemaakt worden, wordt de-
was verwijderd en slijpt men, zooveel als noodig is, van 
de achtervlakte der voortanden af. 

Indien de beet hooger kan worden gemaakt, behoeft 
men van de voortanden niets af te nemen, maar laat men 
de praemolaren en molaren zakken. 

De onderscheidene plaatjes worden er aan gesoldeerd. 
en de achterkant gelijk gevijld, zoodat het caoutchouc 
boven komt. Daar zijn zeer weinig partieele caoutchouc 
bovengebitten die het kunnen houden zonder versterker 
van een of anderen vorm. Het meest aanbevelingswaardige 
is het geperforeerd dental alloy, dat als een inwendige 
versterker gebruikt wordt. 

Men neme een afdruk van de vereischte oppervlakte, 
giete deze uit en make de noodige modellen. Daarna neme 
men een stukje dental alloy en make dit pasklaar overeen 
komstig het model. Ten einde gelijke dikte caoutchouc te 
krijgen tusschen den versterker en het model, zeepe men de 
modellen in, verwarme een stuk caoutchouc waarmede men. 
het verhemeltevlak van het metaal bedekt, en perse het in. 
een bankschroef. 

Indien de natuurlijke tanden groot zijn, kan een draad 
aangebracht worden ; maar zoodoende verkrijgt men 
meestal geen mooi gebit, daar deze bij het afwerken spoe-
dig zichtbaar wordt. Bij breuken tracht men, waar het 
mogelijk is, de deelere aan elkaar te klinken, daar er dan 
geen kans bestaat het caoutchouc verandering ondergaat 

■ 
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bij het opnieuw vulcaniseeren, zooals krimpen, broos of 
donkerder van kleur worden. 

Bij metaalwerk verdient aanbeveling de zwakke deelen 
te versterken door strookjes metaal, maar veel beter is het 
het geheele gebit te versterken door het verdubbelen der 
plaat. 

Bij bovengebitten wordt de toegevoegde metaaldikte 
op de palatinale vlakte van de hoofdplaat aangebracht. 

Het wordt juist over den alveolaarrand gebracht, ten-
einde steun te geven aan. de stiften van de buisjestanden 
(tube teeth). Aan den achterkant evenwel moet men de plaat 
zoo dun mogelijk laten, ten gerieve van den patient. 

In ondergebitten wordt het metaal op de bovenvlakte 
versterkt, en wel aan den lingualen kant, teneinde dien te 
verdikken en zoodoende de kans te verminderen van be-
leediging der slijmvliezen. Metaalgebitten worden somtijds 
langs de kanten met een draad versterkt ; dit is vooral nut-
tig indien het metaal niet kan warden gebogen, zooals bij 
continuous gumwerk nog het geval is. 
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