
De Bonwall Articulator. 

Alvorens den Bonwill Articulator te beschrijven wil ik 
eerst eens pogen de gronden aan te toonen, die het bestaan 
van dezen articulator rechtvaardigen en ieder de onmisbaarheid 
van zulk een toestel doen inzien bij de vervaardiging van 
een kunstgebit of van enkele tanden. 

De eerste vereischte is, dat we de tanden moeten beschouwen 
als de werktuigen der kauwspieren, als onderdeel van de 
kauwinrichting. 

We kunnen ons geen tanden zonder kauwspieren en geen 

kauwspieren zonder tanden voorstellen of de kauwinrichting 
zou haar doel missen nl. het fijn bijten en fijn malen van voedsél• 

Ontbreken dus een of meer tanden, dan kunnen we ze 
door kunsttanden vervangen, om de kauwinrichting in stand 
te houden ; maar we kunnen voor dat ontbrekende werktuig 
geen ender in de plaats stellen, dat langer, korter of 
breeder is, zonder de functie van de geheele kauwinrichting 
te vermindern of op te heffen, evenmin (men veroorlove 
mij deze vergelijking) als dat men uit een horloge een rad 
kan nemen en daarvoor een grooter, kleiner of dikker in 
de plaats kan stellen, terwijl het werk blijft loopen. Om 
echter een passend rad te maken, moet men het geheele 
horloge of ten minste een dat daaraan gelijk is hebben om 
te controleeren of dat rad juist gemaakt is. 

Nu evenals met het horloge, zoo is het ook met de 

kunsttanden. Ook zij toch vormen een deel van het geheel ; 
om nu dit onderdeel goed te maken, dient men de geheele 
kauwinrichting er bij te hebben. 

Dan heeft men echter niet alleen rekening te houden, wanneer 

*) Doordracht gehouden in de vergadering der N. T.-V. 20 OQtober 1894. 
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de kauwinrichting in rust is (articulatie bij gesloten beet), maar 

ook als het k 	in werking is en de tandei dus ook 

andere stellingen innemen. (Voor- en zijwaartsche articulatie). 

Eigentlijk zou dus tijdens het stellen van een debit, de patient 

tegenwoordig moeten zijn, doch daar dit niet te doen is, 

zocht en vond men een instrument, dat wat de vormen en de 

bewegingen der kauwinrichting betreft de natuurlijke vervangt. 

Dit instrument is de Bonwill articulator. Een gebit, 

daarin gemaakt, moet aan den eisch, die tegenwoordig 

gesteld mag en kan worden, beantwoorden en deze eisch is 

niet, dat de tanden er oogenschijnlijk mooi uitzien, maar 

dat de patient met zijn debit kan kauwen, alsof het zijn 

natuurlijke tanden waren en daar waar een enkele tand 
geplaatst is, deze niet het contact van de anderen ver- 

hindert, maar met zijne antagonisten medewerkt. 
Dat toch is;  als 't ware, de roeping der kunstfanden. 

Uit het voorgaande blijkt dus in 't kort 
Dat de Bonwill articulator voor ons de geheele kauwinrich- 

ting weergeeft zooals ze in natura is en dus bij het maken 
van een kunstgebit of van enkele tanden niet mag ontbreken. 

're verwonderen is 't dat Bonwill zooveel moeite heeft gehad 
zijn articulator ingang te doen vinden bij zijn collega's, niet- 
tegenstaande 11ij bijna overal, in Amerika en in Duitsehiand 
voordrachten hield. Eerst sedert 1888 wordt zijn methode te 
Berlijn en te Leipzig aan de tandheelkundige school onderwezen 
en sedert dien tijd telt hij in bijna alle landen aanhangers. 

Om den lezer nu eene goede voorstelling van den oor- 
spronkelijkeu Bonwill articulator te geven heb ik dezen in 
teekening doen brengen (fig. I.) Fib. TI daarentegen stelt de B. a. 
met eenre verbeteringen aangebracht, voor. Nu is alleen de boog, 
die dient ter opname van het bovenste gipsmodel, beweeglijk. 

Anatomisch juister is het, de bovenkaak als vaststaande 
en het onderdeel (boog ter opname van het onderkaaks- 
model) als beweeglijk te beschouwen. 
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Het bovengedeelte nu kan zich door middel van het 
scharnier en de veer aan weerszijden (zie fig.) op de volgende 
wijze bewegen . 1°. op en neer, achterwaarts en naar weerszijden. 

\\Tajineer  men nu de beide gipsmodellen in den articulator 
door middel van een weinig gips bevestigt, dan kan men 
bij het stellen der tanden;, telkens den articulator naar alle 
zijden bewegen en dus controleeren of de een of andere tend, 
de rechte en de voor- en de zijzvaartscl e articulatie verhindert. 

In fig. II. zijn. de kleine veranderingen (naar mijn opinie 

groote verbeteringen) pan de B. art. te zien. 

I. De verbinding door een stevigen metaaldraad van A. 

naar B. ; die bij het openen van den articulator het scharnier 
voor verlamming behoedt. 

Il. De stelschroef, die bij het sluiten van den articulator 

het beschadigen der gipsmodellen verhindert en altijd den 
juisten afstand tusschen boven- en onderka,ak bewaart. 

lIT. De bogen ter opname der gipsmodellen, die uit 6én 
stuk vervaardigd zijn, zoodat het verloopen der kleine schroefjes 
in fib. 1 vervalt. 

IV. Daar de zijlijnen der bogen in fib. Il. niet evenwijdig 
loopen blijft bij diet uitnemen van het gipsmodel uit dell artio- 
lator, de indruk der bogen in de gipsmodellen zoo bewaard, 
dat deze altijd weder evenzoo juist met een weinig gips 
bevestigd kan worden. 

Nu blijft mij nog alleen over de wijze te beschrijven, 
hoe men de gipsmodellen op de juiste plaats in den articu- 
lator bevestigt. 

Daardoor is het noodig, dat ik eerst verklaar dat Bonwill 
bij .ongeveer ?000 personen metingen deed en van het resul- 
taat dier metingen is bij de vervaardiging van den Bonwill 
articulator gebruik gemaakt. 

T. De afstand van de middelpunten der beide processus 
condyloideus bedroeg gemiddeld 10 e1I. 
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II. Pe afstand van ieder der middelpunten der beide proc. 
condyloideus tot het midden der snij vlakten der onderste 
middelste incisivi ook gemiddeld 10 cM. 

Dus door een A te vervaardigen, waarvan elke zijde 10 
cM. bedraagt en deze dan aan den articulator bevestigd door 
middel van twee haakjes, welke aangebracht zijn op de plaats, 
die de proc. condyloid. voorstelt, vindt men direct het midden 
der incisivi. 

Nu vond ik het ook hoog noodig de hoogte te bepalen 
van de margo infra-maxiflaris tot de snij- en kauwvlakte der 
incisivi en molares. Hiertoe deed ik bij verschillende personen 
metingen waarvan het resultaat was als volgt : de afstand van 
den margo infra-maxillaris tot de snijvlakte der incisivi bedroeg 
gemiddeld 4 cM., en tot de kauwvlakte der molares 31/2 cM. 

Naar deze afmetingen construeerde ik van metaaldraad 
aan den driehoek de lijnen DO, DC en D1C1. 

Bevestigt men nu deze figuur aan den articulator zooals 
in fig. II. duidelijk te zien is, dan kan het geen moelijk- 
heden opleveren het onderkaaksmodel in de art. te plaatsen. 
Zit nu deze op zijn plaats, dan neemt men in was, zooals 
men dat noemt den gewonen beet bij den patient, legt het was 
op de onderkaak en plaatst daarop de bovenkaaksmodel en 
laat de bovenste boog op dat model rusten en bevestigt 
dit dan met een weinig gips. 1s dat verhard, dan kan 
men den articulator openen, het was verwijderen en tot het 
stellen der tanden kan worden overgegaan. 

ik meen door deze beschrijving de lezers overtuigd te hebben 
van het groote nut van dezen articulator, hoop later te 
vernemen dat ze algemeen in gebruik is genomen en durf vrij 
verklaren dat een gebit met behulp van dezen articulator 
gemaakt, aan de hoogste eischep zal beantwoorden tot groote 
tevredenheid van ons en van den. patiënt. 

B. FRANK. 

---►4hß-- 
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