Dental Union

Silensor SL

Een van de betere oplossingen van het snurkprobleem is

merkteken van de beetvork naar 50% en gebruiken die positie

de Silensor van Erkodent. Een splint waarbij de onderkaak

voor het aanbrengen van beetregistratiemateriaal (foto 3). Na

naar voren wordt gebracht zodat de luchtpijp tijdens de

het uitharden van het beetmateriaal kan je het van de beetvork

slaap open blijft. De verbindingsdelen die de boven- en

aftrekken en bijsnijden.

onderplaat verbinden geven de Silensor het comfort die
andere oplossingen moeten ontberen.

Als er met een constructiebeet wordt gewerkt, kiezen we voor
een sjabloon en verbindingsdeel van 25 cm. Onze patiënt

Drie jaar na de aankondiging is hij er dan eindelijk:

draagt echter al jaren een Silensor en merkte op dat onze 50%

de Silensor SL.

instelling voor hem niet ging werken. Hij wilde zijn onderkaak

Volgens Karl Heinz Both van Erkodent kost de nieuwe con-

toch nog wat extra naar voren hebben. Vanaf deze positie zijn

structie minder tijd om te maken en neemt de betrouwbaarheid

wij gaan werken.

>

van de Silensor toe.
Ik had al twee jaar geleden met Roel Nouwens gesproken over
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de nieuwe constructie die eraan zat te komen en ook hij stond
te popelen om er mee te werken. Hij maakt zeer regelmatig
Silensors en is erg enthousiast over het product.
Op de IDS in Keulen kreeg ik bij Erkodent de Silensor SL in
handen en kreeg ik direct materiaalkaarten mee. In de bijgeleverde gebruiksaanwijzing stond de nieuwe procedure beschreven zodat wij direct met ons huiswerk konden beginnen.
Roel zou een patiënt regelen waar wij een gratis oefen-Silensor
voor zouden maken.
2
Onze patiënt, Stef, is in de 50 en heeft al jaren tot volle tevredenheid een gewone Silensor. Hij was bereid voor ons tijd vrij
te maken.
Het is niet de bedoeling om van dit artikel een stap voor stap
handleiding te maken, maar de verschillen tussen de oude en
de nieuwe weer te geven. De grootste verschillen zie je al direct
op de kaart met Silensor onderdelen (foto 1).
De verbindingsdelen, de plaatshouders en de bevestiging zijn
totaal anders. Als extra zit er een protrusiebeetvorkje bij om de

“De nieuwe antisnurkoplossing: Silensor SL”

maximale proale beweging te bepalen. Een soort George Gauge

3

dus. Tevens is er van het gebruik van de speciaalgips afgezien.
De plaatshouders worden geplaatst d.m.v. plaatshouderstiften

Door Richard Wagenaar – productmanager tandtechniek (DU) en

en uitgeblokt met de nieuwe Erkogum color.

Roel Nouwens (tandprothetische praktijk Henk Nouwens, St. Michielsgestel)
Na het maken van de afdrukken wordt de Protrusionslehre in
de mond geplaatst om de habituele beet vast te leggen. Deze
wordt aangetekend met een watervaste stift (foto 2). Daarna
moet de patiënt de onderkaak zover mogelijk naar voren bewegen, waarna ook dat punt wordt aangetekend. We schuiven het
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Omdat een van de plaatshouders toch wat is bewogen door de

Nadat de modellen klaar zijn worden ze met het beetregistra-

We halen de eerste plaat al van het model en slijpen hem vast

tiemateriaal op elkaar gezet. Daarna kunnen de meetsjablonen

ruw in vorm. We draaien de modellen nu om in het dieptrek-

(ingesteld op 25mm) worden geplaatst en boren we gaatjes met

apparaat m.b.v. van de beetregistratie en plaatsen de eerste

in. Misschien is het in sommige gevallen toch beter om de spe-

de kopslijpende frees (foto 4). Let op dat de gaatjes bij de hoek-

plaat weer terug op het model. Nu trekken we de tweede

ciaalgips te gebruiken? (Foto 11 ‘het plaatsen van de ankers’.)

tanden niet te veel naar incisaal geplaatst worden!

Erkoloc Pro plaat over het model en sluiten de Occluform weer,

Plaats de vier plaatshouderstiften en daarna de plaatshouders.
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Erkogum gaat hij er moeilijker uit en wil het anker er moeilijk

maar nu met slechts een plaatshouderfolie ertussen. Dit voor-

Het omleggen van de verbindingsdelen is supereenvoudig,

komt inslijpen in de mond.

vergeleken met vroeger. Toen moest je de stopjes doorslijpen,
nu haken ze zich keurig vast achter de ankertjes (foto 12). Bij

Het is belangrijk dat de smalle kant van de plaatshouders naar
incisaal /occlusaal wijst (foto 5). Nu vullen we de ruimte tussen

We werken de platen vast af en slijpen materiaal boven de

controle in de mond blijkt dat inslijpen niet nodig is en dat de

plaatshouder en element op met de nieuwe paarse Erkogum

plaatshouders weg tot de inktmarkering (foto 10). Nadat de

beet blijft kloppen, zelfs wanneer de onderkaak verder naar

color. Dit materiaal is wel even wennen, als je rechts corrigeert,

cervicale vormgeving naar onze zin is, wippen we de plaatshou-

voren gaat.

zie je het links ook weer vervormen. Vlak voor de plaatshouder

ders eruit en trekken we de plaatshouderfolie los.

moeten kleine inkepinkjes worden gemaakt, dit zijn onder-

De reactie van de patiënt:

snijdingen die voor houvast van de verbindingsankers moeten

“Het apparaat past fantastisch, nog nooit zo’n perfecte aanslui-

zorgen (foto 6). Uiteraard worden de plaatshouders weer met

ting gehad op mijn gebit.”

6

een watervaste stift gemarkeerd (foto 7) en knippen we het
“Toch na twee nachten een korter verbindingsdeel gebruikt.

overschot van de stiften af met een gekartelde schaar.

Ik merk meteen, want ik heb meer energie, ik ben meer alert,
Wij monteren de boven én ondermodellen in de Occluform van

wakkerder en doezel minder snel. En even belangrijk; mijn

het Erkoform dieptrekapparaat d.m.v. de constructiebeet (foto

vrouw hoort mij niet meer snurken, daar werd ze anders zeker

8). Direct na het dieptrekken van de eerste Erkoloc Pro 3mm

wakker van.”

plaat, kunnen we de tegenbeet m.b.v. een zachte Erkolen plaat
van 1mm sluiten (foto 9). Hierdoor zal het occlusale vlak van
de eerste dieptrekplaat zich beter vormen naar het ondermodel.
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V.l.n.r. Richard Wagenaar, patiënt Stef en Roel Nouwens
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