
Iets over tanthextractie. 

Voordracht gehouden in de vergadering va,n den 7deii  Juli 
door 13ERNARD FRANK , 

Eene tandziekte wordt, even als iedere andere ongesteld- 
heid, des te beter behandeld naarmate men zich eene 
zuiverder voorstelling van het geval heeft gemaakt. Een 
der krachtigste middelen nm onzen blik te verruimen is 
ongetwijfeld daarin gelegen, dat we bij eene mislukte operatic,, 
niet rusten voor we de oorzaak daarvan hebben ontdekt 
en de ervaring, daarbij opgedaan, voortaan steeds toepassen. 

Het is een bekend feit dat nog een deel van het publiek 
den tandmeester beoordeelt naar zijne vaardigheid in het 
extraheeren en hoe conservatief we onze kunst tegenwoordig 
ook uitoefenen, komen er toch nog génoeg gevallen voor 
waardoor onze patiënten ons van die zijde kunnen beoordeelen. 

Wanneer we ons blad dienstbaar maken, om elkander 
geregeld onze ervaring mede te deden, ja zelfs niet aarzelev 
op schijnbare nietigheden te wijzen, dan ben ik er van 
overtuigd dat we de bruikbaarheid van ons orgaan daardoor 
in ruime mate verhoogen zullen. 

Eene hoed uitgevoerde extractie bedoelt een tand siel en 
goed te verwijderen zonder het tandylgiesth te scheuren, of 
eeii fractuur te veroorzaken. Hiervoor hebben wij instru- 
menten noodip.:, die er op ingericht zijn, om bij tanden, met 
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enkelvoudige wortels in den alveolus te kunnen dringen. 

Het periodontium is zeer dun, de ruimte tuschen wortel 

en alveolus zoo gering, dat het mij onverklaarbaar voor- 

komt, hoe men met stompe instrumenten eene extractie goed 

kan verrichten. 
Voor het verwijderen van de incisivi, canini en bicus- 

pidati, die gewoonlijk maar 6611 wortel hebben, zijn twee 
instrumenten bijna voldoende één voor de bovenste en 66n 

voor de onderste tanden. Bij een veelvuldig gebruik dezer 
instrumenten zullen de bekken spoedig stomp worden daar 
zij uit week staal vervaardigd zijn. In dit stomp worden 
der bekken nu ligt mijns inziens eene voorname oorzaak, 
waardoor eene extractie dikwerf mislukken kan. De moge- 
lijkheid om langs den wortel in den alveolus te glijden, is 
buitengesloten ; de bekken der tang omvatten slechts den 
tandhals of we]. een deel van den alveolus, waardoor een 
fractuur onvermijdelijk is. Voor en aleer wij dus eene 
extractie verrichten, moeten wij ons wel degelijk overtuigen, 
of de bekken der tangy wel uiterst scherp zijn ; gielukt zij 
din .nog niet, dan zie men toe of de hekken ook te breed 
kunnen zijn; ook dit is yen groot beletsel, waarop altijd 
gelet. dient te worden. Instrutnenten, waarvan de bekken 
smal zijn, zullen minder gevaar opleveren dan die waarvan 
de bekken te breed zijn. 

Een derden tegenstand ontmoeten wij vaak in den rand 
van den alveolus, die dikwijls door een dikkere beenlaag om- 
zoomd is (gemakkelijk kin men dit waarnemen wanneer men 
yen kaakbeen waaruit de tanden verwijderd zijn tegen het licht 
ziet). Ook deze moeielijkheid is gemakkelijk te ovérwinneu 
door eeue loodrechte incisie te maken door het- tandvieesch 
en de alveolus tot op Berl wortel, circa 4 mM. land. Het 
is zeer verrassend te zien, hoe gemakkelijk de tand wortels, 
na deze operatie, kunnen gegrepen worden. Het behoeft 
nauwelijks gezegd te wordrli, dat wij onzen I)atienten hier- 
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door tal van onaangenaamheden en ons zelven veel tijd en 
moeilijkheden besparen. Geschiedt deze operatie dan nog 

onder aanwending eener cocaine-injectie, dan kan men er 
zeker van zijn, dat onze patienten ons hoogst dankbaar 
zullen wezen. 


