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Fen tandpoeder, dat voor gewone reiniging moet dienen, 
moet fijn, ouscliadelijk, alkalisch, antiseptisch en niet onaan- 
genaam zijn. 

Is het tandvleesch ontstoken, dan moet er een adstringens 
aan toegevoegd worden, en als de tanden erg verwaarloosd 
zijn, is het wenschelijk dat, voor een korten tijd, een 
praeparaat wordt voorgeschreven met zeer fijn poeder van 
ossa sepia of puimsteen. Met betrekking tot de antiseptica ; 
deze moeten niet weggelaten worden, dewjjl, hoewel het 
zeer moeielijk is de mond geheel te steriliseeren, verschil- 
lende antiseptica niet vergiftig noch onaangenaam zijn. 

Tal van zelfstandigheden worden voor tandpoeders aan- 
bevolen en wel de volgende ingrediënten, gerangschikt naar 
hunne werking 

Alkalisclie 	 Aníisepíisehe 
Gepraecipiteerd Krijt. 	Oleiim Eucalypti. 
Gewassehen Krijt. 	Acid. Carbolic. 
Zeep. 	 Creosotum. 

IVelrie/cefl(le en Anisepisc1ie 	Ad$erinç,'enia 
Oleum Cassiae. 	 Rad. Rhataniae. 

 Cinnamomi. 	Acid. Tannic. 
~~ Caryophylli. 	Alumen. 
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Oeum Lavendulae. 	Myrrha. 
Menth. Pip. 	Cort. Cinchon. 

 Gaiiltheriae. 	Borax. 
Rosarum. 	Acid. Boricum. 

Chloras Kalicus. 

Slvmiddcian 	 an wfjfelachige, onwerkzame 
of gevaarlijke beteekenis 

Puimsteen. 	 Camphor. 
Ossa Sepia. 	 Houtskool. 
de meeste Caco3 	Sulph. Chinins. 

verbindingen. 	Cremortart. 
Koolzure Magnesia. 
Kleurmiddelen (Caimin.) 

IIet volgende voorschrift is voor ,alle gewone doeleinden 
geschikt: 

R rarb. Cab. praecip. 	Z ii/ 
Pulverfis Saponis dun 	S S 
acid. Carbolici vel 
Olei Eucalypti 	m x x 

 Menth. Piperitae m x 
 Gaultheriae 	m x 

Misce. 

Daar gepraecipiteerd krijt alkalische en reinigende eigen- 
schappen heeft, daarbij licht adstringeerend is, moet clit de 
groote massa van een tandpoeder vormen. 

Het kan vervangen worden door gewaschen krijt, ge- 
praecipiteeerd is evenwel te verkiezen, dewiji het lichter is 
en niet zoo gemakkelijk kcekt. 

De reinigende eigenschappen van zeep zijn te wel bekend, 
om char wat aan toe te voegen. DITTMAR verklaart de 
werking als eene (inherent property) van zijne oplossing tot 
geëmulgeerde vetten. 

De beste antiseptica in den mond zijn O1. Eucalypti, 
Acid. Carbolic, of Creosoth. 
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Sublimaat moet door zijne vergiftige eigenschappen, met 
bijzondere zorg gebruikt worden. 

In plaats van de opgegevene, mogen, wanneer men de 
poeder een aangenamer smaak wil geven, ook andere Aeth. 
Oliën voorgeschreven worden, doch dit zijn bijzaken die 

niets tot het nut bijdragen en aan het oordeel van den 
practicus over gelaten kunnen worden. 

Poeder van Iriswortel kan er om zijn geur ook aan 
toegevoegd worden. 

Voor een adstringeerend Tandpoeder kan bovenstaande 
formule tegelijk met Puiv. Krameriae Z S S gegeven worden 

Rad. Rhataiiiae is een krachtig adstringens, doch Myrrhe, 
Aluin, Kinabast, Borax, Acidum Boricum of Chloras Kalic. 
kunnen daarvoor in gelijke verhouding gegeven worden. 

Bij sponsachtig ontstoken toestanden van het tandvleesch, 
is het raadzaam een mondwater en een adstringeerend 
tandpoeder voor te schrijven. ve adstringeerende eigenschappen 
van Myrrhe zijn zwak en in plaats van de ouderwetsche 
Tinet. Myrrhe en Borax voor te schrijven, is het verkiese- 
lijk eene geconcentreerde oplossing van Acid. Tannic. in 
Alcohol, Borax, Acid. Bozic., Aluin in Glycerine met o 
zonder Tinct. Rhataniae of eene verzadigde oplossing van 
Chloorzure Kali te nemen. 

is eene slijpende substantie aangewezen, clan mag er 
Puiv. Lap. Pumic. Z S S of Puiv. Ossa Sepiae Z S S 
aan toegevoegd worden. Het voortdurend gebruik van zulk 
een poeder is af te keuren dewijl het afslijting van de 
oppervlakte der tand tengevolge heeft. 

De ingerediënten, die onder de onwerkzame genoemd zijn, 
moeten om de volgende redenen niet voorgeschreven worden 

Camphor. Van deze stof wordt gezegd dat zij groefjes 
in het email maakt. 

Door persoonlijke waarneming kan ik deze bewering niet 
staven. Ik acht bet evenwel veiliger deze stof niet toe te passen. 
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Houfskool. De waarde zijner antiseptische eigenschappen 
wordt meer dan geanuleerd door zijne kleur en de scherp 
krassende deeltjes, die het dikwerf bevat, verder zet het 
zich gemakkelijk onder lien vrije gedeelte van het tand- 
vleesch, waardoor dit een donkere lijn krijgt, veel gelijkende 
op een verschijnsel bij loodvergiftiging. 

Sulph. Chinini is zwak antiseptisch en niet adstringeerend. 
De adstringeerende eigenschappen worden alleen gevonden 
in de Itinaba,st welke ook antiseptisch is. 

Crernortart is contrageïndiceerd door zijne reactie. Zware 
Carb. Magnesiae won't voornamelijk door zijne antizure 
werking gebruikt. 

Kleurmiddelen zijn overbodig. 
Alles tesaamgenomell moet geconstateerd worden, dat op de 

mechanische reiniging van de tanden in de le plaats gelet 
moet worden, en dat men tandborstels dikwijls moet vervangen, 
dewijl ze spoedig septisch worden. 

Bovenstaaild stukje, voorkomende in "Guys Hospital 
Gazette", overgenomen in Quarterly circular en door mij 

uit het Engelstb vertaald, bied ik den lezer van ons tij d-. 
schrift aan als eene bijdrage, dat het in Engeland niet 
altijd noodig is om met bepaald nieuwe gezichtspunten aan 
te kamen, wanneer men mede wil werken om een weten- 
schappelijk tijdschrift te vullen. 

lk geloof niet dat er onder de tandmeesters één is, die 
uit het medegedeelde iets leeren zal, integendeel zullen ze 
met mij wel teen enkele zinsneden bezwaar hebben. 
Evenmin geloof ik dat een Ned. tandmeester, die met zijn 
circulair-borstel in ééne séance in staat is bij een verwaar- 
loosd debit de meeste aanslag weg te nemen, zijnen patienten 
voor dat doel, zij het din ook tijdelijk, Puimsteen of Ossa 
Sepia voor zal schrijven. '1'e verwonderen is het dat 



88 Tandpoeders„ door Wm. A. M a g g s, L.R.C.'I', M.R.C.S, L.D.S. Eng. 

de Heer MAGGS Camphor afkeurt op grond van een ver- 
schijnsel, dat niet door hem, en wellicht ook wel door 
niemand waargenomen is, terwijl hij zwijgt van het algemeen 
bekende verschijnsel, dat bij toepassing van Camphor tand- 
poeder, de gingiva in volume afneemt en daardoor het 
wortel-cement aan verweeking blootgesteld wordt. Dat hij 
Gummi res. Myrrhae alleen afkeurt, omdat eene verzadigde 
alcoholische oplossing van Acid. Tannicum een veel sterker 
adstringens is, doet mij vermoeden, dat de geachte schrijver 
niet weet dat myrrhe, door zijne klevende eigenschappen, 
zich aan achterhoeksche plaatsen in het debit hecht en daar 
een steunpunt vormt voor voedingsresten en andere, voor 
gisting vatbare, stoffen. Voorts geloof ik niet dat mijnheer 
MAGGS ooit eene geconcentreerde alcoholische Acid. Tan- 
nicum oplossing in den mond heeft gehad. 

De uitdrukking llSublimaat moet met groote zorg gebruikt 
worden", is verre van overbodig. Het is evenwel geheel 
nieuw voor mij te hooren dat men er over denkt Sublimaat 
onder tandpoeder te mengen. 

Ten slotte nog deze opmerking 
//De Heer MAGGS haspelt de medicamenten, met betrekking 

hunner physiologische werking, een beetje raar door elkan- 
der. Het was ook voor het eerst in bovenstaand stukje, 
dat ik Acid. Boricurn en Chloras Kalicus onder de adstrin- 

gentia geraiigschikt zag." 
E. S. 


