
KORTE NIEDEDEELINGEN. 

Om in ontoegankelijke kanalen de pulpa te verdooven. wordt 
aanbevolen een mengsel van gelijke deelen tannine, creosoot en 
nagelolie. 

Ontsmetting van instrumenten. Boro-glycerine met zinksulfaat is 
een goed ontsmettingsmiddel, hetwelk de instrumenten niet aantast, 
bovendien voor de patiënten en voor hunne tanden onschadelijk is. 

Reinigingsmiddel voor de handen. Voeg bij een half pond 
boraxpoeder, een pond koolzure natron en een half pond fijn 
puimsteenpoeder, en zooveel glycerine als noodig is om het mengsel 
dikvloeibaar te maken. Dit kan in plaats van zeep voor het reinigen 
en blank houden der handen worden gebruikt. 

Matrix voor cementvullingen. Een uitstekende matrix voor zijde-
lingsehe cementvullingen maakt men van celluloid; men laat dit 
ter plaatse zoolang tot het cement volkomen hard is, en vindt 
dan eene prachtig gepolijste oppervlakte. 

Langzaam hard worden. In vele gevallen is het wenschelijk, 
dat het cement niet te spoedig hard wordt; men verkrijgt deze 
eigenschap door bij het cementpoeder een zeer kleine hoeveelheid 
fijn boraxpoeder te voegen. Wenscht men een snel hard worden 
van het cement, zoo voege men daarbij een klein deel van een 
droppel zoutzuur. 

Cementvullingen in approximale caviteiten. Onze oxyphosphaten 
zijn nooit te vertrouwen in approximale holten. Meer betrouwbaar 
kunnen zij worden gemaakt door tegen den cervicalen rand gutta-
percha te brengen. Voor teere jonge tanden en in 't algemeen voor 
zeer brooze tanden, ook van volwassenen, is deze vullingsmethode 
aan te bevelen. 
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Verwijdering van gips. Dikwijls blijven gipsresten hardnekkig 
aan de gevulcaniseerde platen kleven; men kan deze gemakkelijk 
verwijderen, wanneer men de plaat vijf minuten in zoutzuur dompelt. 

Om roode caoutchouc-platen aan den binnenkant van zwarten 
caoutchouc te voorzien, bestrijke men het model — nadat het van 
was gereinigd is — drie of viermaal met eene oplossing van 
zwarten caoutchouc; elke laag moet droog zijn, alvorens de volgende 
wordt aangebracht; daarna wordt met rooden caoutchonc op de 
gewone wijze gestopt. 

Overkapping van geamputeerde pulpae. Breng op den bloot-
liggenden pulpawortel een in 30% formaline-oplossing gedompeld 
gecarboliseerd watje. Na 24 uren is de oppervlakte gecauteriseerd, 
donker en hard, en toch elastisch; hierop kan de vulling worden 
gebracht. 

Gecombineerde goudvulling. Een deel cohesieve en twee deelen 
noncohesieve foelie samen gevouwen, en gebruikt ale noncohesief 
goud, geeft eene vulling die beter aansluit dan volgens elke andere 
methode, en ook sneller gereed is; het cohesieve goud moet zich 
aan den buitenkant bevinden. 

Pijnlooze devitalisatie. Men gebruike hiertoe een mengsel van 
gelijke deelen arsenicum en tannine, goed gemengd met eene ver-
zadigde oplossing van cocaine in carbolzuur. Alvorens de pulpa te 
verwijderen, brengt men cocaine en carbolzuur in het kanaal, en 
wel tot aan den apex. Hierdoor worden pijn en bloeding tegengegaan. 

Reinigen van afdruklepels. Wrijf deze in met olie en kook ze 
daarna uit in sterk zeepwater. Dan kunnen ze gepoetst worden 
met krijt. 

Overkapping met Salol. Verwijder zooveel mogelijk het verweekte 
tandbeenweefsel, verzadig den bodem der holte met kaneelolie; vul 
een platinakapje met een mengsel van phenylzuur, zinkoxyde en 
vaseline, en plaats dit op de blootliggende pulpa. Breng op het 
kapje eenige kristallen salol, en laat deze overvloeien met een 
verwarmden polijster; hierdoor verkrijgt men eene hermetische 
afsluiting. 
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1Vortelvulling met was. Na reiniging van het kanaal en uitdroging 
met een heete naald, brenge men een weinig gele was in het kanaal 
en laat het daar smelten door het inbrengen van een passend 
verwarmd instrument. Met behulp van een opgerolde wat kan de 
was tot in den apex gedrongen worden. Dit is een goede blijvende 
vulling, die niet schrompelt noch bederft, en zelfs zonder gevaar 
door het foramen kan worden geperst. 

Vullen van Melktanden. Als een goede voorbereiding der holte 
niet mogelijk is, wordt het weeke dentine met zilvernitraat 
bestreken, en de holte met oxyphosphaatcement gevuld. De vulling 
kan later vernieuwd worden; het excaveeren veroorzaakt dan weinig 
of geen pijn. 

Voor gevoelige dentine is zilvernitraat nog steeds het beste 
middel. In den regel wordt éen dag na aanwending van dit middel 
geopereerd. Maar het is beter dit te doen een half uur na de 
aanwending. Het beste is eene versehe verzadigde oplossing van 
het zout; de vooraf klaargemaakte preparaten verliezen spoedig 
hun cauteriseerend vermogen. 

Items of Interest. 

Corpus alienum. Eene vrouw te Elisabeth (N.-Y.) heeft een ver-
standskies opgehoest, die tijdens de extractie (onder lachgasnarcose) 
verdwenen was, en drie maanden in een bronchus gehuisd had. 

Weekblad Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Dr. JOHNSON van de Dental Review schrijft: 
„Besmeer uw schuurpapierschijfjes en repen met vaseline of olie. 

Dit voorkomt pijn door vermijding van de bij de wrijving onstane 
warmte. De schijfjes worden buigzamer, zoodat men ze gemakkelijker 
tegen een gegeven punt kan drukken en de fijne gouddeeltjes blijven 
aan de oppervlakte hangen; de tandarts, die zijn oude schijfjes bewaart 
en ze naar den essayeur stuurt, zal verbaasd zijn over het gevolg". 
Wij kunnen dezen raad niet dan onderschrijven; echter houden wij 
het er voor dat men met voordeel de olie door glycerine kan ver-
vangen. Vddr het gebruik doet men een druppeltje op het schijfje. 

(Revue Odontologique.) 
(Dental Record.) 


