
HORTE MEDEDEELINGEN. 

Separeeren. H. H. GANTZ gebruikt voor het separeeren van tanden 
kleine stukjes zeewier, hetwelk stevig in de caviteiten tusschen de 
tanden wordt gestopt. Dit is veel beter dan elastiek en veroorzaakt 
niet zulk een pijnlijke aandoening van gingiva en periost. 

Pyorrhoea. Door proeven, genomen aan de „John Hopkins" 
Universiteit, is gebleken, dat etter-culturen op glas terstond geste-
riliseerd worden wanneer zij met zilver in aanraking komen. Hierdoor 
is men op de gedachte gekomen om door pyorrhoea aangetaste 
wortels te omgeven met een ring van zuiver zilver, diep onder 
het tandvleesch gaande, en met cement bevestigd. De resultaten 
waren over 't algemeen goed, de ettervloed verminderde in zeer 
korten tijd, ook dan wanneer de bandjes gemaakt waren van 20 kar. 
goud, uitsluitend met zilver gelegeerd. 	 Register. 

Plaatselijke verdooving. Een 10 % oplossing van cocaine, op 
watjes in de neusgaten gebracht, en daar 10 minuten verblijvende, 
heeft zulk een verdoovenden invloed op de zenuwen der snijtanden, 
dat deze bijna geheel pijnloos kunnen worden geëxtraheerd of 
geëxcaveerd. In dit geval wordt de zenuw gevoelloos gemaakt 
vóór zijne intrede in den tand. 

Pijn na extractie. Één droppel eener 1 % oplossing van nitro-
glycerine in een half glas water genomen na extractie, is een 
krachtig en betrouwbaar middel, en ook van duurzame werking. 
Ook bij neuralgieën en hoofdpijn tengevolge van langdurige tand-
operaties heeft dit middel veel waarde. 

Soldeeren. Bij het soldeeren wordt aangeraden in plaats van 
houtskool, puimsteen te gebruiken, die geen schadelijken damp 
afgeeft en ook niet spat. 

Kronen. Alvorens de kroon te plaatsen, bestrijke men het tand-
vleesch rondom met eene oplossing van chloorijzer, hetwelk het 
uitzweeten van vocht tegengaat, zoodat het cement tijd heeft om 
hard te worden. 

Eigengemaakte Afvalhouder. Neem een cylinderglas met metalen 
schroefsluiting; boor eene opening in het midden, en zaag volgens 
vooraf getrokken lijnen het overtollige metaal weg. 

Items of Interest. 
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Bloktanden. Om te voorkomen dat de verbindingslijn tusschen 
blokken te veel zichtbaar wordt, neme men de goed aangeslepen 
blokken uit het gereed zijnde wasmodel, en bestrijke de voegen 
met een weinig dunne oxyfosfaatcement. Daarna worden de blokken 
weer op hun plaats gebracht en van het overtollige cement bevrijd 

Dental Office and Laboratory. 

Plaatselijke verdooving. In de first district Dental Society te 
New-York behandelde Dr. GENESE een eerste molaris van de 
benedenkaak; overkapping en vulling werd in ééne zitting verricht. 
De holte was zeer groot en het tandbeen buitengewoon gevoelig. 
Hierbij demonstreerde Dr. G. de pijnstillende eigenschappen van 
carbolas cocaini, verkregen volgens de formule: 

	

Rp. Cocain. 	4. 
Ac. carbol. 50. 

	

Benzoë. 	50. *) 
Onder aanwending van dit middel geschiedde het excaveeren 

zonder pijn. 	 Cosmos. 

Phosphor-olie. Dit is een uitmuntend geneesmiddel bij periostitis 
als een gevolg van gevariëerde tanden. Na de holte te hebben 
gereinigd en gedroogd, wordt een watje bevochtigd met deze olie 
ingebracht en door gutta persha afgesloten. Binnen enkele minuten 
vermindert de pijn. Zelfs kan een aldus behandelde tand dagen en 
weken lang met rust worden gelaten. Hoe de pijnstillende werking 
te verklaren, is niet bekend, maar Dr. ALBRECHT meent dat deze 
moet worden toegeschreven aan de vetachtige degeneratie van het 
weefsel, waarmede de phosphorus in aanraking komt. De olie 
wordt bereid door één deel droge phosphorus op te lossen in acht 
deelen amandelolie, onder verwarming. **) 

Dental Office and Laboratory. 

*) In het oorspronkelijke staat: Gum benzoin, d. i. Benzoëhars. 
**) Het is ref. niet gelukt eene z66 sterke oplossing te verkrijgen. 

-sief 	 
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