
KORTE REDEDEELINGEN. 

Articulatie-papier kan men zelf zeer goed maken van een stukje 
gewoon papier, door dit met een laagje Parijsch rood (goudpoeder) 
te bedekken. Hiertoe bevochtigt men den vinger met spiritus, neemt 
daarmee wat poeder op en strijkt dit uit over het papier. 

Sunsttanden. Om kunsttanden uit een caoutchoucplaat te verwij-
deren, worden zij meestal boven een spiritusvlam verhit en dan 
uitgelicht. Hieraan zijn eenige bezwaren verbonden, waarvan de 
geur van aangebrande caoutchouc voornamelijk vermelding verdient. 
Men bereikt evengoed zijn doel, door de plaat even te koken. de 
caoutchouc verweekt daardoor voldoende om eenige tanden te 
kunnen verwijderen. Door dit eenige keeren te herhalen, is men 
ook met een geheel gebit spoedig klaar. 

Instrumenten. Om deze te polijsten, wordt aanbevolen ze in te 
wrijven met een stuk dik week leder, dat van een weinig zink- 
oxyde is voorzien. 	 Brit. Journ. Dent. Science. 

Onze oog en hebben wij in de eerste plaats noodig, en het is een 
goede gedachte van de Pacific Medical Record, om ons in de 
navolgende regels nog eens te herinneren aan alles wat kan dienen 
om deze onmisbare „werktuigen" gezond te houden. 

Lees of studeer nooit bij onvoldoende verlichting. 
Het licht moet van terzijde komen, niet achter of voor den lezer 

geplaatst zijn. 
Lees niet wanneer uw lichaam vermoeid is, of wanneer het van 

een ziekte herstellende is. 
Lees niet in liggende houding. 
Vermoei uw oogen niet door langdurig fijn werk, maar gun ze 

van tijd tot tijd rust. 
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Vermijd gedurende het lezen of studeeren eene ineengedoken 
houding en alles wat congestie naar het hoofd ten gevolge zou 
kunnen hebben. 

Vermijd het lezen van te klein of te slecht gedrukte lectuur. 
Zorg voor een goeden bril, ingeval dit hulpmiddel noodig is. 
Volg de voorschriften der gezondsleer en vermijd het gebruik 

van alcohol en tabak. 
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging in de open lucht. 
Verwaarloos niet het lichaam ter wille van den geest, want 

gezichtszwakte gaat meestal samen met onvoldoende physieke 
ontwikkeling. 	 Pac. Med. Record. 

Gemakkelijk smeltbare legeering. Een mengsel van 48 d. Bismuth, 
13 d. Kadmium en 19 d. Tin kan bij zeer lage temperatuur (be-
neden kookhitte) gesmolten worden. Zelfs kan een versche gips- 
afdruk hiermede gevuld worden. 	 Cosmos. 

Bloedstelpend middel. Hars, tot poeder gestampt, 4 d.; 95 0/0  Car-
bolzuur 3 d.; Chloroform 2 d. Een stevige wattenprop, grooter 
dan de wondholte, wordt met dit mengsel bevochtigd en stevig in 
de holte gedrukt; hierdoor zal de bloeding zeer spoedig ophouden. 

ITEMS. 

Afgebroken naalden, die in het wortelkanaal zijn achtergebleven, 
kan men verwijderen, na eene applicatie gedurende eenige dagen 
van eene 25 °/o  pyrozoon-oplossing, op een watje ingebracht. 

Dr. WALTON, CAL. 

...Nauwkeurig passen. Verschuiving of week worden van het 
wasmodel is dikwijls de oorzaak, dat een gebit bij de aflevering 
niet nauwkeurig sluit. Om deze teleurstelling te vermijden, geeft 
Dr. HENLEY (Texas) den raad, eerst een dunne plaat caoutchouc te 
vulcaniseeren, en daarop provisorisch de tanden te plaatsen, met 
de noodige was, om de juiste contour aau het tandvleesch te 
geven. Zulk eene plaat zal niet veranderen. Daarna wordt dezelfde 
plaat met de nog ontbrekende caoutchouc aangevuld, en opnieuw 
gevulcaniseerd. Op deze wijze is, ingeval rose caoutchouc gebruikt 
wordt, deze tevens van een sterkeren bovenrand voorzien. 


