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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. 

eischen, die ieder vakman als vanzelfsprekend, maar in de prak-

tijk niet steeds gemakkelijk zal vinden, geeft spreker behartigens-

waardige wenken. Een tampon gedrenkt met verdund zwavelzuur 
kan het middel zijn om na 24 uur te hebben ingewerkt de juiste 
ligging der kanalen te demonstreeren. Met een oplossing van 
bicarbonas natricus neutraliseert men een eventueel surplus aan 
ac. sulfur. Als wortelvullingsmateriaal wordt na pulpadevitalisa-
tie aanbevolen kolenwatten en onverdunde formaldehydoplos-
sing ; terwijl bijl gangreneuze pulpae hieraan nog eugenol wordt 
toegevoegd. Op 500 gevallen kwamen slechts 2 echecs voor. 

Oe. U. Vierteljahrsschrift fiir 
Zahnheilkunde. 

Korte Mededeelingen. 

Gutta percha in plaats van Caoutchouc. Dr. 
D oggett (Virginia) bericht, dat hij reeds sedert 25 jaren 

gebitten maakt men een basis van gutta-percha, hetwelk even-
als caoutchouc gevulcaniseerd kan worden, en vele voordeelen 
heeft ; b.v. de plaat is lichter, kan dunner gemaakt worden, de 
guttapercha zwelt niet gedurende het vulcaniseeren, en de be-
werking is eenvoudiger; een pers is niet nodig en het model 
en de tanden kunnen, niet bersten. Het moet gedurende een uur 
tot 32oe stijgen en drie kwartier daarop gehouden warden. Waai 
deze „vulcaniseerbare gutta-percha" verkrijgbaar is, en waaruit 

zij bestaat, wordt niet gemeld. 

A b sc es met f i stel. Dr. J amison (Miss.) beveelt eene 
methode aan, door hem toegepast, om tanden met fistels tot vol-
komen genezing te brengen. De wortelkanalen worden gereinigd 
en gevuld ; ter hoogte van den: apex wordt het tandvleesch ge- 
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ogend en met een boor het zieke deel van den alveolus, als ook 
het apicale einde van den wartel verwijderd, daarna gereinigd door 
uitspoeling met een antiseptische vloeistof en getamptmeerd met 
jodoformgaas. Hij verbetert den onaangenamen reuk van het 
jodoform door bijvoeging van enkele droppels nagelolie (met 
vaseline). De behandeling moet dagelijks herhaald worden tot 

geen etter meer wordt gevormd. 

Dr. S el i g m a n n betoogt in de Zahnrztl. Rundschau, dat 
het — ten spijt van het afkeurend oordeel der vele tegenstan-
ders — wel degelijk mogelijk is, goede en duurzame aluminium-
gebitten te vervaardigen. Er zijn vele soorten van aluminium 
en men moet zorgen• volkomen zuiver en veerkrachtig metaal 
te gebruiken. Door de groote kneedbaarheid neemt dit metaal 
gemakkelijk onreinheden op gedurende het pletten; eene zorg-
vuldige behandeling is dus noodig. Verder moet de pièce zeer 
zorgvuldig gepolij s t worden, dan zal niet over metaalsmaak 

warden geklaagd. 

C o f f er da in is gemakkelijk te snijden, wanneer men het 
vier of vijfmaal samenvouwt. 

Modelle n. Om een tweede model, gelijk aan het eerste, te 
verkrijgen, maakt Dr. Templeton gebruik van de stof, die tot 
het maken van drukpersrollen wordt gebruikt, zijnde een meng-
sel van lijm en melasse. Het model wordt met vet gesmeerd, in 
een ring geplaatst en de op een waterbad gesmolten massa er cp 
gegoten. Dit blijft een nacht staan en kan dan worden afgeno-
men. Daar deze massa elastisch is, herneemt zij,  na het afne-
men nauwkeurig den oorspronkelijken vorm, en kan men dus 
zooveel modellen maken als men verkiest. 

Dental Review. 

Bij gebrek aan articulatiepapier, geeft 't Ohio Dental Journal 
't volgend eenvoudig middel aan. 

Neem een dun blaadje papier, bevochtig den vinger met 'n 
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weinig alcohol of water, en doop den vinger daarop in 'n weinig 
Parijzerrood, en wrijf daarmede 't papier in. 't Droogt snel en 
eischt niet Ceel tijd. 

In sommige gevallen is men wel eens genoodzaakt tanden van 
eene oude caoutchoucplaat te verwijderen. Gewoonlijk houdt 
men dan de plaat boven een gasvlam. Zooals ieder weet ontwik-
kelen zich dan alles behalve aangename geuren ontstaan door 
H.2  S., S 02  en andere gassen. Dit nu kan vermeden worden, 
door de caoutchoucplaat even te kooken. De plaat wordt daar-
door eveneens buigzaam, en door middel van een buigtang kun-
nen de tanden makkelijk verwijderd worden. 

Ohio Dental Journal. 

VRAGENBUS, 

I) Vaak zie ik bij jonge patientjes (ro—r 5 jaar) een zwarte of 
een oranje geel beslag aan de tanden optreden;  dat zich vrij: plot-
seling vertoont en hoofdzakelijk zetelt langs, de approximale ran-
den der buccale vlakten. Poetsen doet het niet verdwijnen; het 
laat zich vrij gemakkelijk wegkrabben, maar recidiveert snel. 
Wat is bekend omtrent de aetiologie en welk afdoend middel 
kent men er tegen? 

T.. C. A. Bblg er,. Haarlem. 
2) Hoe verwijdert men borax, dat tijdens het soldeeren over 

het porcelein van den kunsttand gevloeid is? 
T. C. A. B b l g e r, Haarlem. 

j) Kan bij Empyema Antr. Highmori de Lugol'sche oplossing 
met succes aangewend worden? ZOG, ja, hoe moet deze: oplossing 
dán aangewend worden? 

P. Kikkert,  Amsterdam. 

4) Door vergissing is een caoutchoucstukje te laag gevulcani-
seerd. Verkrijgt nu deze caoutchouc zijne normale hardheid: we-
der, door 't stukje opnieuw en dan onder de normale temperatuur 
te vulcaniseeren? 

P. Kikkert, Amsterdam. 


