
Cataphoresis. 

De cataphoresis heeft in den laatsten tijd vooral in Amerika 

zeer de aandacht getrokken als een bruikbaar middel, om de 
gevoeligheid van het dentine te verminderen of geheel weg te 
nemen, en om de kleur der tanden te herstellen. Reeds versche-
nen een zevental artikelen over dit onderwerp,  in Dental Cosmos 

en International Dental Journal; de. Engelsche bladen daaren-
tegen hebben tot heden nog niet veel aandacht daaraan geschon-
ken. En toch is men vrij algemeen overtuigd, dat de elektriciteit 
ons in de naaste toekomst schitterende diensten belooft, en eene 
nieuwe periode in de geschiedenis der menschelijke beschaving 
zal openen. Ofschoon eerst sedert ruim éen jaar dit onderwerp 
onder de algemeene aandacht wordt gebracht, is de uitvinding 
toch niet zoo recent, want reeds in 1833 werd door deze methode 
jodium geappliceerd, en in 1859 deed Richardson proeven op 
dit gebied ; sedert 1887 vinden wij zoo nu en dan een artikel 
hierover in de Amerikaansche bladen. 

In 't kart kan men de cataphoresis, of electrische osrnosis, 
definieeren als : het indringen van chemische stoffen in het 
organische weefsel door middel van den electrischen stroom, 
en in de richting van dien stroom. Dr. Peterson („International 
System of Electro-therapeutics") zegt : „Dit proces schijnt van 
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zuiver physieken aard te zijn, en moet niet verward worden met 
electrolyse." Het woord cataphoresis is afgeleid van twee 
Grieksche woorden, „kater", verder, en „phoresis" van „phorein", 
brengen of dragen ; bedoeld wordt dus het overbrengen van de 
positieve naar de negatieve pool. 

Mannen van erkende bekwaamheid, zooals Prof. W. J. Morton, 
Dr. Louis Jack, Dr. Gillett en anderen hebben deze methode 
reeds sedert geruimen tijd in een groot aantal gevallen met vol-
komen succes toegepast. 

Elektrisch toestel. De toestellen, die voor andere plaatsen 
van het lichaam dienst kunnen doen bij de aanwending der 
cataphoresis, zijn voor de tanden van weinig waarde, want deze 
organen verdragen den elektrischen stroom in veel geringere 
mate, en zijn reeds gevoelig voor een stroom die in andere li-
chaamsdeelen niet wordt opgemerkt. Derhalve moet men een 
toestel hebben, waarmee een bijna onmerkbaar zwakke stroom 
kan worden verkreger die zeer langzamerhand versterkt kan 
warden tot op het punt, dat wij voor ons doel noodig hebben. 
Dit is nog steeds een zwakke stroom; feitelijk is reeds een 
fractie van een milliampère voldoende, om een tand gevoelloos 
te maken, mits de stroom lang genoeg door den tand worde 
geleid. Bij personen, die niet al te gevoelig zijn voor den elek-
trischen stroom, kan men een of twee milliampères aanwenden, 
waardoor menu vlugger de verdooving verkrijgt; 'zelfs kan men 
in enkele gevallen zonder schade voor den patient drie tot vier 
milliampères gebruiken; evenwel verdragen de meesten dit niet. 
Men meet hierbij bedenken, dát met deze stroomsterkte be-
doeld wordt de stroom, die uitsluitend door de tandsubstantie 
gaat; moeten bovendien andere naburige weefsels verdoofd 
warden, dan moet de capaciteit van den toestel verhoogd worden. 

Batterij. Met het oog op de overgroote gevoeligheid van 
de levende tandweefsels, en de ongelijkmatigheid van den door 
de fabrieken geleverden stroom, vindt P r o f. Mort on het 
beter, een batterij te gebruiken. Hij prefereert een Lechanché' 
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van 3o tot 4o cellen, maar is van meening, dat een andere goede 
batterij evenzeer goede uitkomsten kan géven. 

Peter Brown beveelt eene drooge chloorzilver-batterij aan 
van 25 cellen, die' twee jaren goed blijft, en dhn voor een derde van 
de oorspronkelijke kosten vernieuwd kan worden. Deze batterij 
wordt ook door D r. Louis Jack aanbevolen ; hij zegt : „de 
chloorzilver-cellen zijn het meest geschikt voor medische doel-
einden, daar hierbij een goede verhouding bestaat tusschen de 
stroomspanning en de stroomsterkte; elke cel heeft een span-
ning van één volt en een sterkte van een vijfde tot een vierde 
ampère. De batterij blijft constant, d.. w. z., er is geen polarisatie, 
en de kracht blijft onverzwakt tot de cellen bijna zijn uitgeput. Er 
ontstaan geen dampen, en er is geen elektrolief, die storend zou 
kunnen werken ; bovendien zijn het „cheoge" cellen. D r.. G illett 
daarentegen gebruikt den straatstroom van Ir() volts, met een 
regulator. Evenwel is deze stroom ondoelmatig, niet alleen 
wegens de ongelijkheid, waarop reeds gewezen werd, maar ook 
wegens de neiging tot kortsluiting, en het gevaar -- en dit is 
werkelijk een gevaar — van ernstige schokken door aard-ver-
binding. 

Elektroden. De elektroden, door Prof. Morton uitgevonden, 

bestaan uit een „negatieve?' of „verstrooiende" elektrode, en 
„actieve" electroden. De kleine negatieve elektrode is een ronde 
koolschijf van 3 inch (7.5 cM.) doorsnede, bedekt met twee 
amadou-schijfjes, aan elkaar gebonden door een geisoleerden 
draad, die in een groef rust. Deze elektrode is groot genoeg voor 
het verdooven van het tandvleesch of van het dentine. Voor 
groote huidoppervlakten zou men een elektrode van ongeveer 
6 inch moeten hebben. De actieve elektroden zijn verschillend 
van vorm; voor de verschillende gevallen, waarin zij; gebruikt 
worden ; maar de wijze van aanwending is bij allen gelijk. Voor 
de huid zijn enkelvoudige schijven van kool of tin voldoende. 
Voor den mond wordt een platte elektrode,• in den vorm, van een 
mondspiegel, gebruikt. Voor het tandvleesch, ten behoeve van 
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extracties enz., een vork-vormigen elektrode, waarvan beide schij-
ven dezelfde polariteit hebben. De actieve elektroden zijn alle 
geperforeerd, en voor het opnemen van een voldoende hoeveel-
heid vloeistof ingericht. Voor het gebruik bij sensitief dentine 
bestaat de actieve elektrode uit een platina buisje, geperforeerd 
en voldoende vloeistof kunnende bevatten, en omgeven door 
een wat. Voor bijzondere gevallen kunnen de elektroden ge-
modificeerd worden. 

Rheostaat. Ingeval de straatstroom gebruikt wordt, geeft 
Prof. Morton de voorkeur aan den „Wheeler Fractional Volt 
Selecter." Dit instrument, dat ook bij een batterij kan warden 
gebruikt, is vooral dienstig voor het gevoelloos maken van het 
dentine, omdat hierbij het veroorzaken van pijn gedurende de 
aanwending zooveel mogelijk vermeden moet worden. Bij aan-
wending op de huid en op het slijmvlies kan een gewone rheos-
taat dienen ; ook kan iemand, die volkomen vertrouwd is met 
zijn batterij, in alle gevallen wel een rheostaat gebruiken, maar 
de volt-selector vereischt minder voorzichtigheid en is dus te 
verkiezen. 

Milliampèremeter. Het is niet voldoende, de voltage te 
reguleeren; men moet ook een instrument bezitten, dat de sterkte 
van den stroom, die gebruikt wordt, aangeeft. Deze stroomsterkte 
is niet alleen afhankelijk van de voltage, maar ook van den 
weerstand, door het weefsel geboden. Ampères zijn de eenheden 
waarmee gemeten wordt, milliampères zijn duizendsten van deze 
eenheden, die tot medische en tandheelkundige doeleinden als 
maatstaf dienen. Reeds een kleine fractie van een milliampère 
veroorzaakt pijn in gevoelig dentine. Zonder dit instrument kan 
men niet weten hoe groot de stroomsterkte is, noch vergelijkin-
gen maken. De schaal van het instrument moet groot zijn, van 
één to•t tien milliampères, en gemakkelijk afleesbaar. De onmis-
baarheid van den milliampèremeter werd in het volgende geval 
duidelijk bewezen: bij eene aanwending onder cofferdam werd 
drie tiende milliampère afgelezen. Een paar minuten later wees 
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de milliampèremeter 3 milliampères aan; het bleek dat er 
een kortsluiting was ontstaan tengevolge van het doorboren 

van den cofferdam door een doorn van de klem. 
Oplossingen van Cocaïne. Oplossingen van 4 tot 3o pa. 

hydrochl. cocaïne in water kunnen warden aangewend. Prof. 
Morton heeft een mengsel gevonden, dat hij guaja-cocaïne 

noemt, en dat bestaat uit eene io pCt. oplossing van hydrochl. 
cocaïne in zuivere guajacol; deze sterkte kan tot 3o pCt. ver-
hoogd worden. Met deze oplossing kan men een volkomen 

anaesthesie verkrijgen, zoowel van het dentine als van de huid; 
maar voor gebruik op het slijmvlies moet die oplossing verdund 
worden. Hiertoe gebruikt hij een zo pCt. oplossing van cocaïne 
in glycerol, en vermengt deze oplossing met een gelijke hoeveel-
heid van de guaja-cocaïne. Prof. Morton merkt op, dat hij door 
deze formules in staat is den tijd, benoodigd voor het verkrijgen 
van anaesthesie, aanmerkelijk te verkorten ; evenzoo is ook minder 

stroomsterkte noodig; hij,  berekent zamel voor tijd als stroom-
sterkte een besparing van twee derden. Door de guajacol wordt 
-de cocaïne-oplossing verhinderd, te snel in die bloedcirculatie 
over te gaan, hetgeen door proeven bewezen is ; hierdoor wordt 
ook hct gevaar voor toxische verschijnselen tegengegaan. 

Peter Brown, daarentegen verwerpt de guaja-cocaïne, en is 
van meening, dat de guajacol niet de genoemde terughoudende 
werking bezit, dat de oplossing ontleed wordt, en dat de guaja, 
colreuk zeer onaangenaam is. Dit laatste wordt volgens Dr. 
Philips verbeterd door toevoeging van pijnolie. Volgens Brown 
is een verzadigde oplossing van cocaïne te verkiezen, hij ge-
bruikt 8—zo milligram cocaïne voor eene caviteit. 

Aanwending op de huid. De huid moet te voren goed ge-
reinigd worden met zeep en water. Ingeval guajacol gebruikt 
wordt, is zulks niet zoo noodzakelijk. 

Aanwending op de slijmvliezen. De slijmvliezen vereischen 
geene vooafgaande behandeling. De oplossing wordt door de 
actieve elektrode opgenomen en deze stevig op de plaats van 

I0 
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aanwending gedrukt. Bij; de vorkvormige elektrode moet men op-
letten, dat beide schijven juist geplaatst worden, zoodat een 
gelijke werking plaats vindt. Waar het contact niet volkomen 
is, vuile men de ruimte op met in de oplossing gedompelde 
watten ; ook kunnen op deze wijze beide :schijven, verbonden 
warden. Tot het behandelen van eene caviteit wordt deze — na 
het aanleggen van den rubberdam: — gevuld met een in; de op- 
lossing gedompelde wat, niet overloopend bevochtigd; dan 

wordt ook de applicator met de oplossing gevuld en van een 
klein watje voorzien. 

Gedurende de aanwending kan een of twee maal de stroom 
verbroken warden, om de wat in de caviteit van nieuwe vloeistof 
te voorzien ; of, wat nog beter is, men kan met een pipet nieuwe 
vloeistof aanbrengen, zoodat dan de stroom niet verbroken wordt. 
De andere elektrode kan in de hand gehouden worden, of elders 
aan het lichaam worden bevestigd op voldoenden afstand van 
de actieve; elektrode. Om zich te overtuigen, dat de actieve 
elektrode positief is, bevochtige men een stuk papier met een 
verzadigde oplossing van joodkalium ; aan de positieve pool zal• 
zich dan vrij jodium vertoonen. 

Ook kan men hiervoor lakmoespapier gebruiken ; de positieve 
pool kleurt het vochtig gemaakte papier rood, de negatieve blauw. 

Het openen van den .strooni moet zeer voorzichtig ,  geschieden; 
vooral .bij sensitief dentine is eenige ervaring noodig ; in den 
beginne mag niet meer dan een zwak brandend gevoel worden 
waargenomen. Om ook dit te voorkomen, late men de oplossing vijf 
minuten in de holte alvorens met den stroom te beginnen. 'Ge-
durende de eerste vijf minuten veroorzaakt elke versterking van 
den stroom even dit zwak brandende gevoel ; na, vijf of zeven 
minuten kan de 'stroom aanmerkelijk versterkt warden, zonder 
de minste gevoeligheid te veroorzaken. Nu kan de stroom tot 
twee of twee en 'een half milliampères worden versterkt, en twee 
of drie minuten op deze hoogte worden gehouden; het dentine is 
dan voldoende verdoofd om de operatie gevoelloos te doen .zijn. 
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Het is wensch'elijk. de elektrode gedurende de behandeling niet 
te verplaatsen of te verwijderen, daar het afbreken van den 
stroom voor den patient onaangenaam is. 

Opmerkingen. De omliggende deelen worden op de laatst 
beschreven wijze evenzeer verdoofd; bok kan men elk ander 
geneesmiddel. op d'eze wijze in den tand appliceeren. 

De hand die de negatieve elektrode vasthoudt, moet geen 
ringen dragen; het is voorgekomen, dat de vinger waaraan een 
ring was, gedurende de behandeling pijnlijk werd en een blaar 
vertoonde. Ook mag de stroom niet door metalen vullingen wor-
den geleid. 

Gevallen vit de praktijk. 1. Een gevoelige patient. Diepe 
holte in een molaar van de bovenkaak, tot nabij de pulpahorens, 
zeer sensitief. Door guajacol-cocaine wordt na twee aanwendin-
gen in, zeven minuten volkomen anaesthesie verkregen. De stroom 
was pijnloos. 

2. Een eerste hicuspis, was voorloopig gevuld met gutta-
percha; na zes weken was de holte uiterst gevoelig voor de 
minste aanraking. Anaesthesie met guajacol-cocaine.i. De eerste 
aanraking met een zwakken, niet waarneembaren stroom, ver-
oorzaakte hevige pijn, die langzamerhand verminderde; elke 
versterking van den stroom was pijnlijk. De wat in de holte werd 
drie maal vernieuwd. Na gedurende zeven minuten ongeveer 
r/ro milliampère te hebben aangewend;  was Dr. Morton in staat, 
den stroom tot 2/3 milliampère te versterken. De holte werd 
geheel gevoelloos. 

3. Twintigjarig persoon, zeer nerveus, met approximale cavi-
Feit in een bicuspis. De pulpa was geëxponeerd en zeer pijnlijk. Na 
het aanleggen van den cofferdam werd de holte gereinigd en de 
stroom aangebracht. Binnen eene minuut had de pijn opgehou-
den; .de stroom werd nog 15 minuten aangewend. Daarna was 
de pulpa volkomen verdoofd; werd geëxstirpeerd en het kanaal 
gevuld. 

Uit eene brochure, uitgegeven door 
the Dental Manufact. Co., London. 


