
Korte Mededeelingen. 

Genezing van Do of hei d. Eene dame, die sedert haar 
25ste jaar doof was, en daarbij een drukkend gevoel in het hoofd 
had, is op haar saste jaar hiervan genezen, nadat eenige oude 
wortels verwijderd waren. De wortels der verstandskiezen in de 

bovenkaak vertoonden exostose. 
Amer. Dental Weekly. 

Verbeterde 	finpla a t. Ernst Moeser heeft het be- 
kende reguleertoestel van Coffin gewijzigd, door de gehemelte-

plaat in zijn geheel te laten en de beide zijvlakten (die tegen de 

molaren liggen) door te snijden. Door twee metalen pennen wor-
den de zijstukken aan de plaat verbonden, de ruimte wordt door 
het volstoppen met gutta-percha telkens vergroot en daardoor 
de plaat verbreed. Evenals bij de Coffinplaat kan men ook hier 
de zij stukken over de kauwvlakten laten gaan. 

G oudsoldee r. Reeds werd in dit Tijdschrift een recept 
voor goudsoldeer met cadmium opgenomen. Aug. Polscher te 

Dresden herinnert naar aanleiding van den tegenwoordigen 
„soldeerstrijd" der fabrikanten nog eens aan de merkwaardige 
eigenschap van het cadmium om goud van elk gehalte licht-
vloeibaar te maken, en aan hetgeen hij daarover reeds in 1894 
publiceerde. Men kan verschillende graden van smeltbaarheid 
verkrijgen, door meer of minder cadmium bij te voegen. Voor de 
eerste soldeering neemt hij goud met 1/7 deel cadmium, het ge-
makkelijkst smeltbare soldeer bevat 1/4 cadmium. Door deze toe-
voeging wordt het goudgehalte niet verminderd, daar bij het sol- 
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deeren al het cadmium weer vervliegt. Ook bij het bereiden van 
het soldeer gaat een deel cadmium verloren ; men kan dit eenigs-
zins tegengaan door het in kleine stukjes in papier gewikkeld 
in het gesmolten, goud te werpen. 

Ontoegankelijke putridewortelkanalenworden 
volgens de in 1895 door Callahani te Cincinnati aanbevolen 
methode uitstekend gereinigd door het voorzichtig inpompen van 
5o pCt. zwavelzuur, onmiddellijk te doen volgen door een vol-
doende hoeveelheid bicarb. natricus, tot het zuur weer geneutra-
liseerd is. Door Prof. Biánnecken te Praag wordt nu aangeraden, 
in plaats van bicarb. natricus, natrium superoxyd (NA2  02) te 
gebruiken, waarbij zich stormachtig waterstofsuperoxyd (112  02) 
ontwikkelt, het beste desinfecteermiddel dat men wenschen kan. 
De kanalen warden dus niet alleen verwijd, maar ook langs che-
nnischen weg gereinigd, zoodat men in slechts enkele zittingen 
(de Prof. doet het zelfs in ééne zitting) de meest putride kana-
len volkomen kan reinigen. Het NA 2  0 2  is hygroscopisch en 
moet in donker bewaard worden. 

Odont. Bitter. 

Beschaving en zieke tanden. De Noord-Amerikaan-
sche Indianen hebben een oude spreuk die leert, dat de mensch 
„zijn vleesch niet met een mes moet fijn snijden, want dan ver-
liest hij zijne tanden". De tanden der oude Indianen waren over 
't algemeen gezond, hoewel vaak sterk afgesleten, tengevolge 
van het gebruik van wortels, zaden en maïs, die tusschen steenen 
waren gemalen!, en dus met steengruis vermengd waren ; even-
wel waren ook de tot het tandvleesch afgesleten tanden gezond. 
De tamme Indiaan van heden eet zijn gekookt varkensvleesch 
en zijn wittebrood evenals de blank; en zijne tanden zijn, hoe-
wel niet zoo slecht als die der sted,elingen, toch niet beter dan 
die van den Europeeschen boer. 

Cosmo s. 
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Rubberdam a Is matrix. Bij het vullen met cement 
van naast elkaar gelegen approximale caviteiten wordt aangera-
den, een strook rubberdam' over een der tanden te spannen, en 
wanneer de eerste vulling gelegd is, dei strook om te slaan over 
de gevulde tand, en dan de tweede te vullen. Op deze wijze 
levert het fineeren der beide vullingen niet zooveel ~lelijkheid 
op als anders wel eens het geval is. In vele gevallen kan de 
patient den band vasthouden. 

Ohio Dent. Journ. 

Oude o n r e in e w as kan gereinigd worden d'oo•r ze eerst 
in water te smelten, na afkoeling de onderste vuile laag af te 
krabben, dan opnieuw in water te smelten en een theelepel zwa-
velzuur bij te voegen, zoodra het kookpunt bereikt is. 

Brit. Journ. Dent. Science. 

K la mme handen te bezitten, is een van de onaange-
naamste dingen die een tandarts kunnen plagen. Daar dit ver-
schijnsel een gevolg is van stoornissen in het zenuwstelsel, is 
van plaatselijke middelen niet veel heil te verwachten. Twee re-
cepten vinden wij vermeld, het eenti : Eene oplossing van o.3 G. 
Ac. chromicum in 3o G. water, eenige keeren daags te gebruiken; 
het tweede : een mengsel van : chlor. ammon. 4, tinct belladonn. 
16, spir. camph. 8 en aq. destill. tot 125 G., om de handen 
in te wrijven, en langzaam, te laten drogen. Evenwel, een gezande 
levensregel, veel beweging in de frissche lucht, koude douches 
enz. zullen meer blijvende uitwerking hebben. Handschoenen, 
zijn te vermijden, en als de kwaal genezen is, uitsluitend wallen 
handschoenen te gebruiken. 

Odont. Bitter. 

Brandspiritus  reukeloos te doen branden, is sedert 
langen tijd door velen beproefd, maar meestal hebben de recep-
ten niet de gewenschte uitwerking. Thans wordt aanbevolen, een 
weinig a zij n bij den spiritus te voegen. 

Odont Batter. 



BERICHT. - PERSONALIA. 	 169 

Ijzeren beugels en c uvetten komen veelal met een 
vuile zwarte laag bedekt, uit den ketel. Door een stuk zink in 
den ketel te brengen gedurende het vulcaniseeren, zullen ge-
noemde voorwerpen dezen aanslag niet of slechts in geringe 
mate vertoonen, en houdt men zijne handen dus beter schoon. 

Western D. J. 

BERICHT. 

Woensdag I Juni had de laatste der dezen winter door den 
Heer John E. Grevers, Privaat Docent in de Tandheelkunde, 
gehouden reeks voordrachten over Tandheelkunde plaats. 

De Heer Grevers behandelde achtereenvolgens met behulp 
van tallooze lichtbeelden de odontogenese, histologie, anoma- 
liën (hypoplatie), ataktodontia, de verschillende vormen van Co-
nes, Puipitis en Periodontitis, Odontharmose, Cysten enz. In 
eene der laatste bijeenkomsten hadden de belangstellenden de 
gelegenheid onder het microscoop al de bijzonderheden van 
email, dentine en cementurn benevens odonthelen, micro-orga-
nismen enz. te aanschouwen. 

De belangstelling der betrekkelijk weinige deelnemers aan 
den cursus bleef to•t het einde onverdeeld en levendig door dat 
de Heer Gr. zijn auditorium steeds met interessante demon-
stratiën wist te boeien. Jammer dat niet een grooter aantal 
collega's van deze gelegenheid, hunne kennis te vermeerderen, 
gebruik gemaakt had. 

Naar wij vernemen bestaat bij den Heer Gr. het voornemen 
't volgend seizoen in een dergelijke reeks voordrachten, in een 
meer afgerond geheel de geheele tandheelkunde te doorloopen. 
Voor hetgeen hij voor ons en onze specialiteit dezen winter 
reeds zoo geheel belangeloos gedaan heeft, nogmaals onzen har-
telijken dank. 

PERSONALIA. 

Bevorderd tot tandmeester: Mejuffrouw E. Israels en de 
heer C. Cohen. 

Geslaagd voor het theoretisch tandheelkundig examen: de 
heer G. Werner. (L.) 


