
Uit andere tijdschriften. 

The Application of Heat for the Destruc-
tionofPathogenic Germs. By Dr. J. H.Woolley, 
C h i c. Wanneer de pulpa tot bederf is overgegaan, zijn tot het 
vernietigen der pathogene sporen zeer sterke antiseptica noodig, 
die echter niet schadelijk mogen zijn voor de tandweefsels of 
hunne omgeving. De putride inhoud der kanalen bepaalt zich 
niet tot de pulpaholte, maar vervult de dentinekanaaltjes. Het 
beste middel om ook deze te reinigen, is de aanwending van 
hitte. Na de holte door rubber geïsoleerd te hebben, wordt 
de putride massa zooveel mogelijk verwijderd, en daarna een 
heete naald (R ootcanal drie r) in de holte gebracht. Een 
sissend geluid bewijst de aanwezigheid van vocht ; na herhaalde 
aanwending worden de wanden der holte volkomen droog en is 
de virulentie der bacteriën en sporen aanmerkelijk verzwakt. De 
behandeling kan nu op de gewone wijze — door het aanwenden 
van antiseptica — worden voortgezet ; deze worden niet verdund 
door de septische vloeistoffen, zoodat de behandeling veel spoe-
ager is afgeloopen. Als bewijs voor de kiemdoodende werking 
van hitte worden de onderzoekingen van Grancher en Gariel 
genoemd, die de sterk antiseptische werking der stoomhitte 
aantoonden. Het is opmerkelijk, dat stoom van rre-1150  C. 
de beste resultaten verschaft, terwijl eenes hitte van 1300  zon-
der uitwerking bleef, zelfs bij langere inwerking ; ook drooge 
heete lucht is van weinig waarde. Het is jammer, dat een voch- 
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tige hitte van r5° C. niet in alle gevallen kan worden toege-
past. 

Dr. Cook is van meening, dat alleen het volkomen uitdrogen 
der wortelkanalen reeds voldoende is, evenwel kan hij dit niet 
bewijzen. 

Het vaak gebruikelijke uitdrogen door middel van watten is 
een onzekere methode; de stoffen worden wel verplaatst, maar 
niet geheel verwijderd of vernietigd. 

Degeineracyin its Relation to Irregularities 
etc.  B yE u g. S. Talb o t, Chic a g o. In de toekomst zullen 
aan den tandarts heel andere eischen worden gesteld, dan het vul-
len en vervangen van zieke tanden. De herkenning en behan-
deling van onregelmatigheden en kaakdeformaties zullen hem 
hoofdzakelijk bezig houden. De oorzaken moeten warden op-
gespoord. Degeneratie behoort tot de belangrijkste. Het onder-
zoek heeft geleerd dat de mensch in vroegere tijdperken dichter 
bij het dier stond, ook in gelaatsvorm. In den loop der eeuwen 
treedt het voorhoofd meer vooruit, en wijken de kaakbeende-
ren terug. Het vroegere type van schoonheid voldoet thans niet 
meer. In de laatste rom, jaren is de kaak 4- Eng. duim kleiner 
geworden, bij gebrekkig ontwikkelde of zadelvormige kaken 
zelfs I tot ri Eng. duimen. Wegens de vroegtijdige ontwikkeling 
der tanden, dus onafhankelijk zijnde van latere invloeden, zijn 
de tanden mi nog even groot als 30o eeuwen geleden (Michaels), 
vandaar de thans zoo veelvuldig voorkomende onregelmatig-
heden. De Scandinaviërs en de Anglo-Saxers hebben de meest 
gecontraheerde kaken, bij Germanen, Oostenrijkers en Fran-
schen komt het veel minder voor, het overige Europa vertoont 
het verschijnsel bijna niet. Evenzoo is de gezichtshoek bij de 
Scandinaviërs en Engelschen het scherpst op of binnen de lood-
lijn, bij andere volkeren grootendeels buiten de loodlijn. Even-
wel kunnen ook slechte voeding of verkeerde gewoonten de 
ontwikkeling der kaken tegenhouden. Het hooge gehemelte is 
niet het resultaat van verhooging van den boog, maar van ver- 
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lenging der alveolen, tengevolge van een langen ramus. De 
natuur tracht in de verkleinde kaken onregelmatigheden te ver-
hinderen door het elimineeren der 3e molaren of laterale 
incisiven. 

Syphilis from aDentalStandpoint.Dezeziekte, 
die ook voor ons van zooveel beteekenis is, is niet ontstaan in 
de middeleeuwen, maar veel vroeger, en is waarschijnlijk even 
oud als het menschelijk geslacht. Onder de Egyptenaren was 
syphilis een zeer bekende ziekte. Ook in het Oude Testament 
wordt deze ziekte meermalen aangeduid; o. a. wordt van Mozes 
getuigd, „dat hij 24000 krijgers ter dood liet brengen, omdat 
zij door een vreeselijke ziekte waren aangetast, tengevolge van 
coïtus met vrouwen uit een naburigen stam." 

Het zijn vooral de secundaire aandoeningen der slijmvliezen, 
die den tandarts belang inboezemen en hem tot voorzichtigheid 
aansporen. De grijswitte plaques onderscheiden zich door 
hun onregelmatigen vorm van de condylomen, en zijn ook niet 
zooals deze merkbaar boven de oppervlakte verheven. In het 
derde stadium zijn het de verwoestingen in de kaken aangericht, 
die ons bezighouden. Hereditaire syphilis, meestal in de derde 
levensweek verschijnende, kan niet in stadia verdeeld warden, 
en vertoont zeer spoedig de tertiaire verschijnselen. De zooge-
naamde Hutchinson's tanden zijn slechts in een gering aantal 
gevallen aanwezig, zijn vermoedelijk niet een gevolg van de 
ziekte, maar meer van voedingsstoornissen gedurende de ont-
wikkeling. 

Onder de niet-genitale chankers moeten verrewe.g de meeste 
gezocht worden aan de lippen en omgeving. Van 280 gevallen, 
door Krefting aangehaald, waren 143 aan de lippen, 58 in den 
pharynx en r i op de tong ontstaan, waaruit volgt, dat de tand-
arts meermalen in de gelegenheid kan zijn, de initiale sklerose 
te constateeren. 

Wanneer in den mond van een syphilislijder geen plaques of 
andere aandoeningen van het slijmvlies voorkomen, is zijn speek- 
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sel niet besmetteiijk; evenwel zal men goed doen dezelfde voor-
zichtigheid in acht te nemen alsof zij wel aanwezig waren. Be-
halve door ce zwelling der naburige klieren, zijn de syphili; 
tische zweren te herkennen door gelijkrijdige aanwezigheid van 
keelaandoening, of het gedeeltèlijk uitvallen van haren (als 
door mot aangetast) aan de slaap of aan de wenkbrauwen. 

Wordt een lijder ons door -den behandelenden geneesheer 
toegezonden, dan moeten alle tanden zoo zorgvuldig mogelijk 
worden gereinigd en caviteiten van eene voorloopige vulling 
voorzien. Het is wenschelijk, deze lijders het laatst te behande-
len, om gevaar voor anderen te vermijden, en ook afzonderlijke 
instrumenten voor hen te bezigen. Bij vullingen gebruike men 
steeds cofferdam, om bij eventueel hoesten van den patient 
geen spatje in het oog te krijgen, en de handen ook van speek-
sel vrij te houden. Vóór en na de operatie moeten de handen 
zorgvuldig gereinigd worden. 

The Welding Property of Gold, by G. V. 
Blac k,, C h i c a g o. Waarom kan het goud koud gesmeed, 
warden? en wanneer kan het dat niet ? Dertig jaren geleden werd 
met goud uitsluitend non-cohesief gevuld, een andere methode 
was onbekend. De toenemende vraag naar zeer zuiver goud met 
zoo zuiver mogelijke oppervlakte deed de fabrikanten naar steeds 
verbeterde bewerking streven, tot zij ontdekten dat het zeer zui-
vere goud klevend was ; dit werd als een fout aangemerkt en 
getracht het te vermijden. Evenwel kwamen zoo nu en dan 
klevende goudblaadjes in handen van tandartsen. Dr. Arthur 
was de eerste: die hierniede proeven nam en de groote waarde 
van deze eigenschap ontdekte. Fabrikanten onderrichtten hem: 
dat zijn wensch „naar meer" dadelijk bevredigd kon worden, en 
dat de adhaesie toenam door het goud vóór 't gebruik te gloeien. 
De nieuw ontdekte eigenschap, die weldra bleek geen adhaesie,: 
maar cohesie genoemd te moeten worden, trok ook Black's aan-
dacht; tevens bemerkte 'hij dat zij verforen ging nadat hij zich 
Met ander chemisch werk had bezig- gehouden. Bij onderzoek 
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bleek dat sommige gassen op het goud neerslaan, zooals ammo-
nia, en in sterkere mate chloor. Zoodra het zuiver goud met 
een dezer gassen in aanraking is geweest, verliest het zijn cohesie. 
Alle metalen hebben de eigenschap, gassen aan te trekken; 
indien platina niet zulk een sterke affiniteit voor oxygeen had, 
zou het evenzoo als goud gesmeed kunnen worden, en dit geldt 
voor de meeste metalen. 

Is het goud met ammoniakgas in aanraking geweest, en wordt 
het opnieuw gegloeid, dan is het weer cohesief. Zijn tevens 
andere gassen aanwezig geweest, dan kunnen op het goud zou-
ten worden neergeslagen, die evenwel ook door hitte verdreven 
worden, daar de ammoniakzouten vluchtig zijn. Er zijn evenwel 
ook gassen die de cohesie blijvend opheffen, zooals koolzuur, 
zwavelgas, phosphorgas, lichtgas. Zij vormen een neerslag die 
niet meer verwijderd kan worden. Het is derhalve aan te raden 
het goud steeds te bewaren in een kast, waar zich tevens een 
open fieschje ammonia liquida bevindt, hetwelk van tijd tot tijd 
hernieuwd moet worden; een zeer geringe hoeveelheid gas is 
reeds vOldoende. Hierdoor wordt voorkomen, dat andere gassen 
een blijvenden neerslag vormen; komt er nu een neerslag, dan 
zal steeds een vluchtig zout gevormd warden. 

Het gevaar voor de praktijk is juist daarom zoo groot, omdat 
de goudblaadjes niet in hun geheel worden aangetast, maar de 
neerslag op enkele punten begint, en vandaar uitstraalt. Wij 
kunnen dus meenen met een deugdelijk goud te werken, en niet 
bespeuren dat de blaadjes op vele plaatsen hunne cohesie ver-
loren hebben. Het gevolg hiervan is dan een vulling, die hoewel 
goed gecondenseerd, toch verschillende zwakke plaatsen heeft 
en niet lang stand zal houden. Vele mislukkingen moeten hier-
aan worden toegeschreven. Dr. Black acht een gasvlam, even 
goed als een spiritusvlarn, en wijst er nog op, dat het niet noodig 
is het goud tot rood gloei hitte te brengen, als men het maar lang 
genoeg aan de vlam blootstelt. Een gloeiplaat is beter dan de 
vlam, daar de goudstukjes dan gelijkmatiger verhit worden. 
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- The Protect.ion of the Gum tissue in the 
Interproximal Space. By C. N. Johnson, Chi-
c a g o. In normalen toestand heeft het tandvleesch tusschen 
de tanden een convexe oppervlakte ; om deze reden worden 
spijsresten die tusschen de tanden geraken, naar weerszijden ver-
wijderd. Het is van belang, dezen normalen toestand steeds in 
't oog te houden en te bevorderen. Komen twee tanden, b. v. 
tengevolge van caries, te dicht bij elkaar, dan wordt het inter-
dentale tandvleesch naar buiten gedrongen, en krijgt een con-
cave oppervlakte. Daarom is het noodig, bij vullingen de tanden 
weer uit elkaar te brengen, door middel van watten of gutta 
percha, en de vullingen zoover uit te bouwen dat de verwijde-
ring blijvend is. Nooit mogen twee tanden elkaar met een 
recht vlak aanraken ; de aanrakingsvlakten behooren bolvormig 
te zijn. Vullingen. vooral amalgaam vullingen, moeten in de-
zelfde zitting aan den halskant gepolijst worden ; het is later 
zeer moeielijk, soms onmogelijk. ' 

Dental Review. 

Bites and some Methods of taking them. By 
J. Mahone y. De noodzakelijkheid om het nemen van de 
impressie en van den beet zoo nauwkeurig mogelijk te volbrengen, 
wordt wel eens over 't hoofd gezien. Bij deze bewerkingen, hoewel 
schijnbaar steeds op hetzelfde neerkomende, moet op verschil-
lende kleinigheden gelet worden, die een anders goed werk 
zouden kunnen bederven. Bovendien kan het publiek veel beter 
oordeelen over de deugdelijkheid van een gebit dan bijv. van 
vullingen. Bij een geheel tandelooze kaak, is het nemen van den 
juisten beet dikwijls het moeielijkst ; de onderkaak is veel be-
wegelijker dan vroeger, en mist elke aanwijzing, nadat de laatste 
tanden verwijderd zijn. 

Men beginne dus een voorloopigen beet te nemen, door een 
stuk was tusscnen de kaken te brengen, en zoover te laten toe-
bijten, tot de lippen normaal gesloten zijn. Met behulp van dit 
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stuk was worden de modellen in den artikulator geplaatst. 
Daar het van het grootste belang is dat de proefplaat gedu-

rende het passen goed in positie blijft, make men deze niet van 
was, maar van caoutchouc. Een plaat caoutchouc wordt op het 
gedroogde en heet gemaakte model gelegd en blijft daarop 
kleven; dit is een eenvoudige methode, en geeft een even goed 
passende plaat als wanneer eerst een wasmodel gemaakt, uitge-
goten en gestopt wordt. Men kan ook gebruik maken van de 
„Base plate" van S. S. White, hetwelk evenals was wordt ver-
warmd en op het model gedrukt; evenwel niet zoo nauwkeurig 
past als een gevulcaniseerde plaat. 

De modellen moeten gestearineerd worden. 
Bij het passen vergenoege men zich niet met blokken was, maar 

zette dadelijk een groot aantal tanden op, bijv. de geheele onder-
kaak en de voortanden der bovenkaak ; men kan dan beter oor-
deelen of de beet juist is. Men heeft veel kans een goeden beet 
te krijgen door een spatel in schuinsche richting tegen de tan-
den te houden, de patiënt zal dan zoover mogelijk achterwaarts 

bijten. 
In het opstellen der tanden wordt de natuur zooveel mogelijk 

nagevolgd. De bicuspides en molaren vormen een boog, 
zoodat de ze bicuspis van de bovenkaak het laagst staat. Naar-
mate de tanden verder over elkaar staan, moet deze boog 
sterker zijn, en omgekeerd. Door deze schikking komen een 
grooter aantal tanden met elkaar in aanraking, waardoor het 
wippen van de bovenplaat voorkomen wordt. In sommige ge-
vallen, waar de tuberositas niet geresorbeerd is, is het vormen 
van den genoemden boog wel eens bezwaarlijk, maar er moet 
toch naar gestreefd worden. 

Om de natuurlijke kaakbewegingen zooveel mogelijk na te 
bootsen, wordt de articulator van Bonwill gebruikt. De articu-
lator van Ladmore heeft grootere stevigheid ; het zou wensche-
lijk zijn, dezen zoodanig te veranderen, dat zij delingsche bewe-

gingen gemaakt konden worden. 
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Is in de te 'behandelen kaak nog één molaar aanwezig, dan 
moet men zorgen, dat deze niet — door een niet passende of 
te sterk drukkende gouden klem — oorzaak wordt van een 
slecht passend gebit, door op te letten dat, gedurende het pas: 
sen met was en voortanden, de plaat goed op zijn plaats blijft. 
Wipt de plaat aan een zijde, dan zullen de tanden aan die zijde 
te kort worden. Is het moeielijk de plaat in positie te houden, 
dan moet men met een instrument te hulp komen, of aan een 
zijde wat harde was op brengen, waardoor de plaat tegen de 
kaak wordt gedrukt. 

Ingeval men alleen de bovenkaak maakt, en de ondertanded 
aan één zijde afwezig zijn, moet men ook voor de onderkaak 
'een wasmodel maken, zoodat de voorloopige bovenplaat overal 
een steunpunt vindt. Hierdoor heeft men ook het voordeel, dat 
voldoende ruimte overblijft als later een ondergebit wordt 'ge-
maakt. 

- De afdruk moet altijd zoo onberispelijk mogelijk zijn. Vaak 
is het noodig, een nieuwen lepel te maken; in dit geval moet de 
eerste, voorloopige afdruk toch ook nauwkeurig genomen wor- - 
den, anders heeft men kans dat de nieuwe lepel niet goed sluit. 

Bij het passen moeten de platen op de modellen geplaatst 
worden en dan op dezelfde wijze sluiten als in den mond; be-
merkt men eenig verschil, dan moet de oorzaak hiervan worden 
opgespoord en, verbeterd. Dikwijls is een onjuiste impressie de 
oorzaak, en dan moet deze vernieuwd worden. De meerdere 
moeite die men zich bij het stellen van den beet getroost, wordt 
later ruimschoots vergoed door de verkregen resultaten. 

Brit. Jour. Dent. Science. 

Some D ental manifestations of Gout. By J. 
S. Gilliam s, Philadelphi a• Eenige jaren geleden had-. 
den slechts enkele schrijvers een vermoeden van het bestaan 
van eenig verband tusschen Pyorrhoea en Jicht. Rigg's 
d i s e a se werd als lokale aandoening behandeld. De eene tand 
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na de andere werd los en viel uit, en ongelukkigerwijze werden 
de kaken door de algeheele resorptie der alveoli zoo vlak, dat 
voor een gebit slechts een zwakke basis werd geboden. Than 
kan menige lijder Zijne tanden behouden door de erkenning, 
dat de oorzaken niet lokaal maar constitutioneel zijn. Vaak ko-
men patiënten met klachten over pijn en beginnende periostitis 
in tanden die schijnbaar geheel normaal .zijn ; eene behande-
ling op jichtlijden gericht doet de aandoening verdwijnen. De 
meeste jichtlijders  en rheumatici vertoonen aanleg tot pyorrhoea, 
hetwelk veelal gepaard gaat met afwezigheid van caries. Ook 
nier- of leverziekten, tengevolge van te weelderige levenswijze, 
of drankmisbruik, geven aanleiding tot deze aandoening. Dik-
wijls zijn de verschijnselen van jicht niet aanwezig, maar be-
staat de aanleg niettemin, en uit zich slechts door de verschijn-
selen aan het gebit; in deze gevallen verdwijnen de aandoenin-
gen der tanden en kaken na eene anti-rheumatische behandeling. 

Internat. Dent. Journal. 


