
Korte Mededeelingen. 

Het verwijderen van gebroken stifttan-
d en en Richmondkronen heeft menigeen veel hoofdbreken 
gekost. Volgens R. Erler, Rochester, kan men een kroon, 
waarvan het porselein gebroken is, zeer gemakkelijk verwijde-
ren, door met een stevige geserreerde tang het uiteinde van 
het rugplaatje te pakken en te roteeren; de wortel zal niet 
mede roteeren, maar geredelijk den stift en ook den best aan-
gedrukten ring prijsgeven. 

B. Mead, Providentie, verwijdert den stift, door Ic) à 15 
minuten lang het cement in aanraking te brengen met sterke 
ammonia liquida, waardoor het snel oplost en de stift gemak 
kelijk verwijderd kan worden. Een deel van het cement wordt 
te voren voorzichtig weggeboord; ook moet het tandvleesch 
zorgvuldig beschermd worden. 

Cosmos. 

Hoe de negers hunne tanden reinigen, ver-
haalt ons Paul Reichard in zijn „Deutsch' Ost-Afrika." De 
Wanyamwesi spoelen eerst hun mond uit met warm water, ter-
wijl de wijsvinger over de tanden wordt gewreven; daarna 
worden de tanden geruimen tijd (minstens een half uur) ge-
borsteld en gereinigd met behulp van een stuk hout, dat aan 
het eerre einde is uitgekauwd, en aldus met zijn taaie vezels 
dienst, doet als tandenborstel. 

Roestende instrumenten worden gereinigd door 
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ze in een geconcentreerde oplossing van Natrium.-pentasulfide 
zoo lang te laten liggen, tot de voorwerpen met een borstel 
van het roest bevrijd kunnen worden. Het eventueel aan-

hechtende vet moet eerst door natronloog verwijderd worden. 

Eene verlamming genezen door extractie 
van een verstandskies. Een 24 jarig meisje was op het punt 
zich aan eene operatie te onderwerpen wegens eene verlam-
ming van den rechter arm en de rechter halsspieren; deze 
bestond reeds 21 jaar en werd toegeschreven aan de gevolgen 
van een val, waardoor de arm gebroken was geweest. Een 
tandarts bezoekende, met het doel zich eenige tanden te laten 
vullen, kreeg zij van hem den raad een zeer slechte derde molaris 
te doen verwijderen, hetgeen geschiedde. Den volgenden dag 
verscheen zij weer bij den tandarts om hem mede te deelen, dat 
de verlamming volkomen genezen was. 

Rundschau. 

Reiniging van instrumenten. Evenals een sterk 
alkali — b. v. r ammonia liquida, zie vorig nummer — dienst 
kan doen om een stift en wortel van cement te bevrijden, kan, het 
ook gebruikt warden voor het reinigen van instrumenten, die 
met cement in aanraking zijn geweest. 	

items. 

BERICHTE.N. 

INTERNATIONAAL TANDHEELKUNDIG CONGRES. 
TE PARIJS (1900.) 

Van het voorloopig Comité te Parijs ontvingen wij de vol-
gende in 't fransch gestelde circulaire ter publicatie, waarvan 
wij de vertaling hieronder laten volgen. 


