
Uit andere tijdschriften. 

Koepel- en pyramide-vullingen door Prof. 
D r. Adolf Wi t z e 1, J e n a. Koepelvullingen noemt Prof. 
Witzel amalgaamvullingen, die hun bevestiging vinden in de 
antiseptisch behandelde en gedeeltelijk uitgeboorde pulpaholte 
van bijna tot aan het tandvleesch weggeslepen molaren. Deze 
methode wordt gevolgd in alle gevallen waarin de tanden reeds 
min of meer uit de Ilvealen getreden zijn en men vaak slechts 
weinige millimeters ruimte beschikbaar heeft voor het opbouwen 
van de kauwvlakte. Heeft men meer ruimte ter dispositie, dan 
maakt men pyramidevullingen ; de laatsten worden gefixeerd 
door stiften van argentaan (hard gelegeerd nieuwzilver). Doel 
van koepel- en pyramide-vullingen beide is : het conserveeren 
der hiermee opgebouwde tanden en het verschaffen van een 
steunpunt voor de antagonisten. 

Verder. maakt Prof. Witzel veel werk van z.g. cylindervullin-
gen en geheele kronen van amalgaam, die in vorm verschillen 
van de pyramidevullingen en met een andere bedoeling worden 
gemaakt. De cylindervulling is geïndiceerd als steunpunt voos 
de banden eener prothese, de kronen van amalgaam als men 
behalve het conserveeren van den wortel en het steunen van de 
antagonisten ook het verkrijgen van een juiste artikulatie beoogt, 

Men kan (en dat is feitelijk reeds geschied) tegen het hier 
besproken systeem inbrengen, dat vaak sterke, nog intacte dee- 
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len van de kroon worden opgeofferd, die men beter zou kunnen 
gebruiken als steunpunten voor de vulling. Prof. Witzel echter 
demonstreerde een groot aantal van door andere collega's op 
deze wijze gevulde molaren waarvan echter niet één enkele der 
bedoelde sterke (?) kanten gezond was gebleven. Aan Allen be-
stond approximale caries, die zeer spoedig ten verderve voert. 
Dus is het beter het reeds aangetiaste, maar moeilijk aam te wij-
zen, deel direct weg te nemen, temeer nog daar de wortelbehan-
deling toch reeds het verwijderen van veel tandsubstantie no-

dig maakt. 

De hier vermelde vullingen worden liefst gemaakt zonder 
cofferdam. Na het voltooien van de vulling wordt tijdelijk de 
„beet verhoogd" door het aanbrengen van een klein plaatje van 
schellak-guttapercha, om de vulling ongestoord te laten hard 
worden. 

Oest. Ung. Vierteij. f. Zahnheilk. 

Caries en Graviditeit, door Dr. S. Bira, 
Budapest h. Tot dusverre werd steeds de graviditeit als een 
moment disponerend tot caries dentium beschouwd, ofschoon 
Black's en William's onderzoekingen de grondslagen voor deze 
veronderstelling ondermijnd hebben. Zooals men weet zou het 
onttrekken van kalkzouten ten bate van het foetus aan het moe-
derlijk organisme in casu de tanden, dezelaatsten licht der caries 
ten prooi doen vallen. Theoretisch hebben de zooeven ge-
noemde onderzoekers de onjuistheid dezer meerling bewezen. Dr. 
Biro stelde zich tot taak na te gaan wat de feiten ons leeren, 
niet alleen echter om uit te maken of tusschen caries en gra-
viditeit al dan niet samenhang bestaat ; maar vooral ook om 
zich een oordeel te kunnen vormen: of er werkelijk een tijdelijke 
predispositie tot caries kan bestaan, een dispositie niet gelegen in 
den bouw of stand der tanden zelve, maar ontstaande uit afwij-
kingen van algemeen pathologischer aard, welke zich dan zoo 
den moeten openbaren in de weeke deelera der mondholte. 
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Auteur nu komt tot de conclusie, na onderzoek van tal van 
gevallen, dat de graviditeit als zo odanig volstrekt geen 
invloed heeft op de frequentie der caries, dat noch bij primi- noch 
bij multipa.rae de cariesfrequentie honger is dan men met het 
oog op den leeftijd der patiente zou verwachten•. De bij gravidae 
optredende gingivitiden bleken van geenerlei invloed, terwijl het 
vaak hevige braken het ontstaan van caries eenigszins schijnt te 
begunstigen. 

Oest. Ung. Vierteljahrsschr. fiir Zahheilk. 

P u lpaoverkapping met Forma.ldehydpasta 
volgens de methode van Prof. Boennecken, 
door-  tandarts Dr. Scheuer, T eplit z. In de Ja-
nuariaflevering 1898, van het „Oster-Ung. Vierteljahrsschrift", 
verscheen een zeer interessant opstel van Prof. Boennecken 
over de nieuwste methoden bij de behandeling van zieke pulpa's. 
De inleiding van dit artikel, over de vele voorkomende moeilijk-
heden en onmogelijkheden, bij pulpectomie, eindigt met de 
volgende woorden -: ,De behoefte aan methoden, die de exstir• 
patie der pulpa en 't vullen der wortelkanalen onnoodig maken, 
zonder daardoor den tand in gevaar te brengen, is derhalve zeer 
groot. De auteurs, die zich- met dit belangrijk vraagstuk veel 
occupeerden, zijn, zooals algemeen bekend is, A. Witzel, Baunn 
en Sbdenberg. Prof. B. schijnt W. Herbst totaal te vergeten. 
Deze heeft zich toch op dit gebied ook niet onbetuigd gelaten, 
en zijne methode, na de pulpaexstirpatie., de pulpakamer af te 
sluiten met bladtin of bladgoud, heeft ijverige voorvechters ge-
vonden in Prof. Bbdeker, Hamecher, e. a. Schrijver dezes 
heeft Herbst's methode- 23 jaar toegepast. Soms voorkomende 
gevallen van mislukken, optreden van pijn, reactie op warmte 
werden door jodpenseeling verdreven. In de allereerste geval-
len werd de vulling verwijderd en de wortelkanalen eenigen tijd 
met carboltannine behandeld en dan getracht de pulparesten te 
verwijderen. 

(nr. Gerhold.) 
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Toen de Terra het door Schuftan ontdekte Salubrol aanbeval 
en Dalma zijne proeven met Bmmiumpraeparaten publiceerde, 
bracht schrijver dezes, een langzaam hard wordend Artif. dentine 
„Provisiorum, onder bijvoeging van ro pCt. Salubrol, op de 
geamputeerde pulpa. Dit ging heel goed, alleen trad soms eene 
lichte periostitis op, welke waarschijnlijk op rekening komt van 
de afgescheiden Bromium. Tegelijkertijd kwamen. Lepkowki's 
proeven met Formaline ter sprake en nu werd de ic, pCt. Salu-
brol door ro pCt. Formaline vervangen. Tengevolge hiervan 
werd 't „provisorium" sneller hard,. Ook door bijvoeging van 
01. caryoph. en Acid. phenyl. deed zich dit verschijnsel voor. 
Slechts door toevoeging van Glycerine kon men 't praeparaat 
als pasta aanwenden. Met deze pasta werden schitterende resul-
taten verkregen, zoowel bij blootliggende pulpa's, als overkap-
pingsmiddel. Teneinde de pasta makkelijk te gebruiken, is zij 
verkrijgbaar gesteld in tube's. 

Door eene zachte drukking op de tube komt een weinig der 
pasta te voorschijn. Deze quantiteit brengt men met behulp van 
een met was bedekt Ladmore instrument, op den bodem der 
caviteit, en vult direct of den volgenden dag. 't Is echter beter 
den volgenden dag te vullen, daar de pasta dan goed hard is 
geworden.. Is er nog eene dunne laag verweekt dentine aanwezig, 
dan treedt dikwijls een weinig pijn op, die in den regel echter 
10-30 minuten duurt. Deze Formaldehydpasta werkt niet caus-
tisch. Is er reeds tengevo,g-e der pulpitis eene lichte periostitis 
opgetreden, dan handelt men volgens de methode van Prof. 
Boennecken. 

Deze cauteriseert de pulpa, amputeert haar na verloop van 48 
uur en legt in de pulpakamer, na deze met 5 pCt. Formaldehyd 
te hebben uitgewasschen een propje watten, gedrenkt in de na-
volgende pasta : 

Cocaini. 
Thymoli ad r.00. 
Mize exact. Ter adde. 



UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. 	 291 

Sol. Formald. aquos. (4 pCt.) gtts X. 
Zinci OXVG. 2.00. 

Fait pasta. 
Prof. B. beweert, voor de publicatie zijner proeven, ongeveer 

soo gevallen aldus te hebben behandeld. In enkele gevallen 
klaagden de patienten over gevoeligheid bij koud en warm. 
Voornamelijk vindt dit bij praemolaren plaats met dunne wartel-
kanalen. Prof. B. schrijft dit toe, aan 't niet inwerken der Forma-
line op de pulparesten. Daarom moet men terdege zorg dragen, 
dat de pasta met de pulpa innig in contact treedt. Natuurlijk is 
B. ook van meering;  dat de totale verwijdering der pulpa 't aller- 
best is in geval van pulpitis. Echter kan men bij moeilijke 
gevallen er nooit voor instaan dat eene totale exstirpatie plaats 
vindt. En juist in zulke gevallen kan meergenoemde pasta uit-
stekende diensten bewijzen. Een voordeel dezer methode is, dat 
zij voor de patienten veel aangenamer is, dan de pulpaectornie, 
vooral bij nerveuze patienten en kinderen is zij zeer aan te be-
velen. 

De methode van Prof. B. is bepaald eene zeer groote schrede 
voorwaarts op 't gebied der pulpabehandeling, en zal bepaald 
in korten tijd het burgerrecht verkregen hebben. 

Rana. 

Amalgam. By C. P. Pruyn, Chicago. Hetis een 
verkeerde gewoonte van vele practici, om hunne patienten in den 
waan te brengen, of daarin te laten, dat goud een „dure" vulling 
en amalgaam een „goedkoope" vulling moet zijn, wegens de ver-
schillende waarde van het materiaal. Het publiek betaalt ons 
onzen tijd en onze moeite, ook dan, wanneer deze aan een amal-
gaam- of cementvulling besteed warden. De gewoonte om het 
materiaal als koopwaar te beschouwen, brengt den tandarts in 
de verzoeking om amalgaam- en cementvullingen minder nauw-
keurig af te werken. En toch kunnen vele tanden beter behou-
den worden door eene amalgaamvulling dan door goud. liet 
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eerste is voor cervicale holten veel meer betrouwbaar, het laatste 
beter voor de kauwvlakte. Een holte die de geheele distale of 
mesiale vlakte van een bicuspis inneemt en 'zich tot de kauw-
vlakte uitstrekt, worde voor de cervicale helft met amalgaam en 
voor de andere helft met goud. gevuld_ Als beide mate-
dalen in denzelfden tand aanwezig zijn, moeten zij steeds 
met elkaar in aanraking worden gebracht. Het lagere me-
taal ondergaat eene geringe oxidatie die gunstig op de randen 
werkt; het goud blijft onveranderd. Deze combinatie houdt lan-
ger stand dan een enkelvoudige vulling, uit één der genoemde 
materialen bestaande. Maar een amalgaamvulling moet evenzoo 
zorgvuldig gemaakt worden als een goudvulling, vooral de ran-
den der holte moeten niet schuin, maar loodrecht geprepareerd 
worden. Bij' zeer groote vullingen doet een ringmatrix betere dien-
sten dan de gebruikelijke handmatrices, daar men ze kan laten 
zitten tot de vulling volkomen hard is geworden. Om zich te 
overtuigen van de noodzakelijkheid om amalgaam zorgvuldig in 
de holte te brengen, neme men een glazen buisje en vuile dit 
op de gewone wijze met amalgaam ; er zullen op verschillende 
plaatsen kleine ruimten zichtbaar blijven, ten bewijze dat men 
niet op alle plaatsen voldoende heeft aangedrukt. De nauwkeu-
righeid, waarmee gewerkt wordt, is van veel grooter beteekenis, 
dan het etiket van het vullingsmateriaal. 

Why Coagulants diffuse through Dentine. 
B y E. Lawley York, Chicago. Over het al of niet 
wenschelijke van coaguleermiddelen is veel geschreven. Vooral 
werd de aandacht gevestigd op de vraag of deze diep doordrin-
gen of slechts oppervlakkig coaguleeren. Volgens schrijver's 
onderzoekingen is deze vraag niet van zoo groote' beteekenis, 
daar hem volkomen overtuigend, gebleken is, dat de eindproduc-
ten der albuminaten niet meer gestremd kunnen wor-
den. Vandaar dat b. v. carbolzuur in korten tijd de dentineka-
taaltjes van een tand metputride pulpa doordringt ; in de meeste 
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gevallen hebben de bacteriën reeds een zoodanige omzetting 
der albuminaten bewerkt, dat er geen stremming meer plaata 
vindt. Ook in tanden, waarvan de pulpa pas verwijderd is, dringt 
carbolzuur door, hoewel iets langzamer ; in deze tanden is zoa 
weinig albumen aanwezig, dat deze spoedig door de overmaat 
van carbolzuur wordt opgelost, zoodat het coagulum alleen in 
den beginne eenigen weerstand biedt. Uit een opzettelijk onder•  

zoek bleek, dat pulpalooze tanden slechts 0,037 tot 0,07 pCt. 
eiwitstoffen bevatten. 

The Ceramic Art in Dentistry. By J. E. 
Nyma n, Chicago. De pottebakkerskunst verliest zich in 
de diepste oudheid, niettemin is hare toepassing in onze specia-
liteit van recenten datum. De Chineezen waren vermoedelijk de 
eersten die de fijnere grondstoffen bewerkten, die ons tegenwoor-
dig nog ten dienste staan. Onder verschillende volken heeft 
de kunst der porseleinbewerking thans een hooge vlucht geno-
men en levert hoogst artistieke producten. 

De eerste toepassing in de tandheelkunde vond plaats 
omstreeks 1815, toen in Frankrijk de eerste kunsttanden van 
porselein werden gefabriceerd, die evenwel zoo broos waren, dat 
zij niet.als kauwwerktuigen dienst konden doen ; ook waren kleur 
en vorm zeer onvoldoende. Tot voor ongeveer twintig jaren wer-
den in de fabrikatie geen-noemenswaardige vorderingen gemaakt; 
Dr. Wildman te Philadelphia bracht toen zoon groote verbeterin-
gen aan, dat zijne tanden met de tegenwoordig gefabriceerde 
bijna gelijkgesteld konden worden. Volgens Dr. Essig heeft 
Wildman de fabrikatie op wetenschappelijke gegevens gegrond-
vest. 

In 1846 gelukte het John Allen te New-York, , een compositie 
te vinden met lager smeltpunt dan dat der kunsttanden, ten 
behoeve van bloktanden ; deze worden nog heden op dezelfde 
wijze gemaakt. Hij construeerde ook het eerste „continuous 
gum" gebit. 
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Het hoofdbestanddeel van alle porseleinsoorten is silicium; 
de verdere ingrediënten zijn chemische verbindingen daarvan. 
Silica is een bioxyde van silicium ; feltspaat is een silicaat van 
kalium: en aluminium; kaoline is een hydraat en silicaat van 
aluminium. Koaline is genaamd naar den berg Kao Ling in 
China, waar deze fijne klei het eerst gevonden word. De kleu-
ren der kunsttanden zijn metalen of metaalverbindingen. Goud 
geeft een roodachtig bruine kleur ; platina blauwgrijs; titanium-
oxyde geel ; ijzer in verbinding met goud en titaan grijs. Zilver 
en tin in verbinding met goud (Cassius-purper) wordt gebruikt 
voor de tandvleeschkleur. 

Het smeltpunt van het porselein kan verlaagd worden door 
de hoeveelheid silica te verminderen en de hoeveelheid „flux" 
te vermeerderen. „Flux" is een glas, bestaande uit silica, borax 
en kaliumcarbonaat, en dient om het homogene smelten te bevor-
deren en de oppervlakte glanzend te krijgen. De bijzonderheden 
der bereiding zijn het geheim der fabrikanten. De auteur beveelt 
porselein aan in zeer veel gevallen waar nu goud gebruikt wordt, 
vooral voor kronen, bruggen en vullingen. 

Dent. Review. 

Ekzema der lippen en mondspoelingen, 
door A. Neisser. (Breslau.) 

Voor eenigen tijd raadpleegde men mij voor een 6-jarig 
knaapje, dat aan een sedert maanden bestaand squameus ekzeem 
om den mond leed. 

De huid van boven-; en onderlip en van de kin was rood, ge-
zwollen, licht schilferend en veroorzaakte een sterk jeuken ; ter-
wijl vooral door de sterke spanning van het slijmvlies der lippen, 
dat er geschilferd uitzag, het spreken, lachen en eten zeer moei-
lijk was. 

Zeer dikwijls kwamen daarbij pijnlijke spleten, die het bewe-
gen van den mond bijna onmogelijk maakten. Ik beproefde door 
allerlei soorten zalven, vetten, spoelingen en penseelvochten de 
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kwaal te verhelpen, doch alles zonder blijvend gevolg. Eindelijk 
kwam er toch volkomen genezing. De moeder van het kin•l 
kwam op de gelukkige gedachte dat er misschien eenig verband 
zou kunnen bestaan tusschen het gebruik van „odol" en de zie-
kelijke aandoening, en inderdaad het ekzeem verdween zoodra 
het gebruik van odol werd nagelaten. 

„Odol" bevat zooals bekend is: 

Salol 3.5. 
Alcohol 90.0. 
Ag. dest 4.0. 
Saccharin 0.2. 

01. menth. pip. 
01. anisi. 
01. foeniculi. 
01. caryophyllor. 
01. cinnamon. 

Het meest verdacht schenen mij de in het odol voorkomende 
aetherische oliën, en inderdaad heb ik nog bij twee andere ge-
vallen gelegenheid gehad, het verband tusschen de in mondspoe-
lingen en tandpoeders voorkomende aetherische oliën en der-
gelijke lippen en periorale dermatitiden te constateeren. 

Een vierde geval — bij een jonge dame — betrof een sedert 
twee jaar bestaand lijden, dat zooveel hinder veroorzaakte, dat 
patiente zich de last wilde getroosten, er weken lang een zalf-
verband om de lippen voor te dragen. Ze bleef vele weken in de 
kliniek ; alles zonder resultaat, steeds sprongen es morgens, 
vooral wanneer ze gedurende langen tijd in de vrije lucht bleef, 
de lippen open. Eerst toen het gebruik van mondspoelingen en 
tandpoeders die ol. minth. pip. en ol. caryophyllor. bevatten 
werd nagelaten, kwam er, zoo al geen volkomen genezing, dim 
toch een belangrijke verbetering in het lijden. 

Therapeutische Monatshefte. 	 H. 
Heft 2 Zwiilfter Jahrgang. 



296 
	

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. 

Het gebruik van verwarmde cocaïne op-
lossingen voor locale .annesthesie. Dr. Ti-
rocosta. 

In de „annales des maladies de l'oreille et du larynx" be-
veelt Dr. Tiro Costa het gebruik aan van cacaïne oplossingen 
die op 5o0  à 55° verwarmd zijn. 

Hierdoor zou men het voordeel verkrijgen dat reeds een 2 pCt. 
oplossing voldoende is voor een locale anaesthesie, dat deze 
zich over een grootere oppervlakte van het slijmvlies uitstrekt, 
en bijna plotseling optreedt, vooral wanneer men in plaats van 
penseelt, het slijmvlies er mede bespuit. 

(Voor het gevoelloos maken van, de gingiva bij het aanleggen 
van een ligatuur, het maken van een incisie, of vóór een sub-
muceuse injectie, kan deze methode wellicht met succes beproefd 
worden.) 

Therapeutische Monatshefte II 1898. 	 H. 


