
Korte Mededeelingen: 

Antieke mondversiering. 	Reeds meermalen is 
melding gemaakt v.an de gewoonte der oorspronkelijke be-
schaafde bevolking van Mexico, om hunne tanden te versieren 
door het inleggen van goud en gekleurde steenen. In de gra-
ven van Milta zijn, volgens een bericht in de Mexican Herald, 
weer nieuwe vondsen gedaan, waaronder een bicuspis van de 
bovenkaak, die aan de voorzijde was versierd met een reeks 
inlagen van ijzerpyriet, hetwelk toen het gemaakt werd, zal 
hebben geleken op een gouden band. Vermoedelijk kwamen 
de acht voorste tanden van de bovenkaak voor deze operaties 
in aanmerking, en het is gebleken dat dit geschiedde gedu-
rende het leven ; een hoektand, eveneens ingelegd, was tot 
aan de pulpa uitgeboord, en deze is tengevolge daarvan te 
gronde gegaan; deze operatie kan dus niet na den dood ge-

daan zijn. 
Omtrent de beteekenis van deze inlagen is niets bekend; 

zij zouden een onderscheidingsteeken kunnen zijn van rijkdom 
of hooge geboorte. In aanmerking nemende de pijn, die door 
het uitboren geleden moest worden, is het waarschijnlijk, dat 
dit gebruik in verband stond met belangrijke maatschappelijke 
of godsdienstige zeden. 

Een ander gebruik bij deze oude volken was het kanteels-
wijze uitvijlen of afknippen van de tandkronen, afwisselend 
in beneden- en bovenkaak, zoodat de onbeschadigde tanden 
der bovenkaak in de holten der onderkaak pasten, est omge-
keerd ; hetwelk zeker een geschikt middel was om stevig vast 
te houden wat door de kaken gegrepen werd. 

Aan de zuivere randen der holten voor de inlagen bestemd, 
kan men zien, dat goede instrumenten gebruikt werden. Deze 
waren gemaakt van gehard koper; deze kunst — het harden 
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van koper — is verloren gegaan. In hetzelfde graf waar de 
genoemde voorwerpen werden gevonden, was ook een koperen 
belletje aanwezig, geheel overeenkomstig de belletjes die nu 
voor kattenhalsbandjes en bij maskerades gebruikt worden.. 

Caoutchouc-platen, geperst tusschen me-
t a a 1, hebben, volgens L. O. G r een  te Chicago, drie voor-
deelen boven de naar de gewone methode vervaardigde ge-
bitten. Zij komen gepolijst uit den ketel, hebben een gelijk-
matige dikte, en zijn sterker en elastischer, hoewel dunner 
dan de gewone platen. G. bedekt eerst het gipsmodel met 
een blaadje tinfoelie no. io, hetwelk zorgvuldig in alle ver-
diepingen wordt, gedrukt met behulp van watten en polijst-
koppen; dan wordt het met schellakvernis op het model be-
vestigd. Nu wordt een blaadje theelood (zooals men dit vindt 
in de geimporteerde theebussen) met den steel van een tan-
denborstel op een stuk glas gladgestreken, en dan op het met 
tinfoelie bedekte model gedrukt, eveneens zorgdragende, dat 
het nauwkeurig aansluit. Daarop een tweede en derde blad 
theelood, welke drie bladen de dikte der plaat bepalen. De 
tanden worden nu op hun plaats gezet en met was bevestigd. 
Nu wordt een vierde blad theelood op de andere gedrukt en 
over de was en tegen de tanden geplaatst. Nu wordt de cuvet 
op de gewone wijze gesloten en met gips gevuld. Na scheiding 
zal dan het laatste loodblad met de tanden zich in het contra-
model bevinden, terwijl de tusschenliggende loodbladen ver-
wijderd en door caoutchouc vervangen worden. Om het aan-
hechten van deeltjes tin aan het caoutchouc te voorkomen, 
wordt de tinoppervlakte goed ingezeept. Het theelood-opper-
vlak wordt met kwikzilver en watten gepolijst. Nadat het stuk 
gevulcaniseerd is, vertoonen de oppervlakten, na nog met een 
zachte borstel behandeld te zijn, een glans, als op geen andere 
wijze verkregen kan worden. De plaat is dun en elastisch, en-
vertoont alle rugae, die zich op het palatum bevinden. 

DENT. REVIEW. 



KORTE lrEDEDEELINGEN. 325 

Or t h o f o r m is een door Einhorn en Heinz ontdekt 
nieuw anaestheticum, dat volgens hen de plaats van cocaine 
kan vervullen, daar het niet vergiftig is, eefi langdurige plaat-
selijke verdooving veroorzaakt, en antiseptisch is. Het wordt 
zeer langzaam door de weefsels geabsorbeerd; in poedervorm 
op het slijmvlies gebracht, wordt dit na eenige minuten ge-
voelloos, en kan dit uren lang blijven. Pijnlijke aandoeningen 
en ulcers kunnen op deze wijze behandeld worden; bij alle 
-mits niet te diepe — wonden, ook inwendige, b.v. maagkan-
ker — wordt orthoform als onschadelijk pijnverdrijvend mid-
cel aanbevolen. 

Het chloorhydraat is een oplosbaar zout, maar kan niet 
voor injectie worden aangewend, daar de weefsels te veel ge-
irriteerd worden. Maar voor inwendig gebruik en voor ure-
thrale injectie is het met veel succes aangewend. 

X e r of or m wordt aanbevolen als een substituut voor 
jodoform. Het is een fijn geel onoplosbaar poeder, heeft 
dezelfde verzachtende werking op wonden als jodoform, ver-
oorzaakt nimmer irritatie, is onschadelijk en reukeloos. 

D e n t o s is de naam van een drijvende Tandheelkundige 
Inrichting, die zeker tot heden eenig in zijn soort is, en te 
vinden is op de wateren van Florida. Vele noordelijke Ameri-
kanen brengen een winter door in dit schoone land met zijn 
tropische natuur en gezond klimaat, of wel vestigen er zich 
voor goed. Om deze zeer verspreide bevolking naar eisch van 
tandheelkundige hulp te voorzien, zonder tijd te verliezen voor 
het telkens in- en uitpakken, hetwelk anders bij reizende tand-
artsen onvermijdelijk is, is de heer Houghton op het denk-
beeld gekomen, zijn volledige inrichting op deze wijze steeds 
-en zonder oponthoud te kunnen benutten. Natuurlijk is zulks 
alleen mogelijk in een landschap dat bevaarbare rivieren of 
kanalen bezit, en dit is juist in Florida het geval, waar de 
meest gezochte streken aan groote rivieren en aan de Oost-
kust gevonden worden. De boot bezit vier flinke kamers, heeft 



326 - 	 KORTE MEDEDEELINGEN. 

eigen waterleiding en verdere gemakken ; het gebeurt ook 
meermalen, dat patienten behandeld worden terwijl het vaar-
tuig in beweging is, zelfs bij ongunstig weer. Het vaartuig 
wordt getrokken door een naphtabootje van vier paardekracht 

P ij n l o o z e e x s t i r p a t i e. Van verschillende zijden wordt 
weer cocaine aanbevolen als middel tot het pijnloos verwijde-
ren der pulpa, zonder voorafgaande applicatie van arsenicum. 
Men legge een klein watje, gedompeld in een zo% oplossing, 
van formaline in absolute alcohol, en daarmede eenige kris-
tallen cocaine opnemend, op de goed blootgelegde pulpa, vult 
daarna de holte met een stuk ongevulcaniseerde caoutchouc,. 
en perst dit met kracht in de holte. Na een paar minuten is 
de pulpa verdoofd, en kan deze verwijderd worden. Soms is ver-
nieuwde aanwending noodzakelijk. 

Amalgaam-legeering. Het eerste bruikbare recept 
voor amalgaamvullingen bestond uit twee deelen zilver en. 
een deel zuiver tin. Een vrij groote hoeveelheid kwikzilver 
werd hierbij gevoegd en meestal in de holte der hand gekneed. 
Vele dezer oude vullingen hebben dertig en meer jaren dienst. 
gedaan. Later zijn telkens nieuwe formules aanbevolen, even-
wel alle het oude recept tot basis nemende. Men denke niet,. 
dat met het vinden van een goede formule de moeielijkheid,. 
om een gelijkmatig preparaat te krijgen, is opgelost. Zoo mag, 
bij het samensmelten het gesmolten zilver niet te sterk, noch 
te zwak verhit zijn; in 't eerste geval gaat een deel van het 
tin verloren, in het tweede geval heeft de verbinding onvol-
ledig plaats ; ook de warmtegraad van delf mal schijnt in-
vloed te oefenen op de kwaliteit der gesmolten massa Bij het 
amalgameeren is verder de hoeveelheid kwikzilver ongelijk. 
Om deze redenen is het zeer moeielijk, een volkomen constant 
preparaat te verkrijgen. Het is daarom raadzaam, als men een 
goede formule heeft gevonden, de omstandigheden bij de be- 
reiding van 't begin tot het einde steeds zoo gelijk mogelijk 
te houden. 
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Cement-Amalgaam. Door F.B. Spooner, Brooklyn, 
wordt aanbevolen het amalgaam eerst met de vloeistof van het 
cement goed Fe vermengen, en daarna het hoeder er in te 
kneden; bij vlijtig en stevig kneden verkrijgt men op deze 
wijze de meest innige vermenging van cement en metaal. 

Gladde rand en aan caviteiten verkrijgt men, door een 
afgedankte fineerboor met water vochtig te maken, en in car-
borundpoeder te dompelen; dit moet even zuivere randen geven 
als de veel geprezen diamandboren. 

ITEIVIS, 


