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D'entre los diem-ne vulgaritats de la casuistica del metge
familiar, d'una de les mes enutjoses, potser this ara, resultava ser-

ho el tractament de les cremades, degut a la manta d'un bon
remei, o millor dit una bona cura, car val a dir que cap dels re-
cursos ter-peutics suara preconitzats resolien el caracteristic

problems de les Ilagues per cremadura, d'adherencia a 1'ap6sit,

el que nlotiva dolor en les cures i hemorrnlgies que esgarrifen

el malalt.

Es per aixo quo ens decidirem a for ns de I'ambrina, car

l'autor del remei, el Dr. 13arthe de Sandfort, en l'apologia que

en fa, diu que son apOsit es inadherent a la cruenta superficie

de les cremadures.

No es misterios secret la composicio do I'alnbrina. El co-

mer4 i la premsa professional ja han escampat pets ambits del

reclam succedanis mes economics del remei, que en essencia es

parafina aDlb petites quantitats de brtlsams i resines.
El Dr. I3arthe aconsella sa aplicacio en la segiient forma:

'Agafar un pinzell suau previament desinfectat per 1'acci6

de I'aigua bullenta durant alguns minuts; una vegada assecat ex-

prelnent to entre eompreses de gassa esterilitzada, es suca en

Ambrina fosa a 60°, la quo aixi es extesa en flea capa per la su-

perficle de la cremada, sense fregar fort i posant bona cura on

no doixar illots sense embadurnar.
Danlunt de la capa d'ambrina s'hi emplaca un fi mantell do

coto fluix, que a pinzeilades 6s recobert d'un petit gruix d'am-

brina.
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Aquest entramat d'hidrofil entre dues capes d'ambrina va
recobert amb un bon ton de coto fluix que es subjecta anlb el
corresponent embenameut.

En gran escala, (hospitals, ambulancies, etc.), l'ambriua, on
Iloc d'esser escampada amb un pinzell, ho es per nlitjit (Fun pul-
veritzador.

L'aixecament do I'aposit, coca facil per sa inadherencia, es
fa cada 24 hores al principi i sempre quo I'exces d'exudaeio ho
reclami; despres es renova tan solameut cada tres o quatre dies,
sense cap temenca de fennmens septics, malgrat In. fetidesa dels
exudats que banyen la Ilaga quo sera rentada senzillament antb
aigua bullida i tebia."

Escamat per les discrepancies entre els resultats de la pritc-
tica i Ies excellencies pregonades pets renovadors de In. tera-
peutica que a diari veiem bregar per a resoldre problemes so-
vint mes personals que ciontifics, amb cert rezel ens decidirom
a utilitzar 1'ambrina a In primera ocasio que se'ns presents i que

era per a lluhir-s'hi, ear es tractava d'una xamosa nena d'uns
7 anys amb els tres quarts de superficie de les dues cuixes flit

tenades per I'aigua bullenta; satisfetissims resti4renl de la prova;
en hoc de temer les cures, In. inalalteta ansiejava el dia de reno-
vacio de l'aposit d'ambrina, que efectivameut no s'adheria i per

tant evitava les hemorragies que tart esveren els malalts. En

menys d'un mes fou cornpleta In. cura.
Posteriorment haven usat l'ambrina en tres casos mes de

cremadura, restant satisfets de ses excellencies com en el des-

susdit.

Sons anim do voler regatejar merits al precios remei contra

les cremades. sigui'ns permes d'exposar nostre criteri de que les

excellencies do l'ambrina radiquen en la earaeteristica de ser

una substitucia a In que no s'agafen la sang i els exudats de les

llagues. Coadjuvant de sa bondat os In. condicio d'innocua; I'am-

brina es bona per a les llagues perque no les acciona; afavoreix

els processos do la restauracio perque no els pertorba; no essent

agressiva com els antics remeis, I'ambrina permet el ntilxim ren-

diment als processos de neoformacio cellular restauradors de

danys organics.

Per al Dr. 13arthe de Sandfort, Jos virtuts curatives do l'am-

brina radiquen en sa hipertermalitat, es a dir, on un gran poder

retentiu do la calor quo fans mantenir l'aposit Ilarg temps da-

munt dels 37, actuant a manera de suau i sostingut revulsiu
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productor d'una altament afavoridora dels proces-
sos leucocitaris i neoformador de teixit cicatricial i inhibidora
dels filets sensitius terminals quo es fan aixi ineptes a la percep-
cio del dolor, coin s'hi fan a la inversa quan son sotmesos a l'ac-
cio do temperatures extremes tambe, peril baixes (gel, cloretil,
etcetera).

En apoi do sa teoria, el 1)r. Barthe aduoix els fets de que es
soportable el contacte d'ambrina a 60°, i la realitat do que son
apbsit calma el dolor de les cremades. Devem pero confessar
que costa entrar on la couviccio do que petites masses a gran
superffcie com l'aposit d'ambrina, on contacte amb el cos huma
a temperatura inferior, puguin romandre Ilarg temps damunt
dels 37, malgrat la proteccio del coto fluix, quo si evita la irra-
diacio centrifuge no pot frenar la centripeta que per Ilei natu-
ral de tendencia a I'equilibri termic dels cossos on contacte, deu
establir-se de I'aposit euvers la Raga que cobreix.

Ademes, costa entendre la desproporefo entre la magnitud
dels efectes curatius i el petit Hombre de calories emmagatzema-
bles per l'ambrina de I'aposit.

En quant a l'accio analgesica de la cura ambrinosa, en Iloc
de cercar-hi els orfgens en la Ilipert('^rmia, pot Ilogicament sen-
tar-se el criteri do que I'absencia de dolor, en Iloc d'anestesia,
sigaifica bon estat i adequades conditions de I'empresa cellular
reparadora dels danys organics de la cremada; manta d'elements
pertorbadors que obliguin a donar el crit d'alerta al dolor, que
en darror terme es una defensa organica, inena do sentinella
notificadora de danys, pertorbacions organiques i menaces a ]a
salut.

Cal repetir, doncs, que I'ambrina es excellent remei per a
les cremades per sa innoquitat, perque es pot remei; resulta
bona perque no danya; mes que curar, protegeix la curacio que
es obra natural defensiva do

Orientats per aquest senzill criteri de 1'admirable bondat
de en les cremades, i per a veneer la repugnancia a
passar i repassar el piuzell de la Ilaga al recipient del remei fos,
havem introduit una Ilougera reforma en I'aplicacio do I'aposit
d'ambrina, consistent en cobrir la cremada alnb retails de gassa
de forma i tamany adequats, previa immersio en I'ambrina fosa
i despres de deixar-los ben escorrer a l'objecte de que es refre-
din i sobretot de que restin destapats alguns foradets de la tra-
ma de la gassa, amb el que resulta un plastro poros que deixa
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passar cap a l'emboltori de coto fluix I'exces d'exudats quo d'al-
tra nlanera per a sortir, si poden, han d'aixecar los vores de 1'en-
tratnat d'ambrina i coto de I'aposit del I)r. Barthe.

Aixi havem operat en nostres quatre nlalalts, restant-ne tall
satisfets, quo en el successiu i mentre no vingui millor,
esteln disposals a no curar les crenlades anlb altre aposit que el
de l'ambrina o algun succedani do formula secreta o revelada, a
base do parafina o altra grassa i quo resulti do certa ductilitat

corn el del remei del Dr. Barthe.
Concretant, doncs, nostres manifestations, afermeni el nos-

tre criteri do que:
L'alnbrina es uu excel-lent remei per a les crelnades.

Ins bona perque es inndqua.

Aplicada en apdsit fet do retails de gassa, ofereix l'aventatge
d'afavorir la sortida de I'excOs d'exudat.

No havent-hi conditions limitatives per al sou us, deu acon-
sellar-se l'us de I'ambrina per a in cura do tota mena do cre-
mades.

Discussi-ri: Dr. J. 1rius.

A pesar de que es ereu que dit tractament es inofensiu, doe
for notar que he tingut un cas do wort amb tota seguretat o peI
menys accelerat per Ins do I'ambrina.

Es tractava d'un veil quo presentava una exteusa cremada i

en veure quo no avengava res, es va comenSar l'ns de I'ambrina.

Iminediatament van apareixergreus fonomens d'intoxicacio

general, amb deliri, tremolor, fregii. encia do pols , orines escas-
ses i a pesar d ' haver millorat un xic I'estat general , on cessar

I'aplicacio d 'ambrina, el malalt va morir.

Jo crec quo dit accident fou degut a la retencio i absoreio

consecutiva de productes t6xic s abundants que amb l'oclusici de
la superficie cremada, no pogueren sortir a l'exterior, tenint on
compto que el malalt era molt veil i arterioeseleros i en ell el
ronyo funcionava amb marcada meiopragia.

Entenc que en individus veils o que tinguin alguna tara,

devem tenir compte on usar cures oclusives tractant-se do ere-

mades extenses.


