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Coneguts d'antic son els beneficis de I'accio solar sobre el
nostro organisme i sobre inditiples malalties i sabut es avui que
els efectes favorables del raig no son deguts a la seva caloro si-
gui als raigs rojos lluminosos i calorifles, sing als raigs ultra-
violetes invisibles i frets. En les altures, on la muntanya, on
faire es pur, hi Its el maximum de raigs ultravioletes que quasi
desapareixen en atravessar la Hum solar los capes denser de
l'atmosfera, per aixo I'accio solar de les planuries es menys be-
neficiosa. Aixi queda explicada la beneficiosa accio de les cures
d'altitud, tal com les de Leysin (Sui=sa francesa), 1.500 metres
d'altura. Si nosaltres disposessim sempre de tals aventatges,-
facilitat de traslladar els nostres malalts a les altures, seria ri-
dicul i superflu suplir per mitjans artificials l'aventatge de l'ac-
cio solar on les altures, pero no essent possible aqui per manta
d'establiments apropiats per cures solars reglades i no essent
just que tan sols els rics puguin aaudir als centres de cura de
l'estranger, devem aprofitar els avencos eientifics per a que els
pobres puguin gaudir dels aventatges dels raigs ultravioletes
la deu dels quass podem tenir a casa a totes hores en tot temps.

Tots sabem quo els ultravioletes es generen en Is lampara
do quart amb mercuri, mitjancant una torrent elbctrica, pro-
duint-se una Hum d'extraordinAria potencia.

El quart deixa passar completament els raigs ultravioletes
necessaris per a la radioterapia i permet portar a una tem-
perature molt mes elevada els vapors mercurials, to que no es
logra amb les lampares de vidre; el quart permaneix solid a una
temperatura que estova i encara fon el vidre. Aquesta maxima
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temperatura fa augmentar la produccio de raigs ultravioletes.

Quan l'any 1913 vaig anar a Alemanya, em crida l'ateneio el fet

de trobar en molts Hospitals instalacions d'ultravioletes, i vaig

tonir la impressio per les dades recollides, do quo era un mitja

curatiu que deviem aprofitar. Tot seguit vaig adquirir la lanm-

para de Raclt i durant aquests tint anys lie pogut fer-me carrec

do sa bondat en els processos atonies infiltrants, fungosos i do-

lorosos; l'accio dels ultravioletes resta encara pot explicada.

Rollier din que la hum solar As bactericida, reductora, oxidant,

sedant, esclerbgena i modificadora del terreny. - Sigui com

sigui, el positiu As que les nlceres atoniques post-traumatiques

prompte es cicatritzen, que les adonopaties bacilars en son pri-

mer periode rapidament es fonen; que els exudats plastics es

reabsorbeixen, que els dolors de les adherencies peritoniques

tuberculoses a no, desapareixen; quo les supuracions tuberculo-

ses o no, ossies i condrals, rnimven i s'agoten i apart aquesta

accio evidenta local, tenen els raigs ultravioles una aceio tonica

general.

En altra ocasio penso concretar, avui em Iimito a cridar

l'atencio sobre aquest nou metode terapeutic.

Certament que els efectes son semblants als obtinguts amb

el sol en nostra ciutat, porn l'accio dels ultravioletes As mes ra-

pida i to una accio molt mes mareada sobre els processos tu-

berculosos i sobre tot tenon l'immens aventatge do poder ser

regulats i ser aplicats a tota hora i en tot temps.


