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Molts autors son els que en diverses revistes han publicat
els bons resultats obtinguts amb his de Pion zenc en els proces-
sor supuratius. Degut a ]a senzillesa d'aplicacio i rapidesa on la
curaciG s'ha generalitzat aital tractament; nosaltres, estem fer-
mament convenquts quo els que no l'usen es sols per desconei-
xement de la seva tecnica, a part la sola diflcultat quo hi ha per
a sa difusio o millor per a sa universal adaptacio, 1'utillatge quo
es necessita, consistent on un aparell galvanic i una solucio de
sulfat de zone en les conditions que mes endavant descriurem.

La lectura d'algun d'aquests treballs als que precedent-
ment he al•ludit (despres d'haver tingut ocasio de poder confir-
mar llur manifestations), m'induiren a for aplicacio d'aital pro-
cedir en processos anitlegs de localitzacio on les parpelles; el
producte d'aquestes observations es el quo motiva aquest
treball.

Sabem que els germens piogens do ]a supuracio, penetrant
mecanicament en la poll produeixen Pabst©s o el flemo; localitz-
zant-se en els follicles pilo-sebacis donen floc al mussol o at
furoncol. Aquests processos, degut a 1'estructura anatomica es-
pecial de les parpelles es presenten de vegades amb simptoma-
tologia iuflamatoria violenta i alguns Wells sou de cuidado per
rao de veinatge amb Full, els mes benignes, com son els mus-
:sols encar que de curta durada, son molestos pet dolor i la inflor
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que provoquen, perb encara son mes molestos per recidivar fa-
cilment en subjectes escrofulosos, predisposats en molts casos
per 1'existencia de blefaritis crbniques.

La ionoterapia amb Pion zenc, es of millor tractament con-
tra tats processos. Llur curacio per aquest metode s'obte en un
minimum de temps impossible d'obtenir amb cap dels proccdi-
ments generallnent en us, taut si estau on of periode de forma-
cio, do fluctuacio o de supuracio, sense que tingui of malalt que
sospendre ses ocupacions i sense causar-li cap dolor, ni deixar

cap rastre del seu pas.

-ELI

Per a les aplicacions do ion zenc, 1'electrode que s'utilitzi

dependra do 1'extensi6 i localitzacio del proces a tractar. El ma-
teix metga, podr1t construir-se'l en l'acte do sa aplicacio, per
aixb, of millor es valdre's d'una planxa do zenc de decimes de
gruixaria, que of metge pot facilment retallar i emmotllar, aixb

es, donar-li una forma i corbadura apropiada per a que s'adapti
exactament sobre la part que ha de rebre Pion de zenc, tal
com els reprosentants en les figures a, b, c, a cada un d'aquests
electrodes s'hi adapta la borna universal d.

L'electrolit es una disolucio aquosa de sulfat de zenc al
1 per 100, essent condicio indispensable la puresa do 1'aigua i
de la sal, s'utilitza of sulfat amb preferencia a les altres sals de
dit metall per esser menys irritants. El coto que s'usi sera ren-
tat amb aigua bidestil-lada.

La tecnica seguida es la segilent: despres de desengrassar
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la pell de la part malalta fregant-la suaument amb una torunda
de coto sucada en alcohol, es recobreix ]a part afectada d'una
capa de coto mullada amb 1'electrolit atemperat, col'locant-li a
sobre ('electrode previament retallat i a sobre un bon coixi de
coto, per a que el contracte sigui uniforme; es subjectara el tot
amb un embenat. Un cop tot disposat, es conecta aquest elec-
trode amb el pol positiu, tenint el negatiu en Is ma del patient,
comentgant acte seguit a donar pas a la torrent, procurant for
desviar l'agulla del galvanometre paulatinament fins a 2 o
3 mt. durant un temps de 30 a 60 minuts segons que estigui
localitzat molt superf]cialment o mes profundament. Finida la
sessio, es retira el reostat, amb la mateixa lentitud quo s'ha fet
per donar-la, fins a retornar al zero 1'agulla del galvanometre.
El nombre de sessions-sempre poques-varia segona els casos.
Procedint d'aquest mode, s'evita l'accio desagradable que pro-
dueix el pas o la cessacio brusca de la torrent i el patient sols
sent una Ileugera sensacio de coissor en el punt malalt, per-
cebent un gust metallic.

Despres de la sessio es presenta la poll rosada i amb picor
que va seguida poca estona d'accio analgesica; durant els dies

segi ents es descarna la poll en tota In part malalta; per R en el
punt de 1'absces o del furoncol queda un indurament; aquesta
massa esclerosa desapareix paulatinament.

Seguint aquesta tecnica, hein fet aplicacio do Pion zone en
una sere do malalts, alguns dels quals rosumire a continuacio.

Observacio I. El non J. P. A. de 8 anys, natural do Barce-

lona, consecutivament a una caiguda se li forma un absces en

la part externa do in regio superciliar do Full esquerre, estenent-

se per la part externa de la parpella superior, esta en plena
fluctuacio i es molt doloros, refereix la mare quo data do 4 dies.

Una sola sessio d'ion zenc 2 mt. durant 20 minuts ha bastat

per a obtenir la curacio.
ObservaciO II. M. 'Al. P. de 49 anys. Dos dies desprds d'ha-

ver-li passat In sonda al U. D. i una injecc]o al llagrimal del

propi ull amb blau de motile, compareix al despatx referint que

1'endemh de passar-li la sonda en llevar-se es troba la parpolla

inferior del propi U. D. inflada, dolorosa i un pot vermella, i

corn sigui quo aquests simptomes avui s'han accentuat s'ha de-

cidit a consultar. Ion zenc 2 mt. 50 minuts, al dia segiient Its

dosaparegut ]a inflor, el dolor i quasi la hiperemia; malgrat el
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sou estat normal aplico una segona sessio, curant completament.
Observacio III. F. A. M. de 9 anys . Presents un absces del

tamany de mitja avellana situat en Pala esquerra del nas, proxim
a full, fa 15 dies que comenca, hi its fluctuacio i dolor. Ion
zene 2 a 3 mt. 30 minuts ; en tornar i veure at malalt dos dies
mes tard , el trobem mes redu l t, 2." sessio , durant una semana
he vist al malalt diariament , notant-s 'hi cada dia reduccio, fins
at 7.6 dia de comengat el tractament , en quo no hi queda senyal
de l'afeecio . Total dues sessions d'ion zene.

Observacio IV. S. F. G. de 49 anys, Farmaeeutic , resident a
Barcelona , afecte de furonculosi generalitzada , fa 3 dies li ha
sortit un d'aquests furoncols on la regio superciliar externa
del U. D . estenent - se per la parpella inferior i el furoncol s'ha-
via reduit a la meitat, altra volta ion zene 10 mt. durant una
hora, at dia segiiont, sols existia una petita nudositat, tercera i
ultima sessio d'ion zene 10 mt. 30 minuts , la nudositat va re-
duint-se paulatinament.

Del mateix mode hem empleat Pion zenc contra el mussol
en una porcio de casos, obtenint sempre igual resultat; rues
coin que aquesta afeccio es d'evolucio mes rapida quo les inte-
riors, moltes vegades quan arriba el malalt a veure at ntetge,
el proces esta massa avencat per a privar sa espontania ober-
tura , si aquesta no es tan imminent, lograrem la resolucio com-
pleta en unit o a lo Ines dues sessions consecutives , en tot eas,
eseursarem sa durada , evitant at mateix temps el desenrotlla-
ment do nous focus en germinacio que coin horn dit son fre-
giients en subjectes predisposats . Aquest efeete preventiu el
demostren palesainent els Doctors Marques , Madon i Pech, (1)
aplicant a un conill una sessio d'ion zone , i mes tard injectaut-
li uns cultius d'estafilococs en el Inatoix Iloc, en tart no passa
res en aquest conill, es forma uu absces en el conill testimond
al que han injectat igual classe i quantitat do cultiu d'estafilo-
cocs sense haverli aplicat previament Pion zene. Aquest fet
ja l'havia assenyalat el prof. Leduc quan descrivia les propie-
tats de Pion zenc ( 2) deia aixi : « uua de les particularitats de Pion
zene, es la poca reaccio inflamatoria que provoca : here caute-
ritzat la pell dais gossos a profunditats diverses amb aquest ion,
here produit ulceracions superficials i profundes , les ferides ban
quedat descobertes , sense cap rentat, sense cap cura do note-

(1) Archiv. d'Electr . Medic, 1913, volum I, p. 63.

( 2) Lesions en medicina Archiv. d'Electr. bled.. p. 683 any 1904.
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dat; no 11i ha hagut mai una reaccio inflamatoria, mai cap in-

feccio, les ferides han quedat absolutament aseptiques els ions

zenc que elles podien coir,tenir, set blaven constitnir la inillor cura

protectora-.

No pretenem amb I'exposat deduir 1'efecte curatiu do Pion

zone on els processos supuratius, car aixo es cosa molter vega-

dos provada i ja reconeguda, ja sigui per obrar localment con-

tra els germens de la supuracio pel son poder coagulant, corn

exposa el prof. Leduc (1), o per l'hidrogen quo arrossega l'ion

zene, of que, abandonat en el si dels teixits, obraria afavorint

els canvis cel•lulars i d'agnesta manera aetivant ]a vitalitat do

les cel•lules, tal corn afirma Knauer, o be que sigui cons el Doc-

tor Mendel (2) dedueix do sos experiments, que els microorga-

nismes no es desenrotilen en les regions influenciades amb el

zone o ja corn pretenen els Doctors Marques, Madon i Poch, (3)

quo sense negar l'accio assenyalada pel prof. Leduc i Knauer,

afirmen basant-se en els resultats experimentals realitzats en

els conills, que Pion zenc no priva el desenrotllament dels mi-

croorganismes <que no es tracta on 1'accio de l'ion zone, d'una

accio antiseptica purament local, sing d'una accio mss extensa

que s'afegeix tat volta a una accio local de defensa augmentant

probablement el poder antiiufeccios do 1'animal infectat>. No

pretenem, corn he dit, deduir d'aquest exposat, 1'efecte curatiu

do Pion zone on els processos supuratius, sols hem volgut fer

resaltar l'innegable aventatge do la seva aplicacio en els dits

processos do localitzacio on les parpelles, car quan el tracta-

ment es preco(,, pot bastar una sola sessio per a resoldre coln-

pletament el proces.

Corn a nota final afegirern quo aquest tractament local no

exclou cap des altres tractaments generals proposats en aquests

casos. Sornpre en els do furonculosi, o predisposats a tenir mus-

sols, els prescric, o be la saccaromicasa o be el llevat liquid de

raim Ferran amb prefereneia al llevat de cervesa; corn tambe

es pot utilitzar 1'estany colloidal, les vacunes, aixi corn cuidar

do 1'antisepsia intestinal; pero aquests tractaments per si sols,

si be podran privar el desenrotllament de nous processos, no

tindran l'efecte rapidament resolutiu de l'ion zenc en el floc

d'aplicacif.

(1) Arch . d'Electri . Med., any 1906 , p. 939.

(2) Acad 'emie de Ciencies do Paris, 15 Juny 1908 . Extractat La PrJsse Med., any

1908, p. 408.

(3) Lloe citat.


