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L'eczeina es la malaltia de In pell que veiem mes sovint, po-
dent dir sense por d'erro, que constitueix mes de la tercera part
del noinbre total do les dermatosis que tractem.

Sabut es do tots els prilctics la resistencia quo ofereix
nioltes voltes a la terapeutica de tota mena, pel que no sera de
mes que insistim en el tractament de dita malaltia per mitja del
radi.

Tenint en compte el preu excessivament elevat d'aquest
nou medicament, 700,000 francs el grain, impossible sera tractar
per aquest mineral l.'eczema general. Parlarem dones solament
del tractament do 1'eezema localitzat, quasi sempre cronic.

Do totes maneres Item do distingir l'eczema humit de l'ecze-

ma see, acompanyat quasi sempre d'un engruiximent do la poll

i d'una resistencia terapeutica molt gran, que venq totes les

medications per fortes que siguin, puix hi ha eczemes d'aquests

dels que no s'assoleix la curacio ni amb els mitjans queratolitics

mes eni'rgics.

La tecnica de l'aplicacio es molt senzilla: en les formes hu-
mides, generalment son pro,.! per guarir-les tres aplicacions de
tint minuts, fetes cada dos dies amb un aparell de gem-' con-
tenint 4 centigrams de sulfat do radi d'un milio de radioactivi-
tats. Despres de la prirnera sessio, el malalt es troba molt millo-
rat de la picor que acompanya sempre aquesta malaltia i tambe
disminueix d'una Inanera notable I'exudacio, assecant-se.

Utilitzem la radiacio global cobrint solament l'aparell amb
quatre fulles de paper fi i una fulls de cautxu.
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En 1'eezema see, la tecnica la fem quelcom diferent. Utilit-

zem el mateix aparell tapat amb un ecran do 1uo de min. do

plat] i despres el paper i cautxd esmentat. Les sessions son en

major Hombre, do 4 a 5, i de major duracio, de 10 a 15 minuts,

segonslainfiltracio de les lesions. Coin es natural a major infil-

tracio queratesica, major quantitat do radiacio es necessaria per

assolir ]a curacio.

Per aquest mitja hem pogut curar eczemes amb una como-

ditat verament extraordinaria, podent prescindir els malalts

dels altres topics quo exigeixen molts dies d'aplicacions gens

agradables. Hein pogut tambe curar eczemes que havien resistit

a totes les terapeutiques fins les mes ben adrecades; fent-nos

quedar be i privant-nos del ridicul de no saber curar un eczema

see del palmell do la ma.
Aix6 es prou per a que quan un metge es trobi amb nn

eczema localitzat incurable o tan sols molt resistent a la tera-

peutica usual, pensi amb el radi i i'utilitzi tot seguit.

Respecte a si la cura pel radi es definitive o si la malaltia

torna a rebrotar amb igual o major intensitat, direm quo en
els eczemes fortament vesiculosos la recidiva ens ha semblat

que es presentava amb ]a mateixa fregiiencia que abans de
aquest tractainent. En canvi en 1'eczema sec acompanyat do
fort engruiximent dels teixits, hem vist alguns curats despres-
de 4,5i6anys.


