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B a d e n  m å s te  u n d v ik a s :

1) Vid stor blodfullhet m ed congestion till hufvud 
och brost, vid apoplectisk habitus, vid af congestion  
beroende hufvudvärk, svindel, epilepsi och allmän 
kramp.

2) Vid tvinsot eller vid tydligt framstående anlag 
dertill; vid asthma, hjertlidande och aneurismer.

3) Vid vattsot och vattensvullnad.

4) Vid verklig nervsvaghet.

3) Vid blodstörtning och andra betydliga blod
flöden. Vid månadsreningen är det tillåtet blott, då 
den är lör sparsam.

6) Vid hafvandeskapet, em edan det befordrar for 
tidig förlossning, dock anmärker Zitterland, att detta 
blott äger rum, då baden tagas för heta, eller då för 
öfrigt benägenhet för missfall förefinnes. Zitterland 
säger, det fruntiinmerna i Aachen under sednare pe
rioden af hafvandeskapet flitigt begagna baden, och alt 
han aldrig sett någon menlig verkan deraf, så vida 
de ej tagits för heta.

7) Vid gastriska lidanden.

8) Vid febrar och acuta inflammationer.

Om B a d -  och B runns-kuren.

A .  F örberedning till den.

Den sjuke bör af sin läkare skaffa sig en kort och 
tydlig uppsatts öfver sjukdom ens gång och den kur-



method, som ders id blifvit använd, på det han vid an
komsten till badorten må tydligt kunna redogöra för 
sin der blifvande läkare. Derefter måste lagas i b e
traktande, om en förberedande kur ärafb eh ofvet på
kallad Vid blodfullhet och dylikt m åste hettande och 
alltför närande diet undvikas, och förstoppning, i hän
delse den förefinnes, häfvas genom  milda och k\ lande 
medel. Vid stark blodfullhet måste en åderlåtning 
användas, hvilken, så vida inga serskilda indiealioner 
inträffa, bör uppskjutas till slaxt före början af bad
kuren. Vid orenligheter i primae \iæ  måste antingen 
adorande m edel eller kräkmedel begagnas. Afmagra- 
de och kraftlöse personer m åste begagna närande diet 
och stärkande medel. Enskildta sjukdomar fordra sär
skild behandling

B. B estäm m andet af den för Immnskuren  
mest passande tiden.

Den för bad mest lämpliga tid är från början af 
Juni till medio af October. Brunnskuren kan b egag
nas hela året, då man dervid kan afpassa klädedräg- 
ten efter vädrets beskaffenhet för att ej löpa fara att 
förkyla sig.

C. Huru badgästerna böra förhålla s ig  vid 
sin ankom st till badorten.

Badgästen bör af Läkaren underrättas, hvilka bad  
skola användas och derefter lämpa sin bostad, em e
dan aflägscn bostad ofta m edför olägenhet.



I). I i i  v a r ie s  bruk al valtuet.

Drickandet af vattnet bief först, såsom en väsendt- 

lig del af kuren, infördt afB londel 1658, ehuru Petrus 

a ßcek redan år 1620 omtalat det såsom helsogifvande. 

Denne bade till det mesta heintat sina upplysningar 

ulur en alliandling oin Aachens och Burtscheids käl

lor, som 1610 utgafs af Franciscus Fabricius. Bäst 

dricker man vattnet vid Elisenbrunn, som får sitt vat

ten ifrån Kejsarkällan, men detta vatten, som är starkt 

svafvelhalligt, fördrages ej af alla, hvarföre dessa kun

na dricka dels uti badhusen och dels vid de nedre 

källorna. Närmare föreskrifter för drickandet äro föl

jande:

§ «•

Den m est passande tid att dricka är på m orgo

nen, då m agen ej är öfverlaslad och m est egnad att 

upptaga och digerera det kraftiga vattnet. Efter om

ständigheterna kan det äfven vara tjenligt, att om af

tonen mellan kl. 6 och 7 dricka något.

§ 2.

Vattnet måste drickas, innan patienten förtärt nagot 

annat. Skulle det, i anseende till känslighet eller overk  

samhet hos magen, ej rätt bra fördragas, kan man 

förut eller tillika med vattnet dricka ett the på Cha- 

momille, Pepparmyntha eller dylika kryddor. Detta 

inträffar dock högst sällan.

Man måste akta sig att b>öi ja (h ickningen, då man 

ar upphettad, äfvensom att genom  ansträngande rörel-



ser uttrötta sig, som de pläga göra, hvilka förut be
gagnat någon kall brunn.

§

Man börjar med smärre qvantiteter, såsom  2 glas 
på 4 a 6 uns, hvilka drickas med en mellantid af 10 
till 20 minuter, och stiger sä småningom efter läka
rens föreskrift. Man bör sällan stiga öfver ö eller 0 
glas af 6 uns innehåll. Ilos barn rättar sig dosis ef
ter deras ålder I allmänhet måste man vara högst 
försigtig med barn, hvilka dock dricka vattnet med 
stor fördel. Vattnet skall blott verka altererande (om- 
stämmande), förbättra vätskorna och befordra hudens 
och njurarnes måttliga verksamhet. Det m åste tillbör
ligen digereras. Då det drickes till öfvermått, bela
star och försvagar det magen, pöser upp underlifvet, 
åstadkommer hetta och congestioner, slappar genom  
omåttligt ansträngande af enskilda funktioner och kan 
ej assimileras.

§ ä,

Omständigheter kunna inträffa, såsom  större eller 
mindre smak för vattnet, förändringar uti väderleken, 
uttömningarnes mängd och beskaffenhet o. s. v., som  
tvinga att åter förändra mängden af vattnet, som  drickes.

§ 6.

Då gastricism förefinnes, får man ej dricka. Di- 
gestionskraften m åste först återställas, ty annars skulle 
den vid fortsatt drickande allt mer och mer skadas 
och försvagas.



Vattnet smakar bäst, då det ar varmt och är äl

ven då kraftigast, hvarför det genast måste drickas. 

Ju längre det blir i beröring med luften, desto mer 

bortgår d ess gasartadc beståndsdelar och desto kraft

lösare blir det.

§ 8-

Man bör underrätta läkaren, i händelse upphett

ning, svindel, hufvudvärk, tyngd och andra ovanliga 

om ständigheter tillstöta vid drickandet.

§ 9.

Vattnet verkar sällan diarrhé, oftare förstoppning. 

I förra fallet m åste man dricka mindre, i det sednare 

fallet tillsätter man ett lösande salt, såsom  Carlsbader-, 

Glauber-, Bittersalt eller dylikt. Carlsbadersaltet för- 

tjenar företräde och det erfordras vanligen blott små 

qvantiteter, som sättas till första glaset vatten.

§

Serdeles uppmärksamhet fordra menstruationer 

och andra blödningar. Efter omständigheterna måste 

man upphöra, förminska eller fortfara med vattnets bruk.

•§ H .

Måttlig kroppsrörelse erfordras under drickandet, 

såvida ej sjukdom hindrar gåendet, då man kan dric

ka uti sängen, men man får ej sofva under tiden
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Längvarigheten af brunnskuren rättar sig  efter 
omständigheterna. Ifrån veckor till och med månader 
kan fortfaras dermed utan skada.

§ 13.

Då vattnet för häftigt verkar och retar för mvc- 
ket, kan man tillsätta mjölk, i synnerhet för barn. Man 
bör då taga ‘/ 4 nyss mjölkad, okokt mjölk till vattnet. 
Det behöfves dock sällan, isynnerhet som tie flesta 
visa stark motvilja mot denna blandning.

§ 14.

Om aftnarne far man först dricka sedan maten 
blilVit ordentligen smält och blott hälften så m ycket, 
som om morgnarna. Vid denna tid på dygnet plägar 
vattnet åstadkomma häftigare vallningar i blodet, och 
uti starkare dosis lätt förorsaka nattlig oro.

E .  Baden.

Man bör icke tidigt gä i badet, då inan samtidigt 
dricker vattnet; först sedan det druckna mineralvattnet 
blifvit digereradt, som gifver sig tillkänna genom  ut
tömningar, såsom  svett, urin eller stolgång. De, som  
ej begagna mineralvatten till drickning, kunna en half 
timma efter uppvaknandet begifva sig i badet. I all
mänhet måste en timma förflyta mellan drickning och 
bad. En half timme efter badet tages frukosten, så
vida icke svaghet indicerar, då något före badet för- 
täres. Isynnerhet m åste detta iaktagas vid ångbad 
och först en timma efter njuten föda begagnas badet



Upphettad eller svettig får man ej begagna detsamma. Farligt är att efter sorg och förskräckelse, eller andra själslidanden begagna badet. Feber, Kolik, Magkramp, Menstruation förbjuda d ess begagnande. Om bad om aftonen begagnas, tages det först 5 timmar efter m iddagsmåltiden, och ej far man omedelbart dereftcr njuta sömnen. I)e, som lida af Epilepsi, vanmagt, con- vulsioner o .s. v. böra ej utan sällskap begifva sig i badet. Personer med congestioner till hufvudet böra vid badkaret hafva en skal med kallt vatten till omslag på hufvudet.

Ett ljumt bad är 4- 24-— 28° R. eller något under blodets värme. Ett varmt bad är + 29° R. och öf- verstiger blodets värm e; ett hett bad är 31° R

Sersk ilda  rcglor för användandet a f  
enkla bad.

§ <•

Radens värmegrad bör noga af Läkaren vara an- gifven. Den temperatur, man enligt regel bäst fördrager, är mellan +  26— 28° R. De sednare baden kunna tagas nagot varmare än de första. Man förgäte icke, att det är omöjligt att ange en allmänt passande värmegrad. I allmänhet bör anmärkas, att badet ej får vara så kallt, att den badande erfar känsla af rysning eller obehag, ej heller så varmt, att hufvudvärk, svindel, hjertklappning, ängslan o. s. v. deraf följer.

§ 2.
Man stiger långsamt i badet för att minska bio-



(lets trängande till hufvudet, oeh öfvcrsköljer kroppen sm åningom ’med vatten, innan man går i badet.

§ 3.

Man underrättar sig noga, huru m ycket af kroppen skall af badet vara betäckt, 1 allmänhet går badet till halsen eller hufvudet. Vid ängslan, hjertklapp- ning eller andra orsaker kan det vara af nöden att endast taga hallbad. I sådant fall bör den öfriga d elen af kroppen vara betäckt, för att undvika förkylning.

§ *■
I badet frotterar man underlif eller andra lidande delar af kroppen, men dervid får man ej m ycket anstränga sig, hvilket skadar, utan sitta, om ståendet tröttar.

§ 3.
Man akte sig att i badet somna, ty döden kunde derigenom lätt inträffa. Läsning och ihållande sång är äfvenledes förbjuden.

§ 6
Den sjuka iakttage noga den af Läkaren föreskrif- na tiden för badet; man börjar vanligen m ed 15—20 minuter och stiger efter omständigheterna till % och en hel timma, hvilken tid icke bör öfverskridas.

§ 7.

Känner badgästen sig het eller frusen, har huf- vudvärk, ängslan eller andtäppa, så uraktlåtes badet, till d ess han med sin läkare rådgjort.
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Lider någon utaf bråck, bör ban ej ulan bråckband gå i badet, em edan det varma badet lätt kan förorsaka brackets utfallande.

§ 9-
Blifver man i badet törstig, så dricker man Thcr- malvattcn, ty kall dryck verkar skadligt och måste undvikas.

§ >0.
Man låter icke känsla af välbehag eller andra orsaker förleda sig att oftare bada än läkaren föreskrif- vit. Enligt regel badar man 3 eller 4 dagar, hvaref- ter en hvilodag inträder. Längre fram under badse- jouren tager man en hvilodag efter 5— (j dagar. Understundom är tjenligt alt taga 2:ne bad hvarje dag, dock är detta ett undantag från regeln och bör ej verkställas utan läkarens föreskrift. Barn bada cj mer än 2— 3 dagar efter hvarandra, och om de äro späda eller svaga, blott hvarannan dag.

§ 11
Huru många bad skola tagas, rättar sig efter den sjukes tillstånd och badens inverkan. Det ringaste antalet af bad, hvaraf man kan vänta någon varaktig verkan, är 15 till 18. Vanligen tagas 28 till 34 bad. Serdeles inrotade sjukdomar tåla flere. Då 40 eller flera bad måste tagas, är nödigt att göra ett uppehåll af 8 till 14 dagar, midt under badsejouren. Härigenom hindrar man en menlig förslappning och vinner en för den allmänna återbildningen eller omstämningen erforderlig tid.



Snart visar sig under badkuren ett utslag af smä pustler, såkallad badfriesel, "som vid fortsatt badning vanligen försvinner. Skulle utslaget blifva rosartadt, måste man upphöra med baden.

D usch  er.

Delas uti
a. uppstigande, och
b. nedfallande dusch, eller duschbad.

a. Den uppstigande duschen består af en inrättning, genom  hvilken vattnet uppumpas till 28 fots höjd uti en blyrecipient, och förm edelst ett om böjdt rör le- des upp såsom ur en springbrunn. Rörets mynning är sådan, som på en Klystirspruta och bör, då det skall begagnas, förses med ett öfverdrag af elastiskt gummi, som antingen är strilformigt eller strålformigt. En nattstol inrättas öfver öppningen, så att duschen lättare må kunna appliceras. Genom en kran kan röret lätt öppnas eller tillslutas.

Den brukas vid hårdnackad förstoppning s. s. kly- stir, fastän sällan, äfvensom  vid förhårdnader uti pars vaginalis urethrae till injectioner. Den har en högst inskränkt användning, och några scrskilda reglor för dess bruk kunna ej angifvas.

b. Den nedfallande duschen består uti en nedfallande vattenstråle, som  Jedes på åtskilliga del®' af kroppen. Vattnet faller från en höjd af 24 —  28 fot ur en rymlig blykista, som  genom serskildt inrättade pumpar hålles fyld. Vattenstrålens styrka kan



m odereras genom  de olika mynningarne på rören, hvilka, för att vara böjliga och kunna appliceras hurusom helst, äro af läder. Om, oaktadt den lina mynningen, strålen är för stark, så måste den brvtas an-
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4tingen genom  frottörens ena hand, eller genom  en svamp eller något dylikt, som lägges på den lidande delen. Frotterandet sker med bara handen och är högst välgörande vid förlamning, krökning, styfhet, svul- nader, förhårdningar etc. Duschen kan erhållas af olika värmegrad, ehuru gradtalet ej kan sä noga b estämmas, som vid baden.
Strålens ständigt lika styrka verkar högst välgörande och stärkande för nervsystemet. Genom på- skrufvande af en stril kan duschbadet förvandlas till regnbad. om så erfordras.

Iteg lor  vid dusclmingeri.

§ b

Patienten måste, innan han begifver sig uti du schen, noga taga reda på, hvilka delar böra duschas, af hvilken temperatur badet bör vara, huru stark strålen, i hurudan förening med del enkla badet, och på hvilken tid del bör tagas.

§ 2.

De flesta delar af kroppen kunna duschas, dock undviker man heldst att duscha hufvud och bröst, ty congestioner till dessa  delar uppkommer derigenom  lätteligen. Äfven på underlifvet bör duschen med för- sigtighet begagnas. Locala aflectioner taga den m est



i anspråk. Dock far ej for stor känslighet eller till och med inflammation förefinnas. Mot förlamning i ex- t emiteterna och svaghet i underlifvct tages duschen utefter ryggraden

§ 3 -
Den badande maste sjclf noga observera tem peraturen af duschen, hvilken lätt blifver for hög. Den bör hafva samma, eller något högre gradtal än de enkla bad, som tagas.

§ *
Vid hvarje serskildt fall m åste läkaren bestämma strålens styrka, äfvensom sättet för dess applicerande. Vid svullnader och indurationer begagnas finare strålar

§ 3
Vid vissa tillfällen kan anledning förefinnas att, vid duschens begagnande, ej använda frottering, men då m åste detta serskildt tillsägas, em edan i annan händelse frottering ständigt användes.

§ 6-
I allmänhet förenas det allmänna badet m ed duschbadet sålunda, att man först begagnar sig af det förra en fjerdedels timma och derefter tager dusch uti badet, hvilkct derefter ytterligare fortsättes en stund. Verkan blifver då kraftigare och man är säkrare skyddad mot förkylning. Många om ständigheter fordra likväl uteslutande af det allmänna badet, såsom  t. ex. då det ej bra fördrages, eller då ett localfel utgör det uteslutande föremålet för behandlingen o. s. v. Ett längre vistande uti badet upphettar, isynnerhet



\ id högre temperatur, livariore alven enskildta föreskrifter m åste erhållas vid hvarje fall.

§ '•
Duschbadet bör i början ej räcka längre än en Ijerdedels timma, men kan sedan utsträckas till en half eller derutöfver.

§ 8 -
Då duschbadet vanligtvisihar stark verkan, så måste man efter tre eller fyra taga antingen blott ett enkelt bad, eller ock hvila en dag

§ 9
Man m åste hafva en m össa af vaxtaft, för att skydda hufvudet mot väta.

§ 10
För att hindra vattnet att komma uti ansigtct eller på andra ställen, som ej deraf böra vidröras, finnas små bräden, som äro försedda med handtag.

§ H
Någon egentlig regel för antalet af de duschbad, som böra tagas, kan ej uppgifvas, då detta m åste rätta sig efter beskaffenheten af det onda och efter du schens olika inverkan. Stundom kunna tolf och till och m ed sex duschbad medföra tillräcklig nytta, då dere- m ot vid andra tillfällen ända till fyratio och derutöfver måste användas.

§ 12
På barn m åste duschen användas m ed största  lörsigtighet, hvarken med för stor styrka eller för of



ta repeterad. Vanligen kunna de duscha tvä dagar och hvila på den tredje.

§ <3
På m ycket känsliga, smartande eller inflammerade ställen får man ej duscha, emedan tillståndet derige- nom blott skulle försämras.

Anybad.

De åstadkommas genom  de ångor, som  naturligen bortgå ifrån det heta vattnet, hvilket, då det uti en underjordisk kanal nedfaller öfver skarpa stenar, fördelas och hastigt utvecklar en mängd ånga, som  fram ledes genom  en öppning med 5 till 6 tums diameter. Angbaden finnas uti de öfre källornas badhus- De nedre källornas temperatur är ej tillräckligt hög, for att lemna några ångbad.

Angbaden användas antingen såsom  allmänna e ller Iocala, då antingen hela kroppen, m ed undantag af hufvudet, uti en serskild inrättad låda, eller ser- skilda delar deraf, genom passande inrättningar utsättas for de heta ångornas inverkan. Vid de allm änna eller locala bad, som tagas uti slutet rum, uppnår ångan en temperatur af 35° R. och derutöfver.

D essa ångbad framkalla isynnerhet en ökad svett- afsöndring, stegra kärl verksamheten och äro ett kraftigt m edel till upplösning, fördelning, uppmjukning och aflägsnande af svulster, forhårdningar och aflagringar på organer och delar, hvilka derigenom erhållit en förminskad eller upphörd rörlighet Specifikt verka


