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’odontologia anglesa del s. XVIII
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la Surgeons Company, que posterior-
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cia i molt menys important, ja que en
aquest cas, segons postulen determinats autors, no era fruit de les seves
experiències. Tot i descriure amb una
elevada precisió els diferents estadis
de la inflamació que es pot produir al
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