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Tot op heden waren behandelingen bij jonge patiënten niet 
altijd pulpa-vriendelijk en leidden dikwijls tot mislukkingen. 
Biodentine™ biedt deze patiënten de betere tandheel-
kundige verzorging die ze verdienen met een gemakkelijke 
en snelle procedure voor de practicus. 

Een sterke restauratie met de bulk  
fill procedure
– Met de bulk fill procedure verkrijgt men dezelfde 

mechanische eigenschappen als dentine

– Van zodra Biodentine™ is uitgehard stijgt de 
mechanische sterkte snel en zorgt voor een solide 
restauratie

– Dankzij de biosilicaat formule is er geen dieptebeperking 
voor de vulling

Specifieke eigenschappen voor 
kindertandheelkunde
– Een korte uithardingstijd van 12 min laat toe  

om indien nodig snel een stalen kroon te plaatsen

– Geen postoperatieve pijn (6)

– Geen tandverkleuring (7)

– Antimicrobiële eigenschappen door  
de alkalische pH (=12) (8)

Onmiddellijke post-op RX opname 
na het plaatsen van Biodentine™. 
De open apex is duidelijk zichtbaar.

De follow-up RX na 9 maanden 
toont een gesloten apex.

Een grotere biocompatibiliteit en 
bioactiviteit voor pediatrische indicaties
– 15 publicaties tonen een hoge bewezen en evidente 

biocompatibiliteit 

– De hoogste vrijstelling van calcium- en hydroxide-ionen  
bij uitharding (1)

– Induceert de vorming van een dikke dentinebrug (2) dankzij 
de hoge calcium concentratie aan het oppervlak, dit in 
vergelijking met gelijkaardige dentale materialen (3)

– Bezit zowel osteogenetische als angiogenetische 
eigenschappen voor een betere genezing van de pulpa en 
het weefsel (4)

– Calciumsilicaat gebaseerde materialen tonen betere 
klinische en radiografische resultaten dan Formocresol (5)

– Laat een normale tandgroei toe Met welwillende toestemming van Prof. L. Martens & Prof R. Cauwels, UZ Gent , Belgium

Vergelijkbare sterkte 
als dentine

Biodentine™ 
kan op dezelfde 
wijze beslepen 

worden als 
dentine 

Vergelijkbare  
drukabsorptie  

en buigzaamheid  
als dentine

Druksterkte, MPa 
(1 maand)

Vickers microhardheid, HVN 
(24 uren)

Buigweerstand, GPa 
(24 uren)

Bron: Biodentine™ wetenschappelijk dossier

Totale verwerkingstijd

12 min

Meng-en plaatsingtijd Uithardingstijd in de mond 

6 min 6 min

Technische data

Septodont - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel

Bezoek onze website voor meer informatie:  
www.septodont.be – www.septodont.nl

Verpakking

Beschikbaar in: 
-  Doos met 15 capsules en 15 flacons 

met een single-dose vloeistof



Biodentine™: 
de betere standaard 
voor jonge tanden(5)

Behoud van pulpa-vitaliteit
• Biodentine™ is bioactief en stimuleert het zelfhelend vermogen 

van de pulpa

• Bij indirecte of directe pulpa-capping, bij partiële of totale 
pulpotomie: Biodentine™ helpt u een niet ontstoken pulpa  
te bewaren

• De bioactiviteit laat een apicale sluiting toe van onvolwassen 
tanden

• De hoge pH vermindert het risico op bacteriële proliferatie

Aangepast aan jongere patiënten
• Biodentine™ wordt in ‘bulk’ gevuld

• Men kan het tot 6 maanden ter plaatse laten als voorlopige 
restauratie

• Ook een definitieve restauratie in dezelfde zittijd is mogelijk, 
zowel composiet als een stalen kroon 

• Geen postoperatieve pijn en geen verkleuring

• Extra bonding niet nodig, geen extra stappen

2

1

Definitieve restauratie geplaatst binnen de 6 maanden

Klinische cases

Tandtrauma
Een kroonfractuur treft meestal de fronttanden. 
Behandeling van deze complexe breuken is dikwijls 
een uitdaging omdat men moet trachten de pulpa zo 
te stimuleren dat de apex zijn normale groeiproces 
kan voortzetten. Biodentine™ bezit dentine-achtige 
eigenschappen, lokt geen tandverkleuring uit en 
heeft een korte uithardingstijd (12 min). Daarom is 
het het uitgelezen materiaal voor getraumatiseerde 
onvolwassen tanden.

Behandeling van diepe 
cariës 
Na het uitcuretteren van cariës kan de pulpa soms 
doorschemeren of blootliggen. Biodentine™ is een 
restauratief materiaal dat onmiddellijk op de pulpa kan 
aangebracht worden. Volgens talrijke publicaties is 
het superieur aan MTA, CaOH en Formocresol. Het 
verkleurt de tanden niet, zorgt voor een uitmuntende 
seal, is eenvoudig te plaatsen, hardt snel uit en 
bezit antibacteriële eigenschappen. Daarom kan 
men Biodentine™ in ‘bulk’ vullen, zonder extra 
conditionering of bonding.
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Indirecte kapping met Biodentine™, Figuur A en B tonen het RX-beeld voor en na 
de behandeling.

7 jaar oude tand #46 na verwijdering 
cariës, diepe caviteit dichtbij de pulpa.

RX na behandeling. Rx follow-up opname na  
12 maanden tonen de continue 
vorming van de radiculaire apices.

Pulpotomie
Dit omvat pulpotomie bij melktanden en partiële 
pulpotomie bij definitieve tanden.  
Naast zijn bioactiviteit laat de snelle uitharding van 
Biodentine™ toe immediaat een kroon te plaatsen. 
Deze kan onmiddellijk intra-oraal worden belast 
zonder gevaar voor verzwakking.

A B

Pulpa-expositie tijdens het curetteren van 
de cariës; een cervicale pulpotomie dringt 
zich op (vitale pulpa, geen ontsteking, 
bloedstelping mogelijk).

Biodentine™ in bulk gevuld van de 
pulpakamer tot het occlusale oppervlak.

Een maand later, plaatsen van 
pedodontisch kroontje.

RX follow-up opname na 3 maanden 
toont geen enkele periradiculaire laesie.

Initiëel klinisch beeld van # 55 bij een 
achtjarige patiënt.

Complexe kroon fractuur met 
reversibele pulpitis van tand #21.

Er werd en partiële pulpotomie uitgevoerd, 
met controle van de bloeding.

Biodentine™ in bulk gevuld als capping 
materiaal en tijdelijke restauratie.

Na een week was Biodentine™ volledig 
uitgehard en niet weggespoeld, de patiënt 
vertoonde geen symptomen en er werd een 
definitieve composiet restauratie geplaatst.

RX follow-up opname 
na 12 maanden toont 
continue wortelvorming.


