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Totaaloplossing

voor tandextractie

Totaaloplossing voor tandextractie
Extracties van tanden blijft een uitdagende procedure. Hierbij stellen wij u graag ons totaalconcept
voor om de nazorg en de potentiële complicaties perfect te beheren. Het omvat hemostatica,
botsubstituten en een behandelmiddel voor droge alveolitis.

Dankzij deze ‘one stop’ oplossing, kunt u:
• complicaties minimaliseren tijdens en na een extractie,
• resorptie van de botkam vermijden,
• alle behandelopties open houden,
• uw patiënt behoeden voor mogelijke negatieve gevolgen van
een extractie op zowel esthetisch als functioneel vlak.

Hemostatica

Botsubstituten

Beheer van complicaties

Als wereldleider in pijnbestrijding, gaat Septodont
veel verder dan de distributie van betrouwbare en
efficiënte producten. Wij bieden oplossingen die u
helpen om pijn in de praktijk beter te beheren.

Het natuurlijke bloedstollingsproces wordt best efficiënt onder controle gehouden. Septodont biedt een
uitgebreid gamma aan hemostatische producten van
verschillende oorsprong en met een aangepast indicatiegebied voor elke klinische situatie.

Wanneer gesproken wordt over een tandextractie, is het
belangrijk om de botkam te conserveren voor succesvolle
toekomstige behandelingen. Septodont biedt u een grote
keuze aan botsubstituten.

Na de extractie zijn de eerste dagen kritisch en is er een risico
op een pijnlijke droge alveole. Als wereldleider op het gebied
van pijnbestrijding is Septodont toegewijd aan het leveren
van efficiënte post-extractie oplossingen voor succesvolle genezing en pijnverlichting.

Hemocollagene

Botsubstituten

Alveogyl

• Plaatselijke hemostase na
tandheelkundige ingrepen.

- Zuiver ß-tricalcium fosfaat
- Volledig resorbeerbaar* en osteoconductief

De ideale behandeling van droge alveolitis na extracties
(met Penghawar-vezels)

• Volledig resorbeerbaar,
wat bijdraagt tot
de natuurlijke
weefselregeneratie.

- Ondersteunt sterke vorming van nieuw bot**

• Zorgt voor een makkelijke vulling van de alveole.

- Vermijdt spontane resorptie van de botkam

• Helpt de pijn snel te verlichten.

- Herstelt volume en botintegriteit binnen 3-6 maanden

• Bevordert hemostase door compressie.

Septodont
lokale anesthetica
• 	Verschillende moleculen om te voldoen
aan de klinische behoeften van tandartsen.
• 	Uniek productieproces inclusief
een eindsterilisatiestap.
• 	De patronen met Septodont-anesthesie zijn
100% latexvrij en komen op geen enkel ogenblik
tijdens het productieproces in contact met latex.

Extractie

Anesthesie

(2)

• Beschermt tegen superinfectie.

• Kan in de alveole blijven.
• Collageen bevordert
de aanhechting
en de concentratie
van bloedplaatjes.

• Alveogyl wordt in één enkele sessie aangebracht
en verdwijnt op natuurlijke wijze.

R.T.R. Kegeltjes

Spons met natuurlijk,
niet-gedenatureerd en
gevriesdroogd collagene
van boviene oorsprong.

• Geen speciale aandacht vereist,
tenzij toezicht op het genezingsproces.

• Vereenvoudigde procedure
• Optimale verwerking
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• Coating met collageen
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• Kan zonder membraan
worden gebruikt

Resorcell Poeder

R.T.R. Spuit

• 	Ondersteunt hemostase
na extractie, scaling,
curettage, gingi
vectomie, verhoging
van de botkam en
alveolectomie.

Een gebogen spuit voor
• Eenvoudig hydrateren
• Hogere precisie van plaatsing
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• Nauwkeurige plaatsing
op het botdefect
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100% calciumcarboxy
cellulose poeder (plantaardig)

R.T.R. Korrels
(1)

• Handig verpakt in
bulkverpakking ( 2 cm3 )
speciaal aangepast voor
de behandeling van
grote defecten.
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(1) : Geneesmiddel - (2) : Medisch hulpmiddel
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