
Endodontie

 BioRoot™ RCS
Succesvol.

Succes op
lange termijn Snelle & 

eenvoudige
techniek 





Wat als u 
geen compromis
meer hoeft te 
maken tussen 
klinisch succes op 
lange termijn EN 
een eenvoudige & 
snelle techniek? 
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Endodontische obturatie 
impliceert een aantal 
vereisten. 

Klinische vereisten

Procesmatige vereisten

EENVOUDIG TE 
IMPLEMENTEREN TIJDSBESPAREND

KOSTENEFFICIËNT
GEMAKKELIJK TE 

VERWIJDEREN
INDIEN NODIG

LATERALE 
EN APICALE 

SEALING
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ANTIMICROBIEEL

2
GEEN KRIMP

3
Klinisch 
succes 
op lange 
termijn

Geopti-
maliseerde
zittijd voor
de patiënt
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Huidige 
technieken 
hebben
beperkingen

 Sealer
 Gutta-Percha

 Sealer
 Gutta-Percha

 Sealer
 Gutta-Percha

5

Single Cone techniek

Laterale condensatie

Warme Verticale Condensatie

Nadelen

Nadelen

Nadelen

Laterale en apicale sealing 
beperkt tot penetratie van de sealer.

Tijdrovend om:
- de techniek aan te leren
-  Iedere GP cone individueel te 

dichten.

De implementatie vereist extra 
fi nger spreaders.

Krimp van de sealing zorgt voor 
gaten en holtes.

Implementering: een sterk conisch 
kanaal is nodig. 

Tijdrovend om:
- de techniek aan te leren
- de techniek goed toepassen
Warmte kan de eigenschappen van 
sealers wijzigen. 

Kost: aankoop van extra materiaal.

Voordelen

Voordelen

Voordelen

Laterale en apicale sealing door 
het «duwen» van de sealer in de 
tubuli & zijkanalen. 

Kostenef� ciënt alleen Gutta-
Percha en sealer nodig.

Strakke laterale en apicale sealing 
door het smelten en afdichten van 
Gutta-Percha.

Laterale en apicale sealing 
beperkt tot binnendringen van de 
sealer, d.w.z. relatief lage afdichting.

Krimp van de sealing zorgt voor 
gaten en holtes.

Eenvoudig te implementeren
geen bijscholing nodig.

Tijdsbesparend een snelle 
procedure in slechts 3 stappen.

Kostenef� ciënt alleen Gutta-
Percha en sealer nodig.



Geen compromis  
meer!
BioRoot™ RCS is eenvoudig 
in gebruik en geeft klinisch 
succes op lange termijn.  
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Obturatie met BioRoot™ RCS, 
let op de obliteratie van het 
zijkanaal in het apicale derde.
Courtesy Dr Ambu, Italy.



STEVIGE LATERALE EN 
APICALE SEALING

3-dimensionale sealing bereikt 
zonder cementering.

SNELLE 
IMPLEMENTATIE-

TECHNIEK
door plaatsing van een 

single cone 

EENVOUDIGE & 
MAKKELIJKE 
OBTURATIE-
TECHNIEK

geen leerproces.

GEEN KRIMP

harsvrij materiaal, kwaliteit van de 
sealing blijft behouden na verloop 

van tijd.

EENVOUDIGE 
HERBEHANDELING

oplossen gutta-percha 
met eucalyptol en de 
obturatie verwijderen 

met endo-instrumenten.

BEPERKTE BACTERIËLE 
GROEI

superieure calciumionenafgifte die 
leidt tot een verhoging van 

de pH-waarde (>11).

ZEER KOSTEN-
EFFICIËNT

het is niet nodig om 
extra materiaal aan te 

schaffen, lagere kosten 
per obturatie.

Nieuw concept: Hydro-sealer

Klinische vereisten

Procesmatige vereisten

BioRoot™ RCS introduceert het concept van hydro-sealer, 
die ongeacht de techniek, een strakke endodontische sealing 
bereikt. Zowel de laterale als de apicale sealing zijn verkregen 
met een eenvoudige koude techniek. De procedure is 
eenvoudig, snel en tegelijkertijd verzekert BioRoot™ RCS het 
klinisch succes op lange termijn.

 BioRoot™ RCS
 Gutta-Percha

  BioRoot™ RCS is hydro� el:
het loopt in de dentinale tubuli en laterale kanalen

 Kristallisatie tijdens  het harden:

      chemische binding met dentine en dichte sealing

  Gutta-percha:
zachte kern indien een herbehandeling nodig is

  Bioactiviteit:
Het ondersteunt peri-apicale genezing 
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 BioRoot™ RCS: enkel voordelen
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GEEN
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BioRoot™ RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)

Pulp Canal Sealer (PCS) + warm compaction

BioRoot™ RCS + cold technique

74%

78%

82%

86%

76%

CBCT images Periapical radiographs

80%

84%

88%

90%

92%

AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

Zavattini A, Knight A, Foschi F, Mannocci F, Outcome of Root Canal Treatments 
Using a New Calcium Silicate Root Canal Sealer: A Non-Randomized Clinical Trial, 
J Clin Med., 2020 Mar 13;9(3).

Niet-gerandomiseerde klinische 
studie CBCT en PA radiogra� eën 
werden gemaakt bij de start en bij 
een opvolging na 12 maanden.

De stijging of daling van de 
omvang van preoperatieve 
periapicale radiolucenties en 
de ontwikkeling van nieuwe 
radiolucenties werden beoordeeld 
door een consensuspanel 
bestaande uit twee vooraf 
gekalibreerde beoordelaars.

Na 1 jaar werden 104 tanden 
beoordeeld.

Succespercentage criteria

Vert. Cond.

Vert. Cond.

BioRoot™ RCS

BioRoot™ RCS

Vergelijking tussen 2 technieken

VS
Warme verticale 

condensatie
van gutta-percha 
met AH Plus**

Single cone 
techniek 

met
BioRoot™ RCS*

*Septodont  **Dentsply Sirona

Klinisch 
bewezen
BioRoot™ RCS: ver-
gelijkbaar klinisch succes 
met verticale condensatie.



9

BioRoot™ RCS obturatie met apicale genezing 

BioRoot™ RCS obturatie na herbehandeling

Pre-op X-ray. Let op de 
periapicale laesie.

Pre-operatieve X-ray van 
tand nr. 36 van een 31-jarige 
vrouwelijke patiënt.

Geïnstrumenteerd kanaal. Gutta-
percha master cone op maat.

Post-operatieve X-ray na 
voltooiing van de endodontische 
behandeling.

Master cone bedekt met 
BioRoot™ RCS, gecementeerd 
en afgewerkt met een plugger bij 
de opening.

Decentrale post-operatieve
röntgenfoto’s tonen de lichte
extrusie van materiaal in het
inter-radiculair gebied.
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1 jaar post-op X-ray toont 
volledige periapicale genezing.

Post-operatieve follow-up na 6 
maanden.

Wat als je 
een nieuw 
paradigma 
zou kunnen 
bereiken?
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• Hydraulische infi ltratie van dentine tubuli en laterale kanalen
• Creëert een minerale interactiezone in de dentine tubuli samen met                    
   biomineralisatie en fosfaatafzetting op het dentinegebied (1,2)
• De hechting van BioRoot™ RCS is chemisch van aard, in tegenstelling   
   tot de op hars gebaseerde sealer (2) en
   zorgt voor een strakke 3D-sealing. (Hars-vrij)

•  Geen krimp, minder dan 0,1% dimensionale verandering met behoud van de sealingskwaliteit in de 
loop van de tijd

• Afdichting van de laterale kanalen
•  Sterkere seal op korte termijn dan de warme techniek (BioRoot™ RCS Science File)

Hydro-sealer voor een stabiele 
chemische verbinding

Stevige laterale en apicale sealing

Lengte van apicaal 
binnendringen na 
onderdompeling van 
de tanden bij 37°C 
en 100% relatieve 
vochtigheid gedurende 
7 of 30 dagen.
Bron:  Internal Scientifi c fi le.

Obturatie met BioRoot™ RCS, let 
op de obliteratie van het zijkanaal 
in het apicale derde.
Courtesy Dr Ambu, Italië

Bioactiviteit* om 
peri-apicale genezing 
te ondersteunen   
• Kristalliseert als biologische appatiet     
  door het induceren van osteogene**                  
  eigenschappen (5)
•   Stimuleert de proliferatie van parodontale 

ligamentcellen (PDL) (5,6) 

BioRoot™ RCS (koude techniek) vertoont minder microlekkage dan de warme techniek

Post-operatieve röntgenfoto’s na 
behandeling van de endodontie.

Post-operatieve opvolging na 6 
maanden.

*bioactivity: any effect on, interaction with or response from a 
living tissue.
**properties of a material to bring proper conditions for bone 
cells to form bone.

Technische inzichten

Pulp Canal Sealer (PCS) + warme afdichting

BioRoot™ RCS + koude techniek

*bioactiviteit: elk effect op, interactie met of reactie van een 
levend weefsel.
**eigenschappen van een materiaal die zorgen voor de juiste 
omstandigheden van botcellen om bot te vormen.
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Technische inzichten

•  Eenvoudige coating van 
wortelkanaalwanden

•  Snelle plaatsing van Gutta-Percha punt
•  Geoptimaliseerde werk- en hardingstijden:

•  Werktijd: > 10 minuten
•  Hardingstijd: < 4 uren

Snelle plaatsing

Neem de gemixte 
BioRoot™ RCS.

Coat de zijkanten van 
het wortelkanaal met 
BioRoot™ RCS.

Behandel de apicaal 
aangepaste cone met 
BioRoot™ RCS.

Vul het wortelkanaal 
voorzichtig met de cone.

Onmiddellijke, post-
operavtieve radiografi e.

1 2 3 4 5

Klinische implementatie

•   BioRoot RCS geeft twee keer zoveel calcium vrij als Endosequence BC sealer en tien keer meer 
dan MTA Fillapex (1)

•  Gebaseerd op gepatenteerde Active Biosilicate Technology
•  Behoudt een hoge pH-waarde (7) om de groei van bacteriën te beperken (3,4).
•  Vermindert het risico op bacteriële herinfectie

Beperk bacteriegroei voor succesvolle obturatie

Eenvoudigere & betere herbehandeling

Eenvoudige opvolging
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Vergelijkende pH-evolutie van 3 
wortelkanaalsealers: BioRoot™ 
RCS, AH Plus Jet (Epoxyhars matrix) 
en Pulp Canal Sealer (Zinkoxide 
Eugenol).
Source:  Internal Scientifi c fi le

pH Evolution (Set Material)

• Kortere herbehandelingstijd (8)
• Minder sealer resten opgemerkt (8)

• 5 mm Al radiopaciteit voor een eenvoudige follow-up       
   van de radiografi e

En wat als je 
zou kunnen 
afdichten buiten 
de grenzen 
van de koude 
techniek?



Verpakking

Pack met 35 applicaties
- Flesje met 15 g poeder
- 35 fl acons met single dosis vloeistof 

Referenties

Septodont NV-SA - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel - België
Tel. : +32 (0)2 425 60 37

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.septodont.be - www.septodont.nl 
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Alle geregistreerde handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde productnamen zijn het eigendom van hun bedrijven en fi lialen.

 BioRoot ™ RCS

Biodentine™

600+

15 jaar onderzoek, ontwikkeling en 
samenwerking met tandheelkundige scholen 

wereldwijd hebben geleid tot een van de 
nieuwste Septodont innovaties op het gebied 
van tandheelkundige materialen: producten 

gebasseerd op tricalciumsilicaat.

Active Biosilicate 
Technologie: 

innovatieve bioactieve 
tandheelkundige 

materialen


