
NIEUW
SeptoCone

SeptoCone
Collageen kegel voor 

de behandeling van 
extractieholten

Collageen 
matrix voor 
de vorming 
van nieuw 
weefsel



Elke tandextractie moet worden gevolgd door  
een gepaste behandeling van de extractieholte

SeptoCone: collageen kegel voor de 
vorming van nieuw weefsel

TANDEXTRACTIE

BEHANDELING VAN EXTRACTIEHOLTE

CONTROLE VAN BLOEDING

Eigenschappen SeptoCone
SeptoCone is een collageen kegel van equine oorsprong gebruikt voor de 
behandeling van extractieholten zonder botdefect. 

Hemostatische 
eigenschappen collageen
Na contact met bloed aggregeren de 
trombocyten in collageenvezels en 

lokken een stollingsreactie uit.

Zonder behandeling: botverlies

Met behandeling: betere genezing

Hoge dichtheid
SeptoCone heeft een  

hoge dichtheid.

Van equine oorsprong 
(paard)

SeptoCone collageen wordt 
gehaald uit de pezen van 

paarden.

Kegelvormig
SeptoCone presentatie  
is een collageenkegel.  

Ø 12 mm - Hoogte: 16 mm.

Lange resorptietijd
SeptoCone zal worden geresorbeerd  

binnen 3-4 maanden.

Osteoconductief 1 en 
angioconductief 2,3

Fysieke structuur om de groei van bot 
en bloedvaten te ondersteunen.

zonder botdefect

Behandeling die zal 
fungeren als een matrix 

om de natuurlijke 
genezing te ondersteunen

met botdefect

Bioactieve behandeling 
die actief deelneemt 
aan de osteogenese

Extractieholte



Elke tandextractie moet worden gevolgd door  
een gepaste behandeling van de extractieholte

Hoge dichtheid
Fungeert als een matrix

Ondersteunt de vorming van nieuw 
weefselLange resorptietijd

Osteoconductieve 1  en  
angioconductieve 2,3 

eigenschappen

Bevordert de vorming van nieuw hard 
en zacht weefsel 1,2,3

Esthetische en functionele
verbetering

Hemostatische werking 
(equine collageen)

Behandeling van bloedingen
Stabilisatie van bloedklonters

Vermindert het risico van secundaire 
bloedingen

Bevordert de genezing van het weefsel

Kegelvormig Aanpassing van grootte mogelijk
Gemakkelijk en snel te gebruiken

Comfortabel in gebruik
Minder tijd in tandartsstoel

Kenmerk Voordeel Meerwaarde

Instructies voor gebruik

Klinisch gebruik

Kenmerken, voordelen en meerwaarde

Tandextractie

Extractieholte Behandeling van extractieholte  
Gebruik van SeptoCone

Opvolging na 5 maanden: de genezing van het bot is 
zichtbaar op de CT-scan (Dental Cone Beam Tomography 
[Dental CBCT].

Indien nodig kan de grootte van de kegel 
worden aangepast.

Gebruik van SeptoCone. Er kan een hechting 
worden aangebracht boven de kegel en/of de 
kegel kan op zijn plaats worden gehouden met 
fibrinelijm, maar dit is niet verplicht.
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Volg ons op sociale mediakanalen:

Producten van het chirurgisch aanbod van Septodont met indicaties

Productinformatie

Aanbevelingen voor gebruik

HEMOCOLLAGEEN HEMOGELATINE SEPTOCONE R.T.R.+ ALVEOGYL

Samenstelling Collageen Gelatine Collageen
(ß-TCP) / 

Hydroxyapatiet (HA)
Penghawar-vezels/

eugenol

Oorsprong Rund Varken Paard Synthetisch N.v.t.

Presentatie Zachte kegel Zachte kegel Kegel met hoge densiteit Granulaat in spuit Pasta in pot

Resorptietijd 4 weken 3-4 weken 12-16 weken 6-meer dan 12 maanden N.v.t.

Absorptie* ++++ +++ + N.v.t. N.v.t.

*Interne gegevens gebaseerd op opnametesten.

• 22,4 mg natuurlijke collageenvezels
van equine (paard) oorsprong per kegel
• Medisch hulpmiddel van klasse III
• Doos van 10 kegels
• Steriele blisterverpakking

Behandeling extractieholte zonder botdefect

CONTROLE VAN BLOEDINGEN
BEHANDELING EXTRACTIEHOLTE

ZONDER BOTDEFECT MET BOTDEFECT
BEHANDELING DROGE 

HOLTE
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