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Ekstrakcja krok po kroku
Ekstrakcja zęba jest zabiegiem, który powinien być przeprowadzony atraumatycznie 
i bezboleśnie. Septodont spełniając najnowsze standardy chirurgiczne zapewnia pełną gamę 
innowacyjnych produktów, niezbędnych do prawidłowego wykonania tej procedury. 
Zaliczamy do nich: leki miejscowo znieczulające, środki kontroli krwawienia, materiały augmentacyjne 
oraz produkty stosowane w przypadku powikłań poekstrakcyjnych. 

Dzięki koncepcji kompleksowych rozwiązań produktowych „krok po kroku” Septodont oferuje:
•  minimalizację bólu oraz powikłań śródzabiegowych i pozabiegowych,
•  zapobieganie resorpcji wyrostka zębodołowego oraz zmniejszaniu objętości kości,
•  utrzymanie korzystnych warunków do przeprowadzenia dalszego leczenia w przyszłości,
•  ograniczenie negatywnego wpływu ekstrakcji zęba na estetyczne i funkcjonalne aspekty 

narządu żucia. 

Znieczulenie miejscowe
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Septodont to producent o światowym zasięgu 
i bogatym doświadczeniu w pracy z dentystami na 
wszystkich kontynentach. Dzięki temu zapewnia 
produkty, które w istotny sposób podnoszą jakość 
zabiegów medycznych i efektywność pracy klinicznej.

Fizjologiczny proces krwawienia z rany 
poekstrakcyjnej wymaga często skutecznej kontroli. 
Septodont jest producentem sprawdzonych 
produktów ułatwiających postępowanie w różnych 
sytuacjach klinicznych. 

Istotnym elementem planowania przebiegu ekstrakcji zęba 
jest atraumatyczne postępowanie w celu minimalizacji strat 
tkanki kostnej oraz ograniczenia resorpcji. Kościozastępcze 
materiały Septodont doskonale odpowiadają aktualnej 
wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie. 

Pierwsze dni po ekstrakcji są często krytyczne ze 
względu na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów 
suchego zębodołu. Septodont od lat dostarcza dentystom 
najskuteczniejszy preparat ograniczający dolegliwości 
bólowe i stymulujący regenerację.

Środki znieczulające 
miejscowo
•  pełna gama nowoczesnych leków do znieczulenia 

miejscowego dla wszystkich wskazań klinicznych
•  unikalny proces technologiczny z końcową 

sterylizacją gwarantują najwyższą jakość środków 
znieczulenia miejscowego

•  wszystkie produkty z tej grupy są w 100% 
pozbawione lateksu, co przekłada się 
na bezpieczeństwo pracy 

Materiały kościozastępcze
• na bazie beta-trójfosforanu wapniowego 
• ulegają całkowicie resorpcji i są osteokondukcyjne
• inicjują formowanie nowej tkanki kostnej
•  zapobiegają spontanicznej resorpcji wyrostka zębodołowego
•  w czasie 3-6 miesięcy odbudowują objętość i zapewniają 

integrację kości

Alveogyl
Idealny opatrunek w przypadku suchego zębodołu zawierający 
włókna Penghawar.
•  gwarantuje łatwe wprowadzenie do zębodołu
•  pomaga szybko zmniejszyć ból
•  wspomaga hemostazę poprzez ucisk
•  zapobiega infekcjom
•  redukuje konieczność dodatkowej obserwacji procesu 

gojenia

R.T.R. Stożek
• uproszczona procedura
•  łatwa aplikacja dzięki  

kształtowi stożka
•  pokrycie warstwą wysoce 

oczyszczonych włókien  
kolagenowych

• bez użycia membrany

Gelopack
•  pomaga w prawidłowym przebiegu hemostazy 

oraz wypełnianiu ubytków kostnych po ekstrakcji, 
amputacji korzeni, usuwaniu torbieli, guzów oraz 
zatrzymanych zębów 

Gąbka żelatynowa z oczyszczonej 100%  
żelatyny wieprzowej

(1) - Produkt leczniczy; (2) - Wyrób medyczny
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R.T.R. Strzykawka
Wyprofilowana strzykawka to:
• przyjazne właściwości użytkowe 
• precyzyjna aplikacja
• optymalny system dozowania 


