NOWOŚĆ

SeptoCone
Kolagenowe
rusztowanie
wspomagające
formowanie
nowej tkanki

SeptoCone
Stożek kolagenowy do leczenia
zębodołu poekstrakcyjnego
bez uszkodzeń tkanki kostnej

Po każdej ekstrakcji zęba należy przeprowadzić
odpowiednie leczenie zębodołu poekstrakcyjnego
Bez leczenia: utrata tkanki kostnej

EKSTRAKCJA ZĘBA
KONTROLA KRWAWIENIA

Zębodół po ekstrakcji

LECZENIE ZĘBODOŁU POEKSTRAKCYJNEGO

Z leczeniem: poprawa gojenia

Cechy, zalety, korzyści
Cechy

Zalety

Korzyści

działa jak rusztowanie

wspomaga tworzenie nowej tkanki

Właściwości osteokonduktywne1
i angiokonduktywne2, 3

wspomaga tworzenie nowej tkanki
twardej i miękkiej1, 2, 3

poprawa estetyczna i funkcjonalna

Duża gęstość
Długi czas resorpcji

bez uszkodzenia kości

z uszkodzeniem kości

Właściwości hemostatyczne
kolagenu końskiego

kontrola krwawienia;
stabilizacja skrzepów krwi

zmniejsza ryzyko powtórnego
krwawienia;
wspomaga gojenie tkanek

Leczenie, które będzie
działało jak rusztowanie
wspierające naturalne
gojenie

Bioaktywne leczenie,
które będzie aktywnie
uczestniczyć
w osteogenezie

Kształt stożka

możliwość dopasowania rozmiaru;
łatwa i szybka aplikacja

komfort w użytkowaniu;
oszczędność czasu na fotelu

SeptoCone: kolagenowe rusztowanie
do tworzenia nowej tkanki

Instrukcja stosowania

Cechy SeptoCone
SeptoCone to stożek kolagenowy pochodzenia końskiego stosowany
do leczenia zębodołu poekstrakcyjnego bez ubytku tkanki kostnej.
Ekstrakcja zęba

W razie potrzeby można dostosować rozmiar
stożka

Zastosowanie kliniczne

Duża gęstość

Długi czas resorpcji

SeptoCone
ma wysoką gęstość.

SeptoCone zostanie zresorbowany
w ciągu 3-4 miesięcy.

Właściwości
osteokonduktywne1
i angiokonduktywne2,3
Struktura fizyczna wspierająca wzrost
kości i naczyń krwionośnych.

Właściwości
hemostatyczne kolagenu
Po kontakcie z krwią trombocyty wiążą się
z włóknami kolagenowymi i uruchamiają
reakcję koagulacji/krzepnięcia.

Końskie pochodzenie

Kształt stożka

Kolagen SeptoCone jest
pozyskiwany ze ścięgien końskich.

SeptoCone jest stożkiem
kolagenowym.
ø 12 mm, wysokość: 16 mm.

Zębodół poekstrakcyjny

Leczenie zębodołu ekstrakcyjnego:
aplikacja SeptoCone

Aplikacja SeptoCone. Można go przyszyć
i/lub przymocować klejem fibrynowym, ale nie
jest to obligatoryjne

5 miesięcy obserwacji: gojenie kości jest widoczne
w tomografii komputerowej (stożkowa tomografia cyfrowa)
[stomatologiczny CBCT]

Zróżnicowanie zakresu zabiegu chirurgicznego
KONTROLA KRWAWIENIA

LECZENIE ZĘBODOŁU POEKSTRAKCYJNEGO
BEZ USZKODZENIA KOŚCI

Z USZKODZENIEM KOŚCI

LECZENIE SUCHEGO
ZĘBODOŁU

HEMOCOLLAGENE

HEMOGELATIN

SEPTOCONE

R.T.R.+

ALVEOGYL

Skład

kolagen

żelatyna

kolagen

ß-TCP / HA

włókna Penghawar /
eugenol

Pochodzenie

wołowe

wieprzowe

końskie

syntetyczne

nd.

miękka kostka

miękka kostka

stożek o dużej gęstości

granulki w strzykawce

pasta w słoiczku

4 tygodnie

3-4 tygodnie

12-16 tygodni

6-12 miesięcy

nd.

++++

+++

+

nd.

nd.

Postać

Czas resorpcji

Absorpcja*

* Dane wewnętrzne na podstawie testów absorpcji.

Informacje o produkcie
• 22,4 mg natywnych włókien końskiego kolagenu na stożek
• wyrób medyczny klasy III
• pudełko zawiera 10 stożków
• sterylny blister

Zalecenia dotyczące użytkowania
Leczenie zębodołu ekstrakcyjnego bez ubytku kości.
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