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Pijnloos en comfortabel 
injecteren
Interview met tandartsen 
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Biodentine™ Summer Camp
Schrijf u in op één van onze 
praktijkgerichte sessies p.3



 

September wordt weleens een melancholische maand genoemd. De 
zomervakantie is achter de rug, de school- en werkpoorten staan wagenwijd 
open, de herfst doet zoetjesaan zijn intrede, … Deze maand is tegelijk het 
eindpunt en de start van allerlei dingen. De ‘herfstfrisse’ nieuwtjes en 
nieuwigheden van Septodont vindt u alvast in dit magazine.

Pijnbeheersing is en blijft onze prioriteit. Vandaar veel informatie over onze 
(injecteerbare) anesthetica en over Dentapen: het elektronische toestel 
waarmee u altijd en overal pijnloos, draadloos en moeiteloos verdooft. We 
legden ons oor te luister bij tandarts Kris Lenoir en zijn stagiaire Stephanie 
Versteele over hun ervaringen.

Restauratie en endodontie komen eveneens aan bod, in artikelen over 
Biodentine™ en Bioroot™ RCS: twee revolutionaire producten op basis van 
puur tricalciumsilicaat. Zowel gebruikers als peer-reviewed publicaties 
onderschrijven de klinische voordelen en veelzijdige toepassingen. 

Voor meer praktische informatie verwijzen we u graag door naar onze 
recentste Case Studies Collection 18, met liefst vier klinische cases waarvan 
drie met Biodentine™.  

Tot slot ontdekt u interessante promoties op producten die u én uw patiënten 
ten goede komen. Ik wens u veel leesplezier, en een fantastische en 
productieve start van het najaar!

Linda Borghgraef
Marketing Manager - Septodont BENELUX

INFO I   

Editoriaal

Waar kan u ons vinden in 2019?

Symposium klinische farmacologie: 
bloedverdunners/pijnstilling
Organisatie: VBT 
Spreker: Prof. dr. Isabel Spriet KU Leuven

Cursus 'Kindertandheelkunde: dentale 
traumatologie in de praktijk' 
Organisatie: VUNIT (UGent) 
Sprekers: Prof. dr. Luc Martens en prof. dr. Rita Cauwels  

Three-Dimensional Anatomy of the Root Canal 
System and Its Relationship to the Endodontic 
Procedures
Organisatie: BAET
Spreker: Prof. Marco Versiani

Cursus 'Hedendaagse toepassingen van 
biokermische materialen in de endodontologie 
en kindertandheelkunde'  
Organisatie: VUNIT (UGent) 
Sprekers: Prof. dr. Luc Martens en prof. dr. Rita Cauwels

Wintermeeting 'Esthetiek/slijtage en bleken'
Organisatie: VVT (Limburg)
Spreker: Nils van Calcar en dr. Joost Roeters  

13/09/2019
Thermae Palace 

Oostende

26/09/2019
9-17u 

Huis van de Bouw, 
Zwijnaarde

25/10/2019
Bluepoint Brussel

14/11/2019
9-15u30 

Huis van de Bouw, 
Zwijnaarde

7/12/2019
Thor central, 

Genk

NB: Septodont respecteert de GDPR-wetgeving. Wilt u ons magazine liever 
niet meer ontvangen? Meld u dan schriftelijk af via info@septodont.be

WIJ KOMEN NAAR U TOE!
Ontdek ook onze Biodentine-
workshops op pagina 3. U vindt vast 
een datum en locatie bij u in de buurt.

Dentapen in de praktijk: 
pijnloos en comfortabel 
injecteren
Bij tandartspraktijk Kris Lenoir in Maldegem vinden ze 
dat tandheelkunde méér is dan problemen verhelpen. 
We vroegen Kris Lenoir en stagiaire Stephanie Versteele 
naar hun ervaringen met Dentapen.

Lees het interview op pagina 12
 



Als innovator op het vlak van lokale 
anesthetica en tandheelkundige oplossingen, 
onderhoudt Septodont nauwe relaties met 
specialisten die onze producten aanwenden. 
Hun klinische uitdagingen en ervaringen 
met behandelingsoplossingen helpen ons 
om nieuwe producten te ontwikkelen en 
bestaande te verbeteren. 

Sinds 2012 bundelen we belangrijke klinische 
cases in de ‘Septodont Case Studies 
Collection’. Ondertussen zijn we toe aan 
de achttiende editie van het wereldwijd 
verdeelde tijdschrift. In de nieuwste editie 
ontdekt u één R.T.R.®-case en liefst drie 
Biodentine-studies:

R.T.R.®-botsubstituut
Alveolar ridge preservation with R.T.R.® – 
Dr. Bozidar Brkovic 
Klinische case over het behoud van de botkam door 
de combinatie van R.T.R.®-kegeltjes (botsubstituut) 
en Hémocollagène (hemostatische spons met 
rundercollageen).
Biodentine™
Biodentine™ as direct pulp capping material in 
teeth with mature apices – Dr. Jenner Argueta
Klinische case over een directe pulpacapping met 
het bioactieve dentinesubstituut Biodentine™.
Direct pulp capping in immature permanent 
teeth – Dr. Saavedra 
Klinische case over een directe capping met 
Biodentine™ op immature permanente tanden.
Pulpotomy in primary teeth using Biodentine™: 
18-month follow-up – Dr. Saavedra 
Klinische case over een pulpotomie bij melktanden 
om de vitaliteit van de radiculaire pulpa te behouden.

Door zijn vele toepassingsgebieden en 
wetenschappelijk onderbouwde voordelen is 
Biodentine™ ondertussen een vaste waarde: 
liefst 1 op de 2 tandartsen hanteert het al in 
zijn praktijk. 

Bent u er nog niet mee vertrouwd? 
Schrijf u dan in voor onze gratis workshops. 
Zo ontdekt u de mogelijkheden van dit 
veelzijdige product uit de eerste hand. 

DOWNLOAD NU 
Zet uw tanden in de Case Studies 
Collection 18 op www.septodont.be. 
of vraag uw gedrukte versie aan via 
info@septodont.be. 

INSCHRIJVEN? 
Contacteer onze klantendienst 
op 02 421 43 20 of uw 
regioverantwoordelijke 
(contactgegevens achteraan).

Tijdens de praktijkgerichte voorstelling 
van Biodentine™, geniet u ondertussen 
een hapje en een drankje. Kortom, een 
informatieve sessie in een informele sfeer. 

VIA
GRATIS

WORKSHOPS

Maak kennis 
met Biodentine™

DATUM UUR SPREKER ADRES

donderdag 12 september van 9 tot 11 uur Lien Beyen Van der Valk, Kapellestraat 146 in 8020 OOSTKAMP

donderdag 12 september van 14 tot 16 uur Nathalie Masset Brasserie Paal 26, Paalsesteenweg 240 in 3583 PAAL

dinsdag 17 september van 9 tot 11 uur Céline Mukarubibi B&B Bertem Natuur, Oude Baan 19 in 3060 BERTEM

donderdag 19 september van 14 tot 16 uur Nathalie Masset Blue Point, Filip Williostraat 9 in 2600 BERCHEM

woensdag 2 oktober van 9 tot 11 uur Céline Mukarubibi Van der Valk, Autosnelweg E-17, 9810 NAZARETH (Gent)

donderdag 10 oktober van 9 tot 11 uur Lien Beyen Biznis hotel, Zelebaan 100 in 9160 LOKEREN

Praktische informatie
Biodentine™ Summercamp

3Septodont - september 2019

Case Studies 
Collection 18



Als expert in lokale anesthetica ontwikkelt  
Septodont oplossingen voor tandheelkundige
specia listen om optimaal pijnbeheer te garan
de ren, waaronder:

Septanest Normal  
Articaïne 4% – Adrenaline 1/200.000

Septanest Special  
Articaïne 4% – Adrenaline 1/100.000

SEPTANEST

VERTROUWEN
TEVREDENHEID

REPUTATIE

EFFICIENTIE IN 
UW PRAKTIJK

Septanest Special

Septanest N
orm

al
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VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
SEPTANEST NORMAL, 40 mg/ml + 5 microgram/ml, oplossing voor injectie
SEPTANEST SPECIAL, 40 mg/ml + 10 microgram/ml, oplossing voor injectie

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
SEPTANEST NORMAL: 1 ml oplossing bevat 40,000 mg articaïnehydrochloride en 5 microgram adrenaline (over-
eenkomend met 0,0091 mg adrenalinetartraat). Een patroon van 1,8 ml bevat 72,000 mg articaïnehydrochloride 
en 9 microgram adrenaline (overeenkomend met 0,0164 mg adrenalinetartraat). Hulpstoffen met bekend effect: 
natriumchloride, natriummetabisulfiet, natriumedetaat, natriumhydroxyde oplossing. SEPTANEST SPECIAL: 1 ml 
oplossing bevat 40,000 mg articaïnehydrochloride en 10 microgram adrenaline (overeenkomende met 0,0182 mg 
adrenalinetartraat). Een patroon van 1,8 ml bevat 72,000 mg articaïnehydrochloride en 18 microgram adrenaline 
(overeenkomende met 0,0328 mg adrenalinetartraat). Hulpstoffen met bekend effect: natriumchloride, natrium-
metabisulfiet, natriumedetaat, natriumhydroxyde oplossing. 

FARMACEUTISCHE VORM
Oplossing voor injectie. 

THERAPEUTISCHE INDICATIES 
Lokale of loco-regionale anesthesie in de odonto-stomatologische praktijk.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING
Voorbehouden voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar omdat dit type anesthesie niet aangepast is vóór deze 
leeftijd. 
Dosering
Volwassenen: Voor de meeste courante ingrepen volstaat een infiltratie van 1,8 ml. De injectie moet in elk geval 
traag worden toegediend (ongeveer 1 ml/min). Een dosis van 7 mg articaïnehydrochloride per kilogram lichaams-
gewicht mag niet overschreden worden.
Pediatrische patiënten (kind ouder dan 4 jaar): De hoeveelheid van de injectie hangt af van de leeftijd, van het 
gewicht van het kind en van het type ingreep.
 
Tabel 1: Dosering van SEPTANEST NORMAL/SPECIAL bij het kind

CONTRA-INDICATIES 
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor gelijkaardige lokale anesthetica of voor een van de hulpstoffen 
- Bij ernstige atrioventriculaire geleidingsstoornissen zonder apparaat - Epilepsie die niet onder controle 
gehouden wordt door een behandeling - Ernstige leverinsufficiëntie - Porfyrie - Kinderen jonger dan 4 jaar - Hart- 
en bloedvataandoeningen: ernstige (zoals recent myocardinfarct); hartritmestoornissen; aritmie; ischemische en 
hartaandoeningen; hypertensie 
- Thyreotoxicose - Ernstige suikerziekte - Patiënten op MAO-remmers of tricyclische antidepressiva en patiënten 
met myasthenia gravis en een licht gestegen cholinesterasegehalte (relatieve contra-indicatie) - Intravasculaire 
injectie.  

BIJWERKINGEN
Articaïne en adrenaline kunnen voldoende hoge plasmaconcentraties bereiken om systemische bijwerkingen te 
veroorzaken. De bijwerkingen zijn hieronder vermeld per orgaanklasse en per frequentie (MedRA classificatie). 
De frequenties worden als volgt gedefinieerd: Vaak : ≥ 1/100 en < 1/10; Soms : ≥ 1/1 000 en < 1/100; Zelden : ≥ 
1/10 000 en < 1/1 000. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: anafylactische reacties en, in ernstigere gevallen, 
anafylactische shock; Psychische stoornissen: Zelden: zenuwachtigheid, angst; Zenuwstelselaandoeningen: 
Vaak: hoofdpijn, paresthesiën, hypoesthesiën; Zelden: gezichtsverlamming, epilepsie, duizeligheid, agitatie, 
desoriëntatie, beven; Oogaandoeningen: Zelden: diplopie, mydriasis, ptosis, myosis, enophtalmie; Hartaandoe-
ningen: Vaak: bradycardie, tachycardie; Zelden: cardiovasculaire stoornis en hartstilstand; Maagdarmstelse-
laandoeningen: Soms: misselijkheid, braken, diarree; Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: gezichtsoedeem; 
Soms: pruritus; Zelden: angiooedeem, weefselnecrose; Bloedvataandoeningen: Vaak: bloeddrukdaling; Soms: 
verhoogde bloeddruk.
Een verlenging van de onderbreking van de transmissie van de zenuwinflux (farmacologisch effect van het pro-
duct) kan waargenomen worden na toediening van articaïne. De verdwijning van de gevoeligheidssymptomen 
vindt gewoonlijk binnen de acht weken plaats.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan 
de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefe-
naren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, 
B-1060 Brussel, Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
SEPTANEST NORMAL: BE152765 SEPTANEST SPECIAL: BE 152661  

AFLEVERINGSWIJZE 
Geneesmiddelen op medisch voorschrift 

DATUM VAN HERZIENING
februari 2016 

DATUM VAN GOEDKEURING
04/2016 

GEWICHT VAN HET KIND 20 kg 30 kg 40 kg

Maximale dosis  
0,18 ml/kg

3,6 ml  
2 patronen

5,4 ml 
3 patronen 

7,2 ml
4 patronen 

Gemiddelde  
aangeraden dosis 
in patroon van 1,8 ml

Eenvoudige ingreep
0,06 ml/kg 

1,2 ml 
2/3 van een patroon

1,8 ml 
1 patroon 

2,4 ml 
1,3 patroon 

Complexe ingreep
0,07 ml/kg

1,4 ml  
3/4 van een patroon

2,1 ml 
1,2 patroon 

2,8 ml
1,5 patroon 

Bejaarde patiënten 
Verlaag de dosis met de helft ten opzichte van volwassenen  

Wijze van toediening
LOCALE OF REGIONALE INJECTIE ONDER HET SLIJMVLIES IN DE MOND.
Controleer of er geen bloedvat aangeprikt is door herhaaldelijk aanzuigen, vooral bij regionale (trunculaire) 
verdoving. De injectie mag niet sneller dan met 1 ml oplossing per minuut worden toegediend.

SEPTANEST SPECIAL
Articaïne 4% - Adrenaline 1/100.000
1,8 ml patronen
€35,00

SEPTANEST NORMAL
Articaïne 4% - Adrenaline 1/200.000
1,8 ml patronen
€35,00

Doos met 5 blisterverpakkingen van 10 patronen van elk 1,8 ml
Articaïnehydrochloride 72,000 mg - Adrenaline 0,018 mg
Lokale of loco-regionale anesthesie in de odonto-stomatologische praktijk
100% latexvrije patronen, eindsterilisatie, blisterverpakking per 10 patronen
Ref. 3879I

Doos met 5 blisterverpakkingen van 10 patronen van elk 1,8 ml
Articaïnehydrochloride 72,000 mg - Adrenaline 0,009 mg
Lokale of loco-regionale anesthesie in de odonto-stomatologische praktijk
100% latexvrije patronen, eindsterilisatie, blisterverpakking per 10 patronen
Ref. 3914R

5 blisters van 
10 patronen

5 blisters van 
10 patronen

Vraag naar onze speciale voorwaarden.

PAIN MANAGEMENT  I  INJECTEERBARE ANESTHETICA 
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PAIN MANAGEMENT  I  INJECTEERBARE ANESTHETICA

LIGNOSPAN 2%
Lidocaïne 2% - Adrenaline 1/80.000 (EPINEPHRINE)
1,8 ml patronen
€35,00

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
LIGNOSPAN 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml oplossing voor injectie.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
1 ml oplossing bevat 20 mg watervrij lidocaïnehydrochloride (overeenkomend met 21,34 mg lidocaïnehydrochlori-
de) en 12,5 microgram adrenaline (overeenkomend met 22,7 microgram adrenalinetartraat).
Hulpstof met bekend effect: kaliummetabisulfiet
Overige hulpstoffen: Natriumchloride, kaliummetabisulfiet (E224), natriumedetaat, natriumhydroxydeoplossing 35 
%, water voor injecteerbare bereidingen. 

FARMACEUTISCHE VORM
Oplossing voor injectie. 

THERAPEUTISCHE INDICATIES 
Lokale anesthesie voor stomatologisch en tandheelkundig gebruik. 
Infiltratieanesthesie en geleidingsanesthesie. 
Kan worden gebruikt als anestheticum aan de oppervlakte van de slijmvliezen: het betten met de injecteerbare 
oplossing onderdrukt de pijn van de prik en de braakreflex.
LIGNOSPAN wordt gebruikt voor alle routine-ingrepen. Het moet gebruikt worden bij patiënten voor wie 
noradrenaline tegenaangewezen is.
LIGNOSPAN is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, kinderen en adolescenten.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING
LIGNOSPAN is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen. 

Dosering
Volwassenen De te injecteren hoeveelheid wordt aangepast in functie van de omvang van de ingreep. Over het 
algemeen volstaat 1 patroon; voor langer durende ingrepen mogen 2 tot 3 patronen gebruikt worden. Geef niet 
meer dan 300 mg (4,5 mg/kg) lidocaïnehydrochloride per behandeling.
Pediatrische patiënten 
Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van kinderen jonger dan 4 jaar.
De hoeveelheid die moet worden geïnjecteerd, is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het kind en van 
het type operatie die moet worden uitgevoerd.
De anesthesietechniek moet zorgvuldig worden geselecteerd. Pijnlijke anesthesietechnieken moeten worden 
vermeden. Het gedrag van het kind tijdens de behandeling moet zorgvuldig worden bewaakt.
De gemiddelde dosis die moet worden gebruikt, is 20 mg tot 30 mg lidocaïnehydrochloride per sessie. De dosis 
in mg lidocaïnehydrochloride die kan worden toegediend bij kinderen, kan ook worden berekend op basis van de 
uitdrukking: gewicht van het kind (in kilogram) x 1,33. 
Een dosis van 5 mg lidocaïnehydrochloride per kilogram lichaamsgewicht mag niet worden overschreden.
Ouderen
Verlaag de dosis met de helft ten opzichte van volwassenen.

Lidocaïne wordt door de lever afgebroken. Verlaag de dosis bij patiënten met ernstig leverfalen.

Verlaag de dosis bij hypoxie, hyperkaliëmie of metabole acidose.

Wijze van toediening
Locale of regionale injectie onder het slijmvlies in de mond. 
Toxische reacties kunnen volgen op accidentele intravasculaire injecties. Controleer of de vaten niet aangeprikt 
worden door herhaalde aanzuigtests, vooral bij loco-regionale (trunculaire) anesthesie. 
De injectie mag niet sneller dan met 1 ml/minuut worden toegediend. 
LIGNOSPAN mag niet gemengd worden met andere injecteerbare bereidingen. 
 

Doos met 5 blisterverpakkingen van 10 patronen van elk 1,8 ml
Lidocaïnehydrochloride 36,000 mg - Adrenaline 0,0225 mg
Lokale anesthesie voor stomatologisch en tandheelkundig gebruik
100% latexvrije patronen, eindsterilisatie, blisterverpakking per 10 patronen
Ref. 3406D

CONTRA-INDICATIES 
- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen,
- Patiënten met bekende overgevoeligheid voor sulfieten,
- Epilepsie die niet onder controle is,
- Ernstige hypertensie die niet onder controle is of evolutief coronairlijden,
- Patiënten die worden behandeld met guanethidine en aanverwante geneesmiddelen,
- Bij ernstige atrioventriculaire geleidingsstoornissen zonder apparaat,
- Acute intermitterende porfyrie,
- Cardiovasculaire stoornissen: aritmie, ischemie, hypertensie,
- Thyreotoxicose,
- Ernstige diabetes,
- Patiënten onder algemene behandeling met MAO-remmers of tricyclische antidepressiva.
Opmerkingen: de gebieden met een terminale bloedsomloop zoals de vingers, de tenen, de neus, de oren en 
de penis mogen niet verdoofd worden met één van deze twee producten vanwege de aanwezigheid van een 
vaatvernauwer.

BIJWERKINGEN
a) Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De bijwerkingen die veroorzaakt worden door gelijktijdige toediening van lidocaïne en adrenaline zijn verge-
lijkbaar met de bijwerkingen die worden waargenomen bij toediening van andere lokale anesthetica met een 
amidegroep samen met vasoconstrictoren. Deze bijwerkingen zijn doorgaans dosisgerelateerd en kunnen te 
wijten zijn aan verhoogde plasmaconcentraties veroorzaakt door overdosering, snelle absorptie of onopzettelijke 
intravasculaire injectie. Ze kunnen ook het gevolg zijn van overgevoeligheid, idiosyncrasie of een verminderde 
tolerantie van de patiënt.
De ernstige bijwerkingen zijn in het algemeen systemisch van aard. De aanwezigheid van adrenaline verbetert 
het veiligheidsprofiel van het product door zijn sympathicomimetische eigenschappen.
b) Tabel van de bijwerkingen
De gerapporteerde bijwerkingen zijn afkomstig van spontane meldingen en bibliografieën.
De frequenties worden gedefinieerd volgens de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden (<1/10.000).
De frequentie “niet bekend”: “niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)”.
In onderstaande tabel wordt de ernst van de bijwerkingen weergegeven met de nummers 1 (het meest ernstig) 
tot en met 3 (het minst ernstig).

Systeem/orgaanklassen volgens MedDRA Frequentie Bijwerkingen
Immuunsysteemaandoeningen Zelden Overgevoeligheid

Allergie
Anafylactische reacties
Gezichtsoedeem
Bronchusstenose

Psychische stoornissen Niet bekend Angst/Zenuwachtigheid/Spanning
Vrees

Zenuwstelselaandoeningen Vaak 1. Paresthesie
 Hyperesthesie
2. Hoofdpijn
 Vertigo (duizeligheid)
 Tremor

Niet bekend Presyncope, syncope
Logorroe
Agitatie
Ataxie

Oogaandoeningen Niet bekend Nystagmus
Amblyopie

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Niet bekend Oorsuizingen
Hartaandoeningen Vaak Palpitaties

Zelden Tachycardie
Geleidingsstoornissen (atrioventriculair blok)
Bradycardie

Niet bekend Hartstilstand
Ritmestoornissen (ventriculaire extrasystolen, 
ventrikelfibrilleren)

Bloedvataandoeningen Vaak Hypotensie (wat kan leiden tot collaps)
Hypertensie
Bleekheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Vaak Dyspneu (ademhalingsproblemen)
Niet bekend 1. Apneu (ademhalingsstilstand)

2. Tachypneu
Bradypneu
3. Geeuwen

Maagdarmstelselaandoeningen Zelden Misselijkheid
Niet bekend Gingivitis

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Niet bekend Tetanie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Soms Asthenie (zwakte)

Tandpijn
Niet bekend Infectie

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan 
de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefe-
naren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
BE160352 

AFLEVERINGSWIJZE 
Geneesmiddel op medisch voorschrift

DATUM VAN GOEDKEURING SKP 
01/2014

5 blisters van 
10 patronen

Vraag naar onze speciale voorwaarden.
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PAIN MANAGEMENT  I  INJECTEERBARE ANESTHETICA
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PAIN MANAGEMENT  I  NIET-INJECTEERBARE ANESTHETICA

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Xogel Volwassenen 50 mg + 1,5mg/g, gel voor gingivaal 
gebruik
Xogel Kinderen 50 mg +1,5mg/g, gel voor gingivaal 
gebruik

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
1g Xogel Volwassenen of Xogel Kinderen bevat 50 mg 
lidocaïne en 1,5 mg cetrimide.

Hulpstoffen: 
XOGEL VOLWASSENEN : 
Sacharine, 
Macrogol 4000, 
Macrogol 300, 
Natuurlijk muntaroma.
XOGEL KINDEREN : 
Sacharine, 
Macrogol 4000, 
Macrogol 300, 
Artificieel kersenaroma. 

FARMACEUTISCHE VORM
Gel voor gingivaal gebruik.

Xogel Volwassenen: kleurloze gel, doorschijnend, met 
muntgeur.
Xogel Kinderen: kleurloze gel, doorschijnend, met 
kersgeur.

THERAPEUTISCHE INDICATIES
Xogel Volwassenen en Kinderen zijn aangewezen voor 
lokale verdoving van de mondslijmvliezen.
Xogel Volwassenen of Kinderen is geïndiceerd voor 
gebruik bij volwassenen, en kinderen en adolescenten 
in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING
Uitsluitend professioneel gebruik in de tandartsen-
praktijk.
De tandvleesgel Xogel Volwassenen en Kinderen mag 
enkel worden toegepast op slijmvliezen die vooraf zijn 
gedroogd.
De gel wordt, al naargelang de indicatie, aangebracht 
met een wattenprop welke 0.10 tot 0.20g product 
per applicatie bevat. Dit komt overeen met 5 à 10mg 
lidocaïne per applicatie.
De maximale toegediende dagelijkse dosis mag de 
3mg/kg lidocaïne niet overschrijden. Bij een volwassen 
persoon van 70 kg, komt deze maximale dosis overeen 
met 200 mg lidocaïnebasis, of 4 g gel met 5 %.
De maximale dosis moet herberekend worden met 
deze waarde als basis in het bijzondere geval waarbij 
patiënten in een slechte algemene toestand verkeren 
Xogel Volwassenen of Kinderen mag niet worden 
gebruikt bij kinderen onder de 6 jaar vanwege de 
aanwezigheid van lidocaïne.

CONTRA-INDICATIES
- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor 

een van de hulpstoffen.
- Belangrijke infectie of trauma in de toepassingszone.
- Porfyrie.
- Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar (aanwe-

zigheid van lidocaïne).

BIJWERKINGEN
Risico op allergische reacties bij personen die over-
gevoeligheid vertonen voor verdovingsmiddelen van 
het amidetype, cetrimide of diens chemische klasse, of 
andere bestanddelen van de bereiding.

De orale absorptie van cetrimide kan leiden tot 
misselijkheid en braken. Deze heeft een relaxerende 
werking op de spieren te wijten aan een depolarisatie-
fenomeen. Dit kan leiden tot dyspneu en cyanose door 
de verlamming van de ademhalingsspieren en zelfs 
tot verstikking.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN
SEPTODONT NV-SA
Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution 
B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
Xogel Volwassenen : BE188535
Xogel Kinderen: BE188526

AFLEVERINGSWIJZE
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. Deze 
geneesmiddelen zijn voorbehouden voor professioneel 
gebruik in de tandartsenpraktijk.

DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE TEKST
05/2016

XOGEL
Plaatselijke verdoving van het mondslijmvlies op basis van lidocaïne. 
€70,00

XOGEL
KINDEREN
KERSENsmaak
Ref. 8665I

XOGEL
VOLWASSENEN
MUNTsmaak
Ref. 8666J

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Dankzij de gelvorm blijft het werkzame bestanddeel voldoende lang in contact  

met het mondslijmvlies om een optimale activiteit te verzekeren.
-   Snelwerkend: verdoving binnen 2 tot 5 minuten.
-   Verbetert aanzienlijk het comfort van de patiënten.

INJECTION 
PACK 3

€360,00

10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00 

5 x SEPTOJECT® XL  €63,75 

€413,75

10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00 

5 x SEPTOJECT®  €55,00 

€405,00

10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00 

5 x SEPTOJECT® EVOLUTION    €76,50 

€426,50

INJECTION 
PACK 1

€345,00

INJECTION 
PACK 2

€355,00

Als een scalpel geslepen punt

Grotere interne diameter

De scherpte die u kan zien
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PAIN MANAGEMENT  I  NIET-INJECTEERBARE ANESTHETICA

XYLONOR PELLETS
Pellets voor contactverdoving
€70,00

XYLONOR SPRAY
Spray voor contactverdoving
€45,00

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
XYLONOR Pellets 50 mg/ml + 1,5 mg/ml geïmpregneerde tampons 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
1 ml oplossing bevat 50 mg lidocaïne en 1,5 mg cetrimide. 
Hulpstoffen: propyleenglycol, saccharine, natuurlijk muntaroma, glycerol, gezuiverd water.

FARMACEUTISCHE VORM  
Geïmpregneerde tampons  

THERAPEUTISCHE INDICATIES
- Gevoelloos maken en desinfecteren van de mucosa vóór injectie.
- Oppervlakte-anesthesie voor de extractie van melktanden.
- Extractie van door pyorree aangetaste tanden.
- Aanpassen van kronen en plaatsen van bruggen.
- Onderdrukken van reflexen bij het nemen van afdrukken.
- Wegnemen van submucosale abcessen.
- Verwijderen van tandsteen.
XYLONOR Pellets is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, en bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 
tot 18 jaar.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING 
Dosering 
Gemiddelde hoeveelheid gebruikt bij een keer 
aanbrengen: 127,8 mg oplossing.
Wijze van toediening 
Buccogingivaal gebruik. 
Neem een geïmpregneerde tampon en leg deze op het 
gedroogde slijmvlies. Dit product is voorbehouden voor 
professioneel gebruik in de odontologie.

CONTRA-INDICATIES
-  Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor 

één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Dit 
product mag niet toegediend worden aan kinderen 
jonger dan zes jaar.

BIJWERKINGEN
Risico op een allergische reactie bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen van 
het preparaat. XYLONOR Pellets is een product dat 
bestemd is voor lokale toepassing op het mondslijm-
vlies. De gebruikelijke dosissen zijn ongeveer 50 mg 
per geïmpregneerde tampon, wat overeenkomt 
met een concentratie aan lidocaïne van ongeveer 
0,25 mg. Zodoende bevindt men zich duidelijk onder de 
maximaal toegelaten dosis van lidocaïne, die 3 mg/kg 
bedraagt.

Allergische reacties ten gevolge van lokale anesthetica 
van het amino-amide-type zijn uitzonderlijk. Na orale 
toediening veroorzaakt cetrimide, net als andere 
quaternaire ammoniumverbindingen, misselijkheid en 
braken. Het heeft een ontspannende werking op de 
spieren die te wijten is aan een depolarisatiefenomeen. 
Dit kan leiden tot dyspneu en cyanose door 
verlamming van de ademhalingsspieren, wat kan 

gaan tot verstikking. De dodelijke dosis (LD50) na orale 
toediening bij muizen ligt tussen 1 en 3 g.
Cetrimide kan soms allergische reacties veroorzaken. 
Dit is echter een zeldzaam fenomeen.

MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van 
het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
SEPTODONT NV, Grondwetlaan 87, B-1083 Brussel 

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN
BE163326

AFLEVERINGSWIJZE
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

DATUM VAN GOEDKEURING 
26/03/2014

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
XYLONOR SPRAY 150 mg/g + 1,5 mg/g spray voor oromucosaal gebruik spray 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
1 g oplossing bevat 150 mg lidocaïne en 1,5 mg cetrimide. Elke verstuiving levert een dosis van 10 mg lidocaïne en 
0,1 mg cetrimide af. Hulpstoffen: dipropyleenglycol, saccharine, natuurlijk muntaroma, ethanol 96%

FARMACEUTISCHE VORM  
Spray voor oromucosaal gebruik. 

THERAPEUTISCHE INDICATIES
- Gevoelloos maken en desinfecteren van de mucosa vóór injectie van een lokaal anestheticum.
- Oppervlakte-anesthesie voor de extractie van melktanden.
- Extractie van tanden die een gevorderde parodontitis vertonen.
- Anesthesie vóór het aanpassen van prothetische en orthodontische banden, kronen en het plaatsen van bruggen.
- Onderdrukken van reflexen bij het maken van afdrukken.
- Insnijden en wegnemen van oppervlakkige abcessen.
- Verwijderen van tandplak.
XYLONOR Spray is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, en bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING 
Dosering 
Elke verstuiving bevat ongeveer 10 mg lidocaïne 
base en bestuift een oppervlakte van ongeveer 1 cm 
diameter. Men mag deze handeling tijdens dezelfde 
zitting herhalen op 4 of 5 verschillende plaatsen van 
het mondslijmvlies. Bij volwassenen mag de maximale 
dosis van 1,6 g oplossing niet overschreden worden, d.i. 
ongeveer 20 verstuivingen per anesthesie. 
Pediatrische patiënten 
De maximale toegelaten hoeveelheid bij een kind van 
meer dan 6 jaar is 3 mg/kg.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Wijze van toediening 
Buccogingivaal gebruik.
De dop verwijderen van de fles en de verstuiver op 
de metalen tube plaatsen. Goed aanduwen. Laat de 
verstuiver terug omhoog komen. Dan twee- tot driemaal 
vertikaal induwen om de canule te vullen.
Het uiteinde van de canule op ongeveer 2 cm van de te 
verdoven plaats houden en dan op de verstuiver in de 
as van de fles duwen.
Opmerking: Na applicatie van het anestheticum op de 
mucosa, is het belangrijk te controleren of de patiënt het 
teveel aan product uitspuwt en bijgevolg niet inslikt.

CONTRA-INDICATIES
- Allergische reacties op lokale anesthetica met een 

amidebinding
- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor 

één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen
- Infectie of trauma op de applicatiezone
- Porfyrie
- Kinderen jonger dan 6 jaar

BIJWERKINGEN
Risico op een allergische reactie (rash, urticaria, 
angio-oedeem) bij patiënten die overgevoelig zijn voor 

anesthetica van het amidetype, voor cetrimide of voor 
een ander bestanddeel van het preparaat.

Orale absorptie van cetrimide kan braken en 
misselijkheid veroorzaken.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van 
het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.afmps.be
E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
SEPTODONT NV, Grondwetlaan 87, B-1083 Brussel 

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN
BE036005

AFLEVERINGSWIJZE
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

DATUM VAN GOEDKEURING 
26/03/2014

1 katoenen pellet bevat 11,25 mg lidocaïne
1 verpakking bevat 200 pellets
Ref. 3180L

Enkele applicaties:
- Verdoven en desinfecteren van de slijmvliezen 
 vóór injectie van lokale anesthesie
- Oppervlakkige verdoving bij avulsie van melktanden
-  Lokale anesthesie bij het afstellen en plaatsen van prothese
 en bij orthodontische behandelingen
- Verwijderen van juxta-gingivale tandsteen

Oplossing voor lokale anesthesie (lidocaïne) in een spuitbus van 36 g. 
Ref. 3308J
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PAIN MANAGEMENT  I  NIET-INJECTEERBARE ANESTHESIE - SPUITEN

PHARMAETHYL
Cryoanesthetische spray met tetrafluorethaan.
€43,00
€38,70

PULPOFLUORANE
Gevoeligheidstest van de pulpa met tetrafluorethaan.
€51,00
€46,00

-   Topische cryoanesthesie vóór de extractie van melktanden of periodontaal 
aangetaste tanden of vóór het opensnijden van een abces.

-   Ook voor vitaliteitstesten.

CE 0459, klasse IIa
1 spray van 150 ml met doseerventiel
Ref. 0997C

INDICATIE
-  Gevoeligheidstest van de pulpa.
- Afkoeling van mengplaatjes.

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Betere werking dan gebruikelijke sprays met ethylchloride dankzij de sterkere 

afkoelende werking van tetrafluorethaan.

Klasse I
Spray van 235 ml
Ref. 0856C

2 STUKS 
VOOR

€109,00

Injectiespuiten 
Precisie gaat niet ten koste van comfort

Comfort, controle en kwaliteit zijn cruciale succesfactoren 
voor betere injecties. U vindt al deze elementen in het gamma 
injectiespuiten van Septodont. Met het doel om een perfecte 

combinatie van hand en spuit te creëren, 
heeft Septodont kleine en standaard spuiten 
ontwikkeld, waardoor deze spuit altijd op de 
gebruiker is afgestemd.

Alle versies bestaan zowel voor auto-aspiratie als voor actieve aspiratie. 
Dit betekent dat u de combinatie kunt kiezen die precies aan uw 
behoeften voldoet. Het ergonomisch concept voelt net zo goed als het 
eruit ziet.

Septodont spuiten zijn gemaakt uit roestvrij staal (inox) en zijn geschikt 
voor reiniging in de thermo-desinfector en voor elke sterilisatiemethode.

9353Z
Klein

9354A
Standaard

9240P
Klein

9242R
Standaard

9351X
Klein

9352Y
Standaard

Auto-aspiratie

Actieve aspiratie

Actieve aspiratie DE-carpules

Per spuit
€85,00 
€72,90
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MANAGING
PA IN  FOR
YOUR
PRACTICE

SEPTOJECT®
De scherpte die u kan zien

KENMERKEN EN VOORDELEN

-  Uitstekende weefselpenetratie dankzij een hoogwaardige 
drievoudig geslepen bevel met een gepolijste en 
gesiliconiseerde canule.

-  Hoogwaardig chirurgisch roestvrij staal om de kans op 
breuk te verkleinen (ISO 9626).

-  De bevel is gemarkeerd om de geslepen zijde van de punt 
aan te duiden.

-  Kunststof hub.
-  Gesteriliseerd met gammastralen. 

CE 0459, klasse IIa

Referentie Lengte Gauge Kleurcode

1603J X kort - 12 mm 30 G

1601H kort - 21 mm 30 G

0430T kort - 25 mm 30 G

0432V kort - 21 mm 27 G

1600G lang - 35 mm 27 G

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden 
voor eenmalig gebruik

Per doos  € 11,00

Per 10 dozen  € 75,00

SEPTOJECT® XL
Een grotere interne diameter
voor meer comfort

KENMERKEN EN VOORDELEN

-  Een grotere interne diameter, minder kracht om te 
injecteren, zelfs in dense weefselstructuren.

-  Lokale anesthesie vloeit met minder kracht.
- Verhoogde flexibiliteit dankzij de dunnere wanden.
- Verbeterde aspiratie.
-  Dezelfde weefselpenetratie als een klassieke naald 

(drievoudig geslepen punt en gesiliconiseerde canule).
-  Gesteriliseerd met gammastralen. Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden 

voor eenmalig gebruik

Per doos  € 12,75

Per 10 dozen  € 95,00

Referentie Lengte Gauge Kleurcode

2028L X kort - 12 mm 30 G

2219J kort - 21 mm 30 G

2027K kort - 25 mm 30 G

1983Z kort - 21 mm 27 G

2220K lang - 35 mm 27 G

2653B lang - 42 mm 27 G

SEPTOJECT® EVOLUTION
Als een scalpel geslepen punt 
voor meer controle en een hogere precisie

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden 
voor eenmalig gebruik

Per doos  € 15,30

Per 3 dozen  € 31,50

Ontwikkeld voor een eenvoudige penetratie met minder 
beschadiging van weefsel. Dit betekent minder ongemak 
voor de patiënten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt voor 
meerdere injecties.
Voor u, minder kracht nodig wat gecombineerd wordt met 
significant gereduceerde deflectie, wat resulteert in meer 
controle en een hogere precisie.

KENMERKEN EN VOORDELEN

-  Verhoogde controle en precisie voor u.
- Minder ongemak voor de patiënt.
-  Markering van de punt en markering van de oriëntatie.
-  Gesteriliseerd met gammastralen. 

CE 0459, klasse IIa

Referentie Lengte Gauge Kleurcode

5748E kort - 9 mm 30 G

5749F kort - 16 mm 30 G

5750G kort - 25 mm 30 G

5984G X kort - 9 mm 27 G

5985H kort - 16 mm 27 G

5751H kort - 25 mm 27 G

Gebruik de Septoject Evolution-naald in combinatie 
met Dentapen voor intraligamentair injecteren.

PAIN MANAGEMENT  I  NAALDEN
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Dentapen in de 
praktijk: pijnloos en 
comfortabel injecteren
Bij tandartspraktijk Kris Lenoir in Maldegem vinden ze 
dat tandheelkunde méér is dan problemen verhelpen. 
Ze besteden veel aandacht aan preventie. Sensibiliseren 
hun patiënten over een goede mondhygiëne. En 
schaven voortdurend hun kennis bij over de nieuwste 
oplossingen. We vroegen Kris Lenoir en stagiaire 
Stephanie Versteele naar hun ervaringen met Dentapen.

 

Hoe hoorde u voor het eerst over Dentapen?

Kris: Begin dit jaar las ik in het Septodont-magazine het interview 
met professor Geert Hommez over Dentapen. Mijn interesse was 
onmiddellijk gewekt. Daarna is regioverantwoordelijke Lien de 
Dentapen komen voorstellen in onze praktijk.

En, was u meteen overtuigd?

Kris: Toch wel (lacht). Ik werkte al met een elektronisch 
injectiesysteem – The wand® – maar ik vond het te omslachtig. 
Ik zocht iets compacter, zonder al te veel kabeltjes en dat goed 
in de hand ligt – bij mannen én vrouwen. Dentapen loste al 
die verwachtingen op het eerste gezicht in. We hebben ze dan 
twee dagen getest, en dan waren we helemaal overtuigd van de 
meerwaarde.

Dat blijkt, want u kocht er meteen twee!

Kris: Inderdaad, we wilden graag een Dentapen per behandelkamer 
omdat we ze allebei vaak gebruiken. Je kunt ze natuurlijk delen, maar 
dat is verre van handig. Daarom hebben we er liever twee in huis.

Is er een verschil in gebruik tussen de ‘gevestigde’ 
tandarts en de jonge generatie?

Stephanie: Ik moet toegeven dat ik het toestel in meer dan 90 pro-
cent van de gevallen gebruik. Ik ben er intussen zo aan gewend dat 
ik nog maar zelden naar de klassieke injectiespuit grijp.

Kris Lenoir

• Afgestudeerd als algemeen 
tandarts in 1981 RUG

• Privé praktijk sinds 1981
• Samenwerking met jonge 

collega’s 1990-1995
• Stagemeester 2018-2019

DENTAPEN  I  INTERVIEW MET TANDARTS KRIS LENOIR EN STAGIAIRE STEPHANIE VERSTEELE
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Kris: Dat heb je natuurlijk met dat jonge geweld (lacht)! Voor mij ligt 
die verhouding momenteel rond de 50 procent – en dat na amper 
twee maanden gebruik.

Vertel eens iets over jullie bevindingen.

Kris: Het is zéér comfortabel werken. Zodra je de Dentapen activeert, 
doet het toestel de rest. Je hoeft zelf geen druk meer te zetten: 
Dentapen zorgt voor een constante druk en injectiesnelheid. Zeker 
bij intraligamentair injecteren is het verschil opvallend. Want daar is 
het risico reëel dat je té veel druk zet. En dat is voor een patiënt geen 
aangename ervaring.
Stephanie: Ook bij palataal injecteren merk ik een verschil bij onze 
patiënten. Vroeger zag je ze vaak in de stoel knijpen. Met de Denta-
pen komt dat veel minder voor. Patiënten vertellen ons vaak dat de 
anesthesie quasi pijnloos is verlopen – fijn om te horen!
Kris: En een patiënt die geen pijn heeft, is rustiger. Dat heeft op zijn 
beurt een positieve invloed op de behandeling.
Stephanie: Als ik verdoving toedien aan kinderen, waarschuw ik 
vooraf wel dat er wat geluid aan te pas komt. Ze worden vanzelf 
rustiger als ze weten wat erbij komt kijken.

Stephanie, jij behandelde ook je moeder. Je verdoofde haar 
een keer met een klassieke spuit, en de keer erop met de 
Dentapen. Wat was haar verdict? 

Stephanie: Het is altijd spannend om familieleden op je stoel te krij-
gen: ze zijn vaak extra kritisch. De injectie met Dentapen vond mijn 
moeder alleszins veel comfortabeler, zo vertelde ze mij spontaan.

Zouden jullie Dentapen aanbevelen aan collega’s?

Kris: Absoluut, wij zijn super tevreden. Het is een eenvoudig toestel 
dat nauwelijks plaats inneemt. Je hebt er geen uitgebreide training 
voor nodig. En op het vlak van comfort is het een win-win voor 
tandarts en patiënt.

“Het is zéér comfortabel werken. 
Zodra je de Dentapen activeert, 
doet het toestel de rest.”

BEHOUD UW GEWOONTES

DENTAPEN   I  INTERVIEW MET TANDARTS KRIS LENOIR EN STAGIAIRE STEPHANIE VERSTEELE

Eén van de redenen van de vlotte introductie van Dentapen 
in de praktijk bij Kris Lenoir, was het feit dat men de manier 
van werken kon behouden zoals voorheen. Kris demonstreert 
in een video de voorbereiding van een injectieprocedure en 
dit zowel met Dentapen als met een klassieke spuit. 

Bekijk de video op ons YouTube-kanaal: 

www.youtube.com/
user/septodontbelgie

13Septodont - september 2019



PAIN MANAGEMENT  I  ELEKTRONISCH INJECTEREN

Ergonomisch en licht 
(40g)

Autonoom en handig: 
draadloos - geen voetbediening - geen console

3 injectiesnelheden 
voor een beter beheer van uw injecties

Constant debiet
2 modi: intraligamentmodus of progressieve toename

€1700,00

Draadloos
Eenvoudig

Pijnloos

DENTAPEN
- Eén elektronische spuit
- Zeven autoclaveerbare carpulehouders
- Zeven vingergrepen, waarvan 2 voorzien voor spix
- Drie universele lithiumbatterijen
- 25 beschermhulzen

CE 2460
Ref. 0476l

Dentapen,
De elektronische spuit voor 
tandheelkundige anesthesie 
van de nieuwste generatie.

• Voldoet aan de noden van uw kabinet 
• Voldoet aan de noden van uw patiënten 
• Voldoet aan de noden van uw dagelijkse praktijk

DENTAPEN
by Septodont

de IDEALE PARTNER
voor uw tandheelkundige praktijk

Ontdek Dentapen 
in deze video
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Het eerste 
biologische 
bulk-fill 
materiaal

BIODENTINE™
15 applicaties
€185,00   €145,00  

Biodentine™ is het eerste alles-in-één biocompatibel en bioactief 
dentine-substituut dat overal waar dentine beschadigd is, gebruikt 
kan worden. Biodentine™ bevordert de remineralisatie van de 
pulpa, behoudt haar vitaliteit en stimuleert de genezing ervan. Het 
vervangt natuurlijk dentine en het heeft dezelfde biologische en 
mechanische eigenschappen.

CE 0459, klasse III 
Ref. 5470N

BIODENTINE™   €260,00   
CAPSULEMIXER €199,00
Instelbare tijd, 4500 trillingen per min.
Ref. 8986R

BIODENTINE™ PACK

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00)  €370,00
 €280,002 x 15 applicaties

2 X
15 APPLICATIES

15 APPLICATIES

€145,00

€280,00

INTRODUCTIE-PAKKET

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00)  €370,00 
2 x 15 applicaties

CAPSULEMIXER   €260,00

 €630,00
 €420,00

RESTAURATIE  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIODENTINE™

15Septodont - september 2019

Lees zeker de 
klinische case van  
Dr. Jenner Argueta in de 
nieuwe Case Studies 
Collection n° 18 over 
een directe pulpacapping 
met BiodentineTM.



Biodentine™ was het eerste bioactieve 
dentinesubstituut dat Septodont op de 
markt bracht. De positieve ervaringen 
van gebruikers én de honderden 
internationale peer-reviewed publicaties, 
stimuleerden Septodont om verder te 
bouwen op de fysische, biologische en 
klinische voordelen van ‘Active BioSilicate 
Technology’. Het resultaat: BioRoot™ RCS.

 Bioroot™ RCS Sealers op basis 
van epoxyhars

Zinkoxide 
eugenol pasta's

Uitstekende sealing 3 3 3

Gebruiksvriendelijkheid 3 3 3

Bioactief 3 - -

Hoge pH waarde (>11) 3 - -

Harsvrije formule 3 - 3

Vorming van Hydroxyapatiet 3 - -

Mineralisatie van dentine 3 - -

Radiopaciteit 3 3 3

Eenvoudig gebruik, 
groots resultaat
BioRoot™ RCS werd ontwikkeld om 
het obtureren van wortelkanalen te 
vereenvoudigen. Door zijn eenvoudige 
samenstelling en gebruik, en een optimale 
consistentie kunt u een doeltreffend resultaat 
bereiken met koude gutta-techniek. Er is 
bijgevolg geen noodzaak meer om warme 
gutta-technieken te gebruiken.

BioRoot™ RCS is volledig vrij van 
monomeren (het krimpt niet tijdens de 
uitharding, waardoor een goede afdichting 
van het wortelkanaal wordt verzekerd), hoog 
biocompatibel en het product reduceert 

ULTRADENT®  SKINI SYRINGES

ULTRADENT®  ENDO EZE TIPS

€17,90

€11,90

BioRoot™ RCS wordt geleverd in een poeder-
vloeistof combinatie om een maximale bio-
compatibiliteit en bio-activiteit te garanderen. 
Bovendien kan u zelf de consistentie 
aanpassen volgens uw persoonlijke voorkeur 
door de hoeveelheid vloeistof te variëren 
(4-6 druppels).
BioRoot™ RCS wordt aangebracht in het 
wortelkanaal door gebruik te maken van 
papier-punten of gutta-percha punten. Indien 
u verkiest om de wortelkanaalsealer aan te 
brengen met een spuitje en een aangepaste 
tip, dan kan u gebruik maken van spuiten en 
tips van Ultradent®.

Skini syringes 1,2 ml - 20 stuks 
Ref. UP1680

Tips Endo Eze 19GA (geel) - 20 stuks  Ref. UP346 
Tips Endo Eze 22GA (blauw) - 20 stuks Ref. UP348

het risico op weefselreactie. De antimicrobiële 
eigenschappen van BioRoot™ RCS voorkomen 
de groei van bacteriën die aan de basis kunnen 
liggen van klinisch falen.

Uitstekende weerstand en snelle 
genezing
Door zijn kristallisatie creëert BioRoot™ 
RCS een sterke seal tot in de dentine tubuli. 
Dat zorgt op zijn beurt voor een verhoogde 
weerstand tegen microlekkage. Daar komt 
nog bij dat de bioactieve eigenschappen 
van BioRoot™ RCS de botvorming en 
de mineralisatie van dentinestructuren 
stimuleren. Zo ontstaat een gunstige 
omgeving voor peri-apicale genezing.

Klinische implementatie

Neem BioRoot™ RCS 
met een papierpunt of 
guttapercha-punt

Coat de wanden van 
het wortelkanaal met 
BioRoot™ RCS

Coat de apicaal aangepaste 
conus met BioRoot™ RCS

Plaats voorzichtig de conus 
in het wortelkanaal

Postoperatieve radiografie

51 2 3 4

ENDODONTIE  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIOROOT™ RCS

BIOROOT™ RCS
Verpakking met 35 applicaties
- Flesje met 15 g poeder
-  35 flacons met een single dosis 

vloeistof
€141,00 + gratis glazen mengplaatje

 CE 0473, klasse III 
 Ref. 9015Y

BioRoot™ RCS
Innovatie voor 
succesvolle 
obturatie

2 STUKS 
VOOR

€260,00

16
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1. Sterke sealing

4.  Eenvoudige obturatie  
& opvolging

Hechte interface
• Uitstekende hechting aan dentine en gutta-percha stiften
•  Minder gevaar voor holle ruimtes.

Hoge weerstand tegen microlekkage
• Kristallisatie van BioRoot™ RCS voor een  

3 dimensionele sealing
• Mineralisatie van de dentinestructuur door vorming van 

hydroxyapatiet
• Hogere weerstand tegen microlekkage dan warme  

gutta techniek op korte termijn

3. Peri-apicale heling
Maximaliseert de kans op succes
• Formule met zeer zuivere mineralen
• Bioactieve obturatie:
 - Stimuleert bot regeneratie
 - Bevordert parodontale heling

Snel aan te brengen
• Eenvoudige coating van de wanden van het wortelkanaal
• Snel inbrengen van guttapercha stiften
• Geoptimaliseerde werk- en uithardingstijden:
 - Werktijd: > 10 minuten
 - Uithardingstijd: < 4 uur

Eenvoudige follow-up
• 5 mm Al radiopaciteit voor eenvoudige follow-up via 

radiografie
• Eenvoudige herbehandeling: gebruik in combinatie met 

guttapercha stiften

innovatieve 
kenmerken voor 
succesvolle 
obturaties

4

30 µm 30 µm

Dentin Gutta Point BioRoot™ RCSBioRoot™ RCS

Hechte interface dentin/BioRoot™ RCS/Gutta-Percha
Bron:  Intern wetenschappelijk bestand

2. Antimicrobiële eigenschappen
Creëert een gunstige alkalische omgeving
• Vrijgave van Calciumhydroxide
• Maakt een verhoging van de ph-waarde >11 mogelijk
• Voorkomt bacteriële groei die leidt tot klinisch falen.

ENDODONTIE  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIOROOT™ RCS

GUTTA-PERCHA PUNTEN 2%
Per nummer
€22,00
€16,50
Per assortiment
€52,00
€41,00

SEPTOPOINTES PAPIER PUNTEN 2%
Per nummer of per assortiment
€22,00
€16,50

CE 0197, klasse IIa 
Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (300 punten)
Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)

CE 0197, klasse IIa 
Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (100 punten)
Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)

Lees ook de studie van N.H. Gadzhula 
'Clinical effectiveness of treatment 
the patients with chronic apical 
periodontitis'.
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ENDODONTIE  I  REINIGING & TIJDELIJKE OBTURATIE, WORTELKANAALBEHANDELING

R4
Oplossing voor behandeling 
van het wortelkanaal op 
basis van chloorhexidine.
€45,00
€41,00

LARGAL ULTRA
Chemisch verbreden van het kanaal op basis van 
EDTA en CETRIMIDE.
€52,50

CE 0459, klasse IIa 
Fles van 125 ml
Ref. 4698V

CANAL+
EDTA-gel,  wateroplosbare smeergel.
€37,00

ENDO-PERIO NEEDLES
Endocanalaire irrigatienaalden met afgeronde punt 
en laterale opening.
€69,50
€59,00

Doos van 100 naalden
Referenties:
ES501 23G / 0,60 x 33 mm (blauw)
ES511 27G / 0,40 x 33 mm (geel)
ES521 30G / 0,30 x 33 mm (paars)

PARCAN
Gestabiliseerde 
oplossing van  
3% natriumhypochloriet.
€37,50  
€32,90  

CE 0459, klasse III 
3 flessen van 120 ml (kunststof)
Ref. 1910X

€32,50  
€27,50  

CE 0459, klasse III 
Fles van 250 ml (glas)
Ref. 0086I

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Lage oppervlaktespanning, wat  

doordringing van de oplossing in de 
dentinekanaaltjes verzekert.

-  Breed spectrum en snelle werking tegen  
wortelkanaalpathogenen (getest op 13 anaerobe 
bacteriestammen).

-  Niet-irriterende samenstelling, goed verdragen  
door periapicaal weefsel.

- Lang aanhoudend effect na applicatie.

CE 0459, klasse III 
Flesje van 13 ml
Ref. 5721D

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Hecht zich aan instrumenten en 

vergemakkelijkt mechanische 
voorbereiding.

-  Optimale reiniging van het wortelkanaal 
bij gebruik in combinatie met de 
spoelvloeistof Parcan, dankzij de bruisende 
eigenschappen van carbamideperoxide.

CE 0459, klasse IIa 
Spuit van 5 g + 15 doppen
Ref. 2319F

IRRIGATIE

WORTELKANAALBEHANDELING
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VERWIJDEREN VAN TANDSTEEN & POLIJSTEN

MONDHYGIËNE

PROPHYLAXIE  

DETARTRINE
Profylactische pasta

ISODAN
Desensibiliserende oplossing

- Behandeling van overgevoelig dentine.

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Vormt een barrière in de dentinekanaaltjes en  

voorkomt verplaatsing van het intratubulair vocht.
-  HEMA als bevochtigingsmiddel draagt bij tot de  

gelijkmatige verspreiding van ISODAN.

Flacon van 5 ml,  
20 applicatiepenselen 

€66,50

CALYPSO
Gearomatiseerd mondspoelmiddel

-  Mondspoelmiddel dat voor of tijdens een tandheelkundige 
ingreep kan worden gebruikt.

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Geeft de patiënt een fris gevoel tussen de verschillende fases 

van de tandheelkundige ingreep.
-  Wordt in geconcentreerde vorm geleverd en lost onmiddellijk 

in water op.

 Doos met 3 flessen van 500 ml (munt-, sinaasappel- en 
framboossmaak) + 3 doseerpompen 

€71,00
€59,00

MONDSPOELTABLETTEN
Tabletten voor mondspoeling.

- Vereenvoudigt de voorbereiding van het operatiegebied.
- Verwijdert resten en bloed voor en na de ingreep.
- Geeft de patiënt een gevoel van frisheid.

Pot van 500 g 

€35,00
€31,50

CE 0459, Klasse 1
Ref. 1859E

Ref. 4838F 500 g met roze tabletten
Ref. 4840H 500 g met groene tabletten

Klasse I
Ref. 5467K

-   Profylactische behandeling na verwijdering van tandsteen.
-  Polijsten van tandoppervlakken.

Pot van 45 g
Klasse 1
Ref. 2624Y

€32,00
€25,90

Pot van 150 g
Klasse 1
Ref. 0284Y

€55,00
€50,00

DETARTRINE Z
Profylactische pasta met Zircoonpoeder
-  Betere doeltreffendheid bij het verwijderen  

van vlekken veroorzaakt door dranken,  
voedsel en roken.

€32,00
€25,90

Pot van 45 g
Klasse 1
Ref. 2620U

DETARTRINE TUBE
Profylactische pasta, 
in tubes van 65 ml voor een hygiënische en accurate dosering

Tube van 65 ml

€32,00
€25,90

Beschikbaar in 2 gradaties van abrasiviteit 
om te voldoen aan alle klinische situaties:

DETARTRINE 100ZF
-  Bevat zirkonium en fluor (wit).
-  Geschikt voor de meeste reinigingen waarbij intensief polijsten gewenst is.
-  Draagt tevens bij tot het remineraliseren van tandoppervlakken.
Klasse 1
Ref. 5671F

DETARTRINE 150Z
-  Bevat zirkonium (roze).
-  Ideaal voor eerste polijstbeurt en voor hardnekkige vlekken.
Klasse 1
Ref. 5670E
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Onze regioverantwoordelijken 
tot uw dienst:

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Lien Beyen  
0475 23 61 69 
lbeyen@septodont.com

Limburg
Antwerpen
Nathalie Masset 
0496 41 92 92 
nmasset@septodont.com

Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Sonia D’Onofrio 
0477 99 74 49 
sdonofrio@septodont.com

Liège
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Bernadette Martin 
0475 89 66 17 
bmartin@septodont.com

Sales support nl
Evelyne De Groote
Tel. 02 421 43 20
Fax 02 425 36 82
order@septodont.be

Sales support fr
Robert Cruybeke
Tel. 02 421 43 23
Fax 02 425 36 82 
commande@septodont.be

SEPTODONT NV Grondwetlaan 87, 1083 Brussel, België | info@septodont.be | +32 (0)2 425 60 37

HEMOCOLLAGENE    
Plaatselijke hemostase na tandheelkundige ingrepen.

-  Volledig resorbeerbaar, wat bijdraagt tot de natuurlijke weefselregeneratie.
-  Kan in de alveole blijven.
-  Collageen bevordert de aanhechting en de concentratie van bloedplaatjes.
-  Spons met natuurlijk, niet-gedenatureerd en  

gevriesdroogd collagene van  
boviene oorsprong (rund)

24 hemostatische sponsjes in blister

€50,00

R.T.R.® - KEGELTJES
Botsubstituut op basis van ß-tricalciumfosfaat met collageen.

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

€120,00

ALVEOGYL
Alveolair verband doordrenkt met eugenol.

De ideale behandeling van droge alveolitis na extracties (met Penghawar-vezels).
-  Zorgt voor een makkelijke vulling van de alveole.
-  Helpt de pijn snel te verlichten.
-  Bevordert hemostase door compressie.
-  Beschermt tegen superinfectie.
-  Alveogyl wordt in één enkele sessie aangebracht en  

verdwijnt op natuurlijke wijze.
-  Geen speciale aandacht vereist, tenzij toezicht op  

het genezingsproces.

CE 0459, klasse III 
Ref. 0117O

3 STUKS
VOOR €135,00

NU
VOOR €108,00

NETTO
PRIJS €35,00

www.septodont.be

Bruxelles
Brabant-Wallon
Namur
Luc Dekelver 
0470 29 29 66
ldekelver@septodont.com

Vlaams Brabant
Oost-Vlaanderen
Céline Mukarubibi  
0476 98 10 39
cmukarubibi@septodont.com

CE 0459, klasse III 
2 kegeltjes van 0,3 cm3  
(Ø 6 mm / h 10 mm)
Collageen in dubbele steriele verpakking
Ref. 5618E

CE 0459, klasse IIa 
Potje met 10 g pasta
Ref. 5712U


