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EthOss synthetic paste 3 x 0,5cc β-TCP + Calcium Sulfaat 290,— 307,40

EthOss synthetic paste 3 x 1 cc β-TCP + Calcium Sulfaat 356,— 377,36

Pré-Chirurgie:

    Extractie van het element moet atraumatisch worden uitgevoerd om bot te behouden.

    Laat de wond genezen voor +/-  3 weken, om de gingiva voldoende te laten genezen.

Site preparatie:

    Een flap (met behoud van papilla) moet worden uitgevoerd.

    Voorzichtig al het granulatieweefsel verwijderen. Dit is een belangrijke stap omdat het verzekerd dat het botsubstituut in contact komt/is met het bot.

    We adviseren EthOss degranulatie boren.

    Nu kan het implantaat geplaatst worden, mits primaire stabiliteit mogelijk is. Of, men augmenteert het defect en het implantaat kan later geplaatst worden   

    (12 weken is normaal gesproken gebruikelijk).

    Vermijd overmatige bloeden voor men Ethoss appliceert. 

    Grondige degranulatie is een voorwaarde voor een succesvolle transplantatie.

Voorbereiding EthOss:

    Volg de gebruikershandleiding; trek de stamper terug +/- 1cc voor 0.5cc of +/- 2cc voor 1cc ethoss. Bescherming/kap laten zitten.

    Hou de spuit horizontaal en tik tegen de spuit om mogelijke compactie van het poeder los te maken.

    Hou de spuit verticaal en verwijder de bescherming/kap.

    Vul de spuit met een zoutoplossing, plaats de beschermingskap, tik opnieuw of schud de spuit voor +/- 10 seconden totdat het poeder      

    volledig geweekt is.

    Verwijder de beschermkap en plaats een sterile gaas op het uiteinde van de spuit en verwijder eventueel overtollig vocht.

    Ethoss is nu klaar voor gebruik.

Aanbrengen ethoss:

    Het materiaal wordt stevig na +/- 1 minuut, zodat met het enigzins snel moet aanbrengen.

    Ethoss kan direct uit de spuit aangebracht worden of aangebracht worden door een steriel instrument naar keuze, overtollig bloed mag niet meer aanwezig zijn.

    Eenmaal op de plaats kan ethoss worden gevormd als gewenst met gebruik van een gaas en vingerdruk of een instrument naar keuze, niet meer afzuigen!

    Niet over vullen.

    Ethoss is hydrofiel en zal zich snel ‘zetten’ in het defect, zelfs op een bloederige plaats.

    Een belangrijke stap dan is om een gaas aan te brengen (met lichte pressie) voor 3 minuten. Het ‘ingebouwde’ membraan zal nu uitharden.

    Als men weerstand van het botsubstituut ervaart kan men beginnen met sluiten/hechten.

    Volledige- en passieve sluiting is belangrijk. Monofilament hechtdraad geniet de voorkeur (Glycolon).

Post-Chirurgie:

    Bij gebruik van ethoss zijn er geen extra voorwaarden om rekening mee te houden, als bij een ander graft materiaal. Onze voorkeur gaat uit om de patiënt te        

    instrueren om BlueM producten te gebruiken om de mogelijkheid van infectie tegen te gaan en te verzekeren van een goede wondgenezing.

    Implantaat kan worden geplaatst na 12 weken (of start 2de fase na 12 weken onder normale omstandigheden).
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