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Terwijl de temperaturen stijgen en de natuur ontluikt, is er ook bij Septodont 
allerlei nieuws onder de zon. Sinds maart staat Sandro Calay aan het roer 
van Septodont Benelux. Hij brengt tonnen ervaring, knowhow en strategisch 
inzicht met zich om zo een optimale klantenservice en een goed geoliede 
afdeling op Benelux-niveau te garanderen.

Sandro Calay startte zijn nieuwe functie bij Septodont op de IDS-beurs in 
Keulen: een onmisbaar rendez-vous voor professionals in de dentale sector. 
We hadden er een knappe beursstand die veel interesse en interactie 
opwekte. U leest er meer over op pagina 3. 

Wilt u graag nader kennismaken met onze nieuwe general manager? Lees 
dan het artikel op de linkerzijde van deze pagina.

BioRoot™ RCS is ondertussen een vaste waarde in ons productgamma, 
geschoeid op biologische leest. Concreet: bioactief en biocompatibel om de 
kans op weefselreacties te verminderen. 

Tandarts Marc Schmitt, gebruiker van het eerste uur, is overtuigd van de vele 
voordelen. Hij geeft de voorkeur aan zo natuurlijk mogelijke producten die 
geen toxische sporenelementen vrijgeven. Zijn keuze voor de wortelkanaal-
sealer BioRoot™ RCS lag dus voor de hand. Op pagina 12-13 doet hij voor u uit 
de doeken waarom hij zo enthousiast is.  

Voorts ontdekt u in dit magazine interessante promoties en relevant nieuws. 
Altijd mee zijn met het reilen en zeilen bij Septodont en in uw sector? 
Surf dan regelmatig naar onze LinkedIn-pagina voor updates. 

Veel leesplezier, als het even kan onder een stralende lentezon!

Linda Borghgraef
Marketing Manager - Septodont BENELUX

INFO I   

Editoriaal

Waar kan u ons vinden in 2019?

Voorjaarscursus  ‘Cariës, een wicked probleem’
Organisatie: VWVT 

Wetenschappelijke dag: Endo retreatment
Organisatie: VBT

Cursus ‘Lokale anesthesie’
Organisatie: VUNIT

Studyclub ‘Kaasmolaren’
Organisatie: VVT (Studyclub Land van Asse)

25th European Dental Materials Conference
Organisatie: DRIM Research group

Symposium klinische farmacologie: 
bloedverdunners/pijnstilling
Organisatie: VBT

Dentist@work
Organisatie: EasyFairs

Three-Dimensional Anatomy of the Root Canal 
System and Its Relationship to the Endodontic 
Procedures
Organisatie: BAET

26-27/04/2019
La Réserve Knokke

25/05/2019
Stiemerheide Genk

14/06/2019
UZ Gent

19/06/2019
Kasteel La Motte, 

Dilbeek

28-30/08/2019
BEL.brussels, 

site van Tour & Taxis

13/09/2019
Thermae Palace, 

Oostende

17-18/10/2019
Kortrijk Xpo

25/10/2019
Diamant 

Congrescentrum, 
Brussel

De voorbije vijftien jaar vergaarde ik 
kennis en ervaring in de medische 
industrie. Ik werkte zowel voor grote als 
bescheiden groepen: van Abbott, Baxter 
en Procter & Gamble tot Atos Medical. 
Voor de professionele divisie van Oral-B 
was ik Benelux-manager. 

Vandaag ben ik trots om Septodont te 
vervoegen: een bedrijf op mensenmaat 

en tegelijk een super professionele organisatie. Met 
een indrukwekkend palmares en een lange traditie in 
tandheelkundige oplossingen. 

Mijn indiensttreding viel samen met de IDS-beurs in 
Keulen – de ideale gelegenheid om alle belangrijke 
spelers in onze sector te ontmoeten én om de 
gigantische evolutie te beleven. Ik ben ervan overtuigd 
dat Septodont echt het verschil maakt en het voortouw 
neemt als het op vernieuwing aankomt. Biodentine™ 
is een mooi voorbeeld van een innovatie waarmee 
tandheelkundige professionals aanzienlijk betere 
resultaten verkrijgen. 

Precies die ambitie en drang om te innoveren deden mij 
dit avontuur bij Septodont aangaan. Ik kijk ernaar uit om 
u binnenkort terug te zien óf te leren kennen.

Sandro Calay
General manager - Septodont BENELUX

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

Back to the dental 
…or the future?



Septodont op LinkedIn
Met een half miljard gebruikers in 200 landen is LinkedIn ’s werelds belangrijkste, professionele 
‘marktplein’. Sinds januari heeft Septodont België er ook een eigen stek. U vindt er relevant en 
actueel nieuws, artikelen, getuigenissen en meer. 

Wilt u altijd als eerste het laatste 
nieuws van Septodont kennen? 

• Surf naar onze LinkedIn-pagina: 
 https://www.linkedin.com/company/
 septodont-belgium

• Klik op de knop  + Follow

• Volg voortaan automatisch onze updates

IDS: onmisbaar 
rendez-vous voor 
tandheelkundige 
professionals
Van 12 tot 16 maart vond in Keulen de 
tweejaarlijkse IDS-beurs plaats: een groots, 
internationaal event voor professionals in de 
dentale sector. De beurs bracht grote namen 
van over de hele wereld samen, en lokte 
enorme bezoekersaantallen. 

Voor Septdont is de beurs telkens een unieke 
opportuniteit om tandartsen en distributeurs 

te ontmoeten, en om onze innovaties in de 
kijker te zetten. Dat deden we op een totaal 
nieuwe stand met een grote belevingswaarde. 

Naast productdemonstraties, netwerking en 
gesprekken met bezoekers, was er ook ruimte 
voor amusement. 

Ontdek onze totaaloplossing voor 
tandextractie in vier minigames op 
www.extraction.septodont.game 
en daag uw collega’s uit!

Totaaloplossing voor 
tandextractie
Tanden extraheren blijft een uitdagende 
procedure. Precies daarom biedt Septodont 
u een totaalconcept waarmee u de nazorg en 
potentiële complicaties perfect beheerst. 

In onze nieuwe brochure ontdekt u onze 
onestopshop-oplossing met hemostatica, 
botsubstituten en een behandelmiddel voor 
droge alveolitis. 

De belangrijkste voordelen:

•  U vermindert aanzienlijk het risico op 
complicaties tijdens en na extractie.

•  U vermijdt resorptie van de botkam.
•  U houdt alle behandelopties open.
•  U behoedt uw patiënt voor negatieve 

gevolgen van extractie – zowel op 
functioneel als esthetisch vlak.

Benieuwd hoe u uw extractieprocedure zo 
voorspelbaar mogelijk maakt? Vraag de 
brochure aan via uw regioverantwoordelijke, 
of check onze website.
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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

PAIN MANAGEMENT  I  NIET-INJECTEERBARE ANESTHETICA

 Het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. De verdeling van geneesmiddelen gebeurt exclusief via officina apotheken (FAGG).4

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



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.

PAIN MANAGEMENT  I  NIET-INJECTEERBARE ANESTHETICA

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
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VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
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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

SEPTANEST_ad_A4.indd   5 1/03/19   12:35
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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 

Het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. 
De verdeling van geneesmiddelen gebeurt exclusief via officina apotheken (FAGG).
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VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.



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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SCANDONEST 3%
Mepivacaïne 3% - zonder vasoconstrictor 
1,7 ml patronen
€35,00

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
1 ml oplossing voor injectie bevat 30 mg mepivacaïnehydrochloride. Elke patroon van 1,7 ml oplossing voor injectie bevat 51 mg mepivacaï-
nehydrochloride. Elke patroon van 2,2 ml oplossing voor injectie bevat 66 mg mepivacaïnehydrochloride.
Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke ml bevat 0,11 mmol natrium (2,467 mg/ml).

FARMACEUTISCHE VORM 
Oplossing voor injectie. Heldere en kleurloze oplossing. pH: 6,1-6,7
THERAPEUTISCHE INDICATIES  
Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie is een lokaal anestheticum dat geïndiceerd is voor de lokale en 
locoregionale anesthesie bij tandheelkunde bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 4 jaar (een lichaamsgewicht van 
ongeveer 20 kg).

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING
Het geneesmiddel mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van tandartsen, specialisten in de mondheelkunde of andere 
clinici die terdege opgeleid zijn en vertrouwd zijn met de diagnose en behandeling van systemische toxiciteit. Het wordt aanbevolen dat 
geschikte reanimatieapparatuur en medicatie alsook terdege opgeleid personeel beschikbaar zijn voordat regionale anesthesie wordt 
geïnduceerd met lokale anesthetica, zodat behandeling onmiddellijk mogelijk is bij respiratoire en cardiovasculaire noodsituaties. Na elke 
injectie met een lokaal anestheticum moet de bewustzijnstoestand van de patiënt worden gemonitord.
Dosering: Aangezien de afwezigheid van pijn verband houdt met de persoonlijke gevoeligheid van de patiënt, moet de laagste 
dosis anestheticum worden gebruikt die resulteert in effectieve anesthesie. Voor uitgebreidere procedures zijn mogelijk een of meer 
patronen nodig, zonder de aanbevolen maximumdosis te overschrijden.
Voor volwassenen is de aanbevolen maximumdosis 4,4 mg/kg lichaamsgewicht met een absolute, aanbevolen maximumdosis 
van 300 mg voor personen met een lichaamsgewicht van meer dan 70 kg, overeenstemmend met 10 ml oplossing. Belangrijk: voor 
de maximale hoeveelheid moet rekening worden gehouden met het lichaamsgewicht van de patiënt. Aangezien patiënten een 
verschillend lichaamsgewicht hebben, geldt voor elke patiënt een andere maximale toegestane hoeveelheid mepivacaïne die de 
patiënt kan verdragen. Bovendien zijn er belangrijke variaties onder patiënten met betrekking tot het intreden en de duur van de 
werking. De volgende tabel geeft de maximaal toegelaten doses weer bij volwassenen voor de anesthesietechnieken die het meest 
worden toegepast en het hiermee overeenstemmende aantal patronen:

Gewicht (kg) Dosis mepivacaïne-
hydrochloride (mg)

Volume 
(ml)

Equivalent* in aantal 
patronen (1,7 ml)

Equivalent* in aantal 
patronen (2,2 ml)

50 220 7,3 4,0 3,0
60 264 8,8 5,0 4,0

≥ 70 300 10,0 5,5 4,5
* Afgerond tot op de dichtstbijzijnde halve patroon

Pediatrische patiënten
Scandonest 3% zonder vasoconstrictor is gecontra indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 4 jaar (een lichaamsgewicht van 
ongeveer 20 kg). Aanbevolen therapeutische dosis: De hoeveelheid die moet worden geïnjecteerd, moet worden bepaald op basis 
van de leeftijd en het gewicht van het kind alsook de omvang van de ingreep. De gemiddelde dosering is 0,75 mg/kg = 0,025 ml 
mepivacaïneoplossing per kg lichaamsgewicht: ~ ¼ patroon (15 mg mepivacaïnehydrochloride) voor een kind dat 20 kg weegt.
Aanbevolen maximumdosering: De aanbevolen maximumdosis bij pediatrische patiënten is 3 mg mepivacaïne/kg (0,1 ml mepivaca-
ine/kg). De volgende tabel geeft de maximale toegestane dosis weer bij kinderen en het hiermee overeenstemmende 
aantal patronen:

Gewicht (kg) Dosis mepivacaïne-
hydrochloride (mg)

Volume 
(ml)

Equivalent* in aantal 
patronen (1,7 ml)

Equivalent* in aantal 
patronen (2,2 ml)

20 60 2 1,2 0,9
35 105 3,5 2,0 1,5
45 135 4,5 2,5 2,0

* Afgerond tot op de dichtstbijzijnde halve patroon

Speciale populaties Bij gebrek aan klinische gegevens moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen zodat de laagste 
dosis wordt toegediend die leidt tot efficiënte anesthesie bij: ouderen en patiënten met een nier  of leverfunctiestoornis.
Mepivacaïne wordt door de lever gemetaboliseerd en kan leiden tot verhoogde plasmaspiegels bij patiënten met een 
leverfunctiestoornis, met name na herhaald gebruik. In geval een injectie moet worden herhaald, moet de patiënt worden gemonitord, 
zodat tekenen van een relatieve overdosering kunnen worden vastgesteld. Gelijktijdig gebruik van sedativa voor het verminderen van 
angst bij de patiënt: Als sederende medicatie wordt toegediend, is het mogelijk dat de veilige maximumdosis van mepivacaïne lager 
is, omdat de combinatie een aanvullend effect heeft op depressie van het centrale zenuwstelsel.

Wijze van toediening: Infiltratie en perineuraal gebruik. Voor eenmalig gebruik. Voorzorgen die genomen moeten worden voordat het 
geneesmiddel wordt toegediend. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt als het troebel en verkleurd is. De snelheid van injectie 
mag niet meer zijn dan 1 ml oplossing per minuut. Lokale anesthetica moeten met voorzichtigheid worden geïnjecteerd wanneer er 
sprake is van een ontsteking en/of infectie op de injectieplaats. De injectie moet zeer langzaam worden toegediend (1 ml/min). 
Risico als gevolg van een accidentele intravasculaire injectie. Accidentele intravasculaire injectie (bijv. onbedoelde intraveneuze 
injectie in de systemische bloedsomloop, onbedoelde intraveneuze of intra arteriële injectie in het hoofd  en halsgebied) kan gepaard 

Doos met 5 blisterverpakkingen van 10 patronen van elk 1,7 ml
Mepivacaïne hydrochloride 54,000 mg
Lokale anesthesie voor stomatologisch en tandheelkundig gebruik 
100% latexvrije patronen, eindsterilisatie, blisterverpakking per 10 patronen
Ref. 3438J

5 blisters van 
10 patronen

PAIN MANAGEMENT  I  INJECTEERBARE ANESTHETICA

Het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik. De verdeling van geneesmiddelen gebeurt exclusief via officina apotheken (FAGG).

Vraag naar onze speciale voorwaarden.

gaan met ernstige bijwerkingen, zoals convulsies, gevolgd door depressie van het centrale zenuwstelsel of cardiorespiratoire depressie en 
coma, uiteindelijk overgaand in ademhalingsstilstand, ten gevolge van het plotselinge hoge gehalte van mepivacaïne in de systemische 
bloedsomloop. Om ervoor te zorgen dat de naald geen bloedvat aanprikt tijdens een injectie, moet dan ook aspiratie worden uitgevoerd 
voordat het lokale anestheticum wordt geïnjecteerd. De afwezigheid van bloed in de spuit garandeert echter niet dat intravasculaire 
injectie is vermeden. 
Risico als gevolg van intraneurale injectie Accidentele intraneurale injectie kan ertoe leiden dat het geneesmiddel op retrograde wijze 
langs de zenuw beweegt. Om intraneurale injectie te voorkomen en zenuwletsels in verband met zenuwblokkades te vermijden, moet de 
naald altijd een beetje worden teruggetrokken als de patiënt tijdens de injectie het gevoel heeft van een elektrische schok of als de injectie 
uitermate pijnlijk is. Als zenuwletsels ten gevolge van de naald optreden, kan het neurotoxische effect verergeren door de potentiële 
chemische neurotoxiciteit van mepivacaïne, omdat het de perineurale bloedtoevoer kan verstoren en lokale wash out van mepivacaïne 
kan verhinderen.

CONTRA-INDICATIES 
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof (of voor lokale anesthetica van het amidetype) of voor een van de hulpstoffen;
• kinderen jonger dan 4 jaar (een lichaamsgewicht van ongeveer 20 kg);
• ernstige stoornissen van atrioventriculaire geleiding die niet door een pacemaker wordt gecompenseerd;
• patiënt met epilepsie die onvoldoende onder controle is.

BIJWERKINGEN 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Bijwerkingen na toediening van Scandonest 3% zonder vasoconstrictor zijn vergelijkbaar met 
die zijn waargenomen met andere lokale anesthetica van het amidetype. Deze bijwerkingen zijn, over het algemeen, dosisgebonden en 
kunnen het gevolg zijn van hoge plasmagehaltes die door overdosering, snelle absorptie of onbedoelde intravasculaire injectie worden 
veroorzaakt. Zij kunnen ook het gevolg zijn van overgevoeligheid, idiosyncrasie of verminderde verdraagbaarheid bij de patiënt. Ernstige 
bijwerkingen zijn over het algemeen systemische bijwerkingen. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm De gemelde bijwerkingen zijn 
afkomstig van spontane meldingen en uit de literatuur. De indeling van frequentie is overeenkomstig de volgende afspraak: 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). Frequentie ‘niet bekend’: ‘niet 
bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)’.

Systeem/orgaanklasse 
volgens MedDRA

Frequentie Bijwerkingen

Immuunsysteem-
aandoeningen

Zelden Overgevoeligheid. Anafylactische/anafylactoïde reacties. Angio oedeem (gezichts /
tong /lip / keel / larynx 1/periorbitaal oedeem). Bronchospasme/astma2. Urticaria

Psychische stoornissen Niet bekend Euforische stemming. Angst/zenuwachtigheid3

Zenuwstelselaandoeningen Vaak Hoofdpijn

Zelden Neuropathie4: Neuralgie (neuropathische pijn). Paresthesie (d.w.z. branderig, prikkend, 
jeukend, tintelend, lokaal gevoel van warmte of kou, zonder duidelijke fysieke oorzaak) 
van orale en periorale structuren. Hypo esthesie/doof gevoel (oraal en perioraal). 
Dysesthesie (oraal en perioraal), waaronder dysgeusie (bijvoorbeeld metaalsmaak, 
smaakstoornissen), ageusie. Duizeligheid (licht gevoel in hoofd) Tremor3. Diepe 
CZS-depressie: Bewustzijnsverlies. Coma. Convulsie (waaronder tonisch clonische 
convulsie). Presyncope, syncope; Verwarde toestand, desoriëntatie. Spraakstoornis3 
(bijvoorbeeld dysartrie, logorroe). Rusteloosheid/agitatie3. Evenwichtsstoornis 
(disequilibrium). Somnolentie

Niet bekend Nystagmus

Oogaandoeningen Zelden Gezichtsvermogen afgenomen. Gezichtsvermogen wazig. Accommodatieafwijking

Niet bekend Syndroom van Horner. Ooglidptose. Enoftalmie. Diplopie (paralyse van 
oculomotorische spieren). Amaurose (blindheid). Mydriase. Miose

Evenwichtsorgaan  en 
ooraandoeningen

Zelden Vertigo

Niet bekend Onaangenaam gevoel in oor. Tinnitus. Hyperacusis

Hartaandoeningen Zelden Hartstilstand. Bradyaritmie. Bradycardie. Tachyaritmie (waaronder ventriculaire 
extrasystoles en ventrikelfibrilleren)5. Angina pectoris6. Geleidingsstoornissen 
(atrioventriculair blok). Tachycardie. Hartkloppingen

Niet bekend Myocarddepressie

Bloedvataandoeningen Zelden Hypotensie (met mogelijke circulatoire collaps)

Zeer zelden Hypertensie

Niet bekend Vasodilatatie. Lokale/regionale hyperemie

Ademhalingsstelsel ,
borstkas  en 
mediastinumaandoeningen

Zelden Onderdrukte ademhaling. Bradypneu. Apneu (ademstilstand). Geeuwen. Dyspneu2.
Tachypneu

Niet bekend Hypoxie7 (waaronder cerebraal). Hypercapnie7. Dysfonie (heesheid1)

Maagdarmstelsel-
aandoeningen

Zelden Nausea. Braken. Tandvlees /mondslijmvliesexfoliatie (vervellen)/tandvleesulcus/ 
mondslijmvliesulceratie. Zwelling8 van tong, lippen, tandvlees

Niet bekend Stomatitis, glossitis, gingivitis. Speekselhypersecretie

Huid  en 
onderhuidaandoeningen

Zelden Rash (eruptie). Erytheem. Pruritus. Zwelling aangezicht. Hyperhidrose (zweten of 
transpireren)

Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaats-
stoornissen

Zelden Lokale zwelling. Zwelling van injectieplaats

Niet bekend Pijn in de borst. Vermoeidheid, asthenie (zwakheid). Het heet hebben. Pijn op 
injectieplaats

Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties

Niet bekend Zenuwletsel

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen
1 laryngofaryngeaal oedeem kan typisch voorkomen met heesheid en/of dysfagie; 2 bronchospasme (bronchoconstrictie) kan 
typisch voorkomen met dyspneu; 3 diverse bijwerkingen, zoals agitatie, angst/zenuwachtigheid, tremor, spraakstoornis, kunnen 
waarschuwingssignalen zijn voorafgaand aan CZS-depressie. Wanneer deze tekenen worden waargenomen, moet de patiënt worden 
verzocht te hyperventileren en moet de patiënt worden gemonitord; 4 neurale pathologieën die kunnen voorkomen met de diverse 
symptomen van abnormale gewaarwordingen (d.w.z. paresthesie, hypo esthesie, dysesthesie, hyperesthesie enz.) van de lippen, tong en 
mondweefsels. Deze gegevens zijn afkomstig van postmarketingmeldingen, vooral na zenuwblokkades in de mandibula, waarbij diverse 
takken van de nervus trigeminus zijn betrokken; 5 vooral bij patiënten met een onderliggende hartaandoening of patiënten die bepaalde 
geneesmiddelen krijgen; 6 bij daarvoor gevoelige patiënten of patiënten met risicofactoren voor ischemische hartaandoening; 7 hypoxie 
en hypercapnie zijn secundair aan onderdrukte ademhaling en/of epileptische aanvallen en aanhoudende spierinspanningen; 8 door 
accidenteel bijten of kauwen op de lippen of tong terwijl de anesthesie nog werkt.
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-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel  
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 1.7 ml: BE035944 / 2.2 ml: BE538391
AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift 
DATUM VAN HERZIENING VAN DE VAN DE VOLLEDIGE SKP 11/2018
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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

DENTAPEN

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

by Septodont

de IDEALE PARTNER
voor uw tandheelkundige praktijk

Ontdek Dentapen in deze video
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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
Naalden 

MANAGING
PA I N  F O R
YO U R
PRACTICE

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

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

PAIN MANAGEMENT  I  NAALDEN

SEPTOJECT® XL
Een grotere interne diameter voor meer comfort

Per doos 
€12,75

SEPTOJECT® EVOLUTION
Als een scalpel geslepen punt voor meer controle en een 
hogere precisie
Per doos 
€15,30

SEPTOJECT®
De scherpte die u kan zien

Per doos 
€11,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
-  Comfort: een grotere interne diameter, minder kracht om 

te injecteren, zelfs in dense weefselstructuren
- Comfort: 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
CE 0459, klasse IIa

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

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

Doos met 100 steriele 
tandheelkundige 
naalden voor 
eenmalig gebruik

Doos met 100 steriele 
tandheelkundige 
naalden voor 
eenmalig gebruik

Doos met 100 steriele 
tandheelkundige 
naalden voor 
eenmalig gebruik

PER 10 
DOZEN €75,00

PER 10 
DOZEN €95,00

PER 10 
DOZEN €105,00
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Gebruik de Septoject 
Evolution-naald in 
combinatie met 
Dentapen voor 
intraligamentair 
injecteren.



Een voorkeur voor  
biologische en 
zuivere producten
De biologische tandheelkunde wint gestaag terrein. 
Zo vinden zuivere, biocompatibele en vooral 
bioactieve materialen steeds vaker hun weg naar de 
tandartspraktijk. Ook Septodont trekt volop de kaart van 
de biologische vulmaterialen. Al in 2001 introduceerden 
we het dentinesubstituut Biodentine™, en in 2016 
lanceerden we het wortelkanaalcement BioRoot™ RCS – 
allebei pure tricalciumsilicaatcementen. We polsten 
naar de bevindingen van Tandarts Marc Schmitt die ze 
hanteert in zijn praktijk in Overmere.
 

U ging meteen na de introductie op de Belgische markt 
aan de slag met BioRoot™ RCS. Waarom sprong u direct 
op die trein?

“Ten eerste, omdat ik vertrouwen heb in Septodont en de kwaliteit van de 
producten. Ten tweede, omdat ik al jaren met Biodentine™ werk met zeer 
positieve resultaten. Toen ik hoorde over de wortelkanaal-sealer gebaseerd 
op dezelfde technologie, was mijn interesse gewekt.” 

U hebt het dan concreet over ABS: de Active 
BioSilicate-technologie, waarbij de focus ligt op 
zuiverheid, biocompatibiliteit en -activiteit?

“Klopt, ik ben graag mee met de nieuwste trends, zeker als die oog hebben 
voor biologische aspecten. Ik verkies sowieso natuurlijke producten zonder 
kunsthars en toxische materialen.” 

Wat zijn de grootste verschillen sinds u werkt met 
BioRoot™ RCS?

“De gebruiksvriendelijkheid is een grote troef. 
Vroeger werkte ik met AH 26, waarbij je twee 
tubes moest hanteren om de juiste consis-
tentie te krijgen. Met BioRoot™ RCS meng je 
gewoon één afgestreken lepeltje met vijf drup-
pels, en je bent zeker van de samenstelling. Ik 
kan de consistentie eventueel aanpassen door 

Marc Schmitt

• Kandidaat en licentiaat in
de tandheelkunde UZ Gent

• 4 jaar assistent 
kindertandheelkunde
van Prof. L. Martens  

BIOROOT™ RCS  I  INTERVIEW MET TANDARTS MARC SCHMITT
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een druppel meer of minder te gebruiken. Maar voor mij is het altijd perfect 
met vijf druppels. 
Ook belangrijk: vroeger belden patiënten mij na een behandeling regel-
matig op om te vragen of de pijn normaal was. Sinds mijn overstap naar 
BioRoot™ RCS gebeurt dat beduidend minder. Dat er minder ontstekingen op 
de wortels ontstaan, is ook mooi meegenomen.”

Hoe verwerkt u BioRoot™ RCS?

“Ik werk met de single cone-techniek. Mijn assistente zorgt voor de aanmaak. 
Omdat ze daar zo bedreven in is, heeft het materiaal altijd de juiste consisten-
tie voor de behandeling in kwestie.”

Enig idee hoeveel patiënten u ondertussen behandelde 
met BioRoot™ RCS?

“We voeren in onze praktijk wekelijks vier tot vijf ontzenuwingen uit, dus zo’n 
tweehonderd per jaar. Op drie jaar tijd zijn er dat ongeveer zeshonderd, want 
ik stuur alleen de echt complexe gevallen door.”

Waarom zou u BioRoot™ RCS aanbevelen bij collega’s?

“Enerzijds omwille van het biologische aspect, om zo de kans op weefsel-
irritatie te verminderen. Anderzijds voor het gebruiksgemak. Wij hadden 
trouwens nauwelijks een leercurve bij de overstap naar BioRoot™ RCS. 

De single cone-techniek is sowieso eenvoudig. En de combinatie van de 
koude obturatietechniek met BioRoot™ RCS geeft uiterst voorspelbare en 
betrouwbare resultaten.”

Wat is uw eindoordeel over BioRoot™ RCS?

“Ik vind het een uitstekend product en ben er een overtuigde voorstander 
van. Ik zou zeggen: gewoon proberen! (lacht)”

Tandarts Marc Schmitt heeft intussen ook bijna tien jaar ervaring 
met Biodentine™. Benieuwd naar zijn keuze en waarom het een 
must is in de tandartspraktijk? Ontdek het in zijn getuigenis op 
ons Youtube-kanaal. 

www.youtube.com/user/septodontbelgie

“De koude obturatietechniek in 
combinatie met BioRoot™ RCS 
geeft uiterst voorspelbare en
betrouwbare resultaten.”

BESLIST HET LEZEN WAARD!
Prof. Dammaschke en zijn team aan de universi-
teit van Münster bestudeerden het effect 
van verschillende wortelkanaal-sealers 
op menselijke osteoblasten: AH-Plus met 
epoxyhars, Pulp-Canal-Sealer met zinkoxide-
eugenol, MTA-Fillapex en BioRoot™ RCS met 
calciumsilicaat.

De resultaten spreken boekdelen: op het vlak van biocompati-
biliteit is BioRoot™ RCS het materiaal bij uitstek voor wortel-
kanaalbehandelingen. Het is bovendien bioactief en heeft een 
positieve invloed op het celmetabolisme.

U kunt de studie ‘Cytotoxic effects of four different root canal 
sealers on human osteoblasts’ nalezen op onze website: www.
septodont.be onder de rubriek BioRoot™ RCS.

BIOROOT™ RCS   I  INTERVIEW MET TANDARTS MARC SCHMITT
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2 STUKS 
VOOR

€260,00

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
Root Canal Sealer

Sterke sealing en veel meer

Het niet slagen van een wortelkanaal-
behandeling kan heel wat negatieve 
gevolgen hebben voor u en uw patiënten. 

Met BioRoot™ RCS schakelt u over naar een 
minerale sealer van de nieuwste generatie en 
geniet u van een innovatieve combinatie van 
kenmerken:
- Sterke sealing 
- Antimicrobiële eigenschappen
- Bevordering van de peri-apicale heling 
- Eenvoudige sealing en follow-up

WIST JE DAT
BioRoot™ RCS gebaseerd is 
op de unieke gepatenteerde 
ABS-technologie van Septodont?

• Uniek technologisch platform van 
biocompatibele en bioactieve materialen

• Intern gesynthetiseerd tricalciumsilicaat om 
 optimale zuiverheid te garanderen

• Strenge controle tijdens elke productiefase om 
 hoge kwaliteit van het product te waarborgen

+ gratis glazen 
mengplaatje
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Bekijk de 
instructievideo

Wenst u een 
demonstratie in uw praktijk? 
Neem dan contact op met onze klantendienst 
of uw regioverantwoordelijke.



     SEPTOMIXINE
Antibiotische en ontstekingswerende 
resorbeerbare pasta voor de behandeling 
van geïnfecteerde wortelkanalen.
€110,00

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: SEPTOMIXINE, 286 mg/g + 190 000 UI/g, pasta voor dentaal gebruik.  
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1g pasta bevat 286 mg hydrocortisonacetaat en 190.000 IE framycetinesulfaat. Hulpstof met bekend 
effect: propyleenglycol. Hulpstoffen: Propyleenglycol, glycerol. 
FARMACEUTISCHE VORM: Pasta voor dentaal gebruik. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: Septomixine is geïndiceerd voor de vermindering van pijn en wortelkanaaldesinfectie bij - wortelkanaalbehandeling na 
pulpectomie. - behandeling van desmodontitis van septische of medicamenteuze oorsprong.  
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik in de tandheelkunde. Alvorens dit product te 
gebruiken, is het aangewezen het wortelkanaal voor te bereiden of van alle resten te ontdoen. Het kanaal drogen en met het product opvullen met behulp 
van een lentulo. Het product ten minste drie dagen ter plaatse laten; daarna het kanaal opnieuw reinigen en ten slotte met een klassiek cement vullen.  
CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen.  
BIJWERKINGEN: Geen enkele bijwerking werd tot dusver gemeld met betrekking tot het correct gebruik van Septomixine.Wegens zijn formule kan 
Septomixine echter de volgende bijwerkingen veroorzaken: Immuunsysteemaandoeningen: Mogelijke overgevoeligheidsreactie. Framycetine: - Mogelijke 
kruisallergieën voor aminoglycosiden. Hydrocortison: - In zeer zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Systemische aandoeningen 
bij lokaal gebruik: Framycetinesulfaat: - In geval van resorptie van framycetine (wonden, beschadigde slijmvliezen) kunnen bepaalde bijwerkingen 
optreden, zoals oto- en neurotoxische effecten of neuromusculaire blokkade. 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-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel 
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: BE158426 
AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
DATUM VAN GOEDKEURING: 06/2016 

Tube van 5 g
Ref. 3347W

WORTELKANAALBEHANDELING

Het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betref fende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. 
De verdeling van geneesmiddelen gebeurt exclusief via of ficina apotheken (FAGG).

ENDODONTIE  I  REINIGING & TIJDELIJKE OBTURATIE, WORTELKANAALBEHANDELING

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

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

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)

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
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ENDODONTIE  I  OBTURATIE, DESOBTURATIE, TIJDELIJK CEMENT

ENDOMETHASONE N 
POEDER
Zonder formaldehyden
€105,00  
CE 0459, klasse III
Flesje met 42 g poeder
Ref. 3425W

€56,30
CE 0459, klasse III 
Flesje met 14 g poeder
Ref. 2613N

ENDOMETHASONE 
VLOEISTOF
€27,50
€25,00
CE 0459, klasse IIa 
Flesje met 10 ml oplossing
Ref. 2622W

GUTTASOLV
Desobturatie van kanalen voor 
GUTTA-PERCHA
€39,00

EUGENOL
Zinkoxyde eugenol is een cement dat 
gebruikt wordt als vullingsmateriaal. 
Deze combinatie beschikt over analgetische 
en antiseptische eigenschappen. Voor de 
obturatie van de tandwortelkanalen.
€30,00

ZINKOXYDE POEDER
€35,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
- Oplossing van 100% eucalyptol.
-  Helpt endodontische afsluitingen op basis 

van gutta-percha te verwijderen.
-  Doet afsluitmiddelen op basis van gutta-

percha smelten voor een tijdsbesparende 
en doeltreffende ontsluiting.

-  Verweekt gutta-perchapunten voor een 
perfecte aanpassing tussen hoofdpunt en 
wortelkanaalwanden.

-  Laat toe om gutta-perchakegeltjes op maat 
te maken voor specifieke klinische situaties.

CE 0459, klasse IIa 
Flesje 13 ml
Ref. 2141U

ENDOSOLV
Door zijn samenstelling, kan deze stof zowel 
traditionele zinkoxide-eugenol-cementen 
als sealers van het type fenolhars zacht 
maken bij endodontische herbehandeling.
€39,00

CE 0459 
Flesje met 13 ml
Ref. 9621I

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)

DEFINITIEVE OBTURATIE DESOBTURATIE

TIJDELIJK CEMENT   

Flesje van 45 ml
Ref. 1908V

Doos met 190 g poeder
Ref. 9472P 

GUTTASOLV 
+ ENDOSOLV

€70,00
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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™
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Meer dan 600 klinische 
studies ondersteunen de 
voordelen van Biodentine™ 
in zowel restauratieve 
als endodontische en 
pediatrische procedures!



AFDRUK  I  AFDRUKVOORBEREIDING EN AFDRUKMATERIAAL 

RACEGEL
Krachtig gingivaal 
management
€8900
€75,65
Racegel is een unieke omkeerbare 
thermogelifieerbare gel voor sulcuspreparatie. 
Racegel is eenvoudig aan te brengen en ook 
weer eenvoudig te verwijderen.

Klasse I
-  3 spuiten met 1,4 g gel 
- 30 applicatietips
Ref. 5901B

RACECORD CAPS
Pasta voor tijdelijke gingivale retractie
€15500
€119,00
-  Eenvoudig en zonder draad
-  Houd uw werkveld vochtvrij: 

adstringerende werking 
(15% aluminiumchloride)

Klasse I 
Flesje met 13 ml oplossing
Ref. 0165J

Klasse I 
20 capsules van 0,50 g
20 Luer-Lock applicatietips
Ref. 8926J

RACESTYPTINE VLOEISTOF
Vloeistof voor retractie van het tandvlees
€35,00
€27,00
Bevat aluminiumchloride 25% voor een zacht adstringerend 
effect en uitstekende hemostatische eigenschappen.

PERFEXIL PLATINIUM 
+ PUTTY
Zeer stabiel en accuraat afdrukmateriaal
€102,00
€76,50

PERFEXIL PLATINIUM 
+ CARTOUCHES
2 x 50 ml, 12 mengtips
€69,00
€51,75

1 pot van 400 g (280 ml) basis (wit)  
+ 1 pot van 400 g (280 ml) katalysator (kleur)
Klasse I
Ref. 4877S  Putty soft (groen)
Ref. 4879U  Putty soft rapide (blauw)
Ref. 4875Q  Putty hard (grijs)
Ref. 4881W  Putty super soft rapide (blauw-turquoise)

Alginaten van klasse A voor nauwkeurige afdrukken

KENMERKEN EN VOORDELEN
- Verkrijgbaar in normale (Plastalgin) 

en snelle uitharding (Plastalgin Fast)
- Snel en makkelijk te mengen zonder 

luchtbellen of klonters.

Klasse I
Ref. 4885A Cartouches superlight (geel)
Ref. 4873O  Cartouches light (zalm)
Ref. 4871M  Cartouches light rapide (oranje)
Ref. 4883Y  Cartouches regular (paars)

PLASTALGIN
Normaal - groen
Aroma: appel
Klasse I 
Zak van 454 g
Ref. 5942Q

PLASTALGIN FAST
Snel - blauw
Aroma: abrikoos
Klasse I 
Zak van 454 g
Ref. 2045C

PLASTALGIN & 
PLASTALGIN FAST
Alginaat
10 stuks
€111,00
€79,00
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Bewaar RACEGEL in de koelkast 
om het thermogelifiërend effect 
te versterken.



HYGIËNE 

VAPOSEPT PLUS
Snelwerkend ontsmettingsmiddel voor 
voorgereinigde, alcoholbestendige medische 
apparatuur.
- Aldehyde-vrij
- Contacttijd: 30 seconden

ENDOCLEAN ULTRA
Reiniging en desinfectie van  
endodontische instrumenten.
- Aldehyde-vrij
- Klaar voor gebruik
- Geschikt voor gebruik in ultrasoon bad
- Contacttijd: 15 minuten 1 bidon van 5l

€114,00
€102,60

Fles van 2l

€42,00
€37,80

CE 0459, klasse IIb 
Bidon van 5l 
Ref. 5733P 

CE 0459, klasse IIb
Fles van 2l
Ref. 9307E 

OPPERVLAKKEN

DERMAFILM GEL
Hydroalcoholische gel voor 
ontsmetting van de handen.
-  Voor hygiënische en chirurgische 

ontsmetting
-  Geurvrij
-  Contacttijd: 30 seconden

6 flessen

€105,00
€79,00

6 flessen van 500 ml + 6 doseerpompen
Ref. 5412H

HANDEN

N’DURANCE® SPUITEN & TIPS
- Licht-uithardende nano-hybride composiet voor 

anterieure en posterieure restauraties. 
- Weinig krimp.
- Hoge monomerenconversie.
- Superieure radio-opaciteit.
€65,00
€55,25

CE 0459, klasse IIa 
Composiet - spuit: 1 spuit van 4,5g

Klasse I 
Composiet - tips: 20 x 0,25g
Beschikbare tinten: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, TR, BW of UO

SEPTOCAL LC
- Te gebruiken bij indirecte pulp capping 
- Lichtuithardend, radio-opaak,  

één component pasta
- Liner die kan gecombineerd worden met alle 

restauratieve materialen
- Bevat calcium hydroxide
€70,00
€63,30

CE 0482, klasse IIa 
2 spuiten van 3,5 g, 20 tips 
Ref. 9605T

INSTRUMENTEN

RESTAURATIE
COMPOSIET TIJDELIJKE RESTAURATIEBODEMLAAG

CIMPAT LC
- Licht-uithardend materiaal voor tijdelijke obturatie 
- Tijdelijke cement, lichtuithardend 
- Noodrestauratie voor inlay
- Blijft na polymerisatie voldoende elastisch voor 

meer comfort voor de patiënt in de periode tussen 
de afspraken

€32,00
€29,10

CE 0482, klasse IIa 
1 spuit van 4 g 
Ref. 0871F
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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

EPICREM    
Beschermende handcrème.

-  Beschermt de huid bij frequent gebruik van handschoenen
- Niet-vettige crème met delicaat parfum
- Dringt gemakkelijk in de huid voor effectieve bescherming van de epidermis

€12,00

Tube van 100g 
Ref. 9513F

3 STUKS
VOOR €33,40

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

DETARTRINE
Profylactische pasta

-   Profylactische behandeling na 
verwijdering van tandsteen.

-  Polijsten van tandoppervlakken.

€55,00

Pot van 150 g
Klasse I
Ref. 0284Y

NU
VOOR €50,00

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

€30,00

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

NU
VOOR €24,80


