
PRESERVEREN EN 
STABILISEREN

COMBI WORKSHOP DENT-MED MATERIALS  / GC DENTAL

TRAINER
IRFAN ABAS M.SC.
Irfan Abas studeerde af 
aan de ACTA en volgde 
daarna het post academische 
programma van het UMC 
Radboud waarmee hij zich 
specialiseerde in reconstruc-
tieve tandheelkunde. In 2016 
werd hij door de European 

Prosthodontic Association benoemd tot Spe-
cialist in Prosthodontics. Hij is werkzaam als 
implantoloog en prosthodontist. 

DATUM 18 mei 2018.

TIJDSDUUR 12.30 - 18.00 uur.

LOCATIE Dent-Med Materials b.v.   
Dorpsstraat 72, 1713 HK Obdam   

KOSTEN  € 250,- excl. BTW, incl. 
koffie/thee, lunch en borrel.

INSCHRIJVEN stuur een mail naar 
cursus@dent-medmaterials.nl

EPEM: ‘PRESERVEREN KUN JE 
LEREN’
Door uiteenlopende redenen kan het 
noodzakelijk zijn een gebitselement te 
moeten verwijderen.
Het is van belang nog vóór de extrac-
tie met de patiënt te overleggen over 
de mogelijkheden welke de huidige 
tandheelkunde biedt om het verloren 
gegane element te vervangen.
Na de extractie van het element verlie-
zen de omliggende weefsels namelijk 
snel hun functie. Dit resulteert al kort na 
de verwijdering in volumeverlies van de 
processus alveolaris. Doet men direct na 
de extractie niets om dit volumeverlies 
te voorkomen, dan kan de patiënt te 
maken krijgen met grote en kostbare 
augmentatie procedures of teleurstel-
lende esthetische resultaten. Bij patiën-
ten die nog niet besloten hebben of en 
welke vervolgbehandeling zij wensen, 
zijn preventieve maatregelen bijzonder 
aan te bevelen.

Door middel van het nemen van preven-
tieve maatregelen kunt u het ongewens-
te volumeverlies op een eenvoudige 
maar uiterst effectieve manier beperken. 
Hierbij is het gebruik van een eviden-
ce-based en langzaam resorberend 
botmateriaal zoals Geistlich Bio-Oss® 
cruciaal voor het succes op lange ter-
mijn. Resorbeerbaar materiaal behoeft 
niet te worden verwijderd. Dit bespaart 
de patiënt een extra ingreep. Gelijktijdig 
met het preserveren van het kaakbot 
dient ook het zachte weefsel gereed 
gemaakt te worden voor de vervolgbe-
handeling.

Met het EPEM® behandelconcept 
(Eerstelijns Post-Extractie Manage-
ment) kunt u als eerstelijns behandelaar, 
hierin hét verschil voor uw patiënt maken. 
De preventieve maatregelen geven uw 
patiënt voldoende gelegenheid zich na 
de extractie te kunnen oriënteren op de 
vervolgbehandeling bij de implantoloog.

Deze workshop maakt u vertrouwd met 
het EPEM behandelconcept van Dent-
Med Materials.
Het theoretische deel maakt u wegwijs 
in de specifieke biologische aspecten 
die ten grondslag liggen aan het preser-
veren van het kaakbot.
Tijdens de hands-on sessie kunt u Pre-
serveren zelf Leren. Uw patiënten zullen 
u dankbaar zijn! 

HERMAN SMALHOUT
Herman Smalhout  is afgestu-
deerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zijn expertise 
richt zich op esthetische 
tandheelkunde. Zijn praktijk is 
gevestigd in Amsterdam waar 
nog een tandarts en twee 

mondhygienistes werkzaam zijn. 

TRAINER
WELKOM IN DE WERELD VAN 
DE GLASVEZEL
Tandheelkundige producten met glas-
vezels verbreden de mogelijkheden en 
verhogen de kwaliteit van patiëntvrien-
delijk behandelen. Ze zijn eenvoudig in 
gebruik, bijzonder kosteneffectief en ze 
kunnen zowel bij tijdelijke, semiperma-
nente als definitieve restauraties worden 
toegepast. Minimaal invasief restaureren is 
de gouden standaard en de behandeling 
is vaak omkeerbaar. Het eindresultaat - 

meestal tot stand gekomen tijdens één 
zitting - is reparabel en esthetisch. Inmid-
dels hebben meer dan 300 publicaties de 
toegevoegde waarde van glasvezels in 
de tandheelkunde aangetoond. 

Na afloop van deze trainng bent u in 
staat een glasvezelversterkte restauratie 
te ontwerpen en te vervaardigen.


