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Wilt u graag weten hoe ook u patiënten na extractie maximale zorg kunt bieden?                                                                                                                              

Neem dan contact met ons op want ‘Preserveren kun je Leren’! 

*De EPEM-productbundel bevat Geistlich biomaterialen, welke in meer 
dan 1000 wetenschappelijk onderbouwde studies zijn onderzocht.          
Wereldwijd is Geistlich toonaangevend in de bot- en weefselregeneratie. 
De afgelopen 30 jaar zijn meer dan 10 miljoen patiënten wereldwijd 
succesvol behandeld met Geistlich Biomaterialen. 
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Welke mogelijkheden heeft de patiënt na de extractie? 

- Niets doen: na extractie verergert het probleem binnen korte tijd en zullen eventuele                                                                        

herstelkosten toenemen 

- Implantaat: voor plaatsing van een implantaat is voldoende kaakbot en zacht weefsel volume 

vereist. Is dit voldoende aanwezig?                                                                                                           

Is de financiële positie van de patiënt toereikend genoeg voor de aanschaf van een implantaat? 

Wanneer kan de patiënt bij de implantoloog terecht?                                                                    

- Brugconstructie: ook bij een brugconstructie is voldoende bot en zacht weefsel noodzakelijk 

voor een mooi esthetisch eindresultaat 

Een tand verliezen is voor veel patiënten een dramatische ervaring.  Bekomen van de eerste 
schrik dient in goed overleg een behandelplan te worden opgesteld. Op basis van dit plan kan de 
patiënt dan de best passende vervolgbehandeling kiezen. Preventieve maatregelen genomen 
door de 1e -lijns behandelaar direct na de extractie bepalen in grote mate het esthetisch eindre-
sultaat. 

PREVENTIEF BEHANDELCONCEPT VOOR DE 1e-LIJNS BEHANDELAAR 

Wat zijn de gevolgen indien de patiënt na extractie niets wil doen: 

De meeste patiënten willen eerst in alle rust nadenken over de besproken behandelmogelijkheden en 
de bijbehorende gevolgen. Vooral bij patiënten die niet binnen korte termijn geholpen kunnen of wil-
len worden is het van groot belang direct na extractie preventieve maatregelen te nemen om de   
ongewenste alveolaire afbraak van bot en zacht weefsel te voorkomen – preventief handelen is      
maximaal behandelen! 
Met ons preventieve EPEM behandelconcept is dit op een eenvoudige en voordelige wijze mogelijk  
 

 

 50% verlies van bot 
en zacht weefsel al 
binnen 3 maanden 
na extractie!*  

De voordelen voor patiënt en behandelaar? 

Het unieke EPEM behandelconcept biedt de volgende voordelen: 

- Beperkt op effectieve wijze volumeverlies van bot en zacht weefsel 

- Geeft de patiënt extra tijd zich in alle rust te kunnen oriënteren op de behandelmogelijkheden 

- Zorgt voor voldoende bot en weefselvolume in geval van implantaatplaatsing of brugconstructie 

- Dankzij EPEM biedt de behandelaar maximale zorg aan patiënt direct na extractie 

- Betrouwbaar en duurzaam dankzij gebruik van evidence-based regeneratieve Geistlich producten* 

- De belangrijkste benodigdheden in één voordelige bundelverpakking 

Na preventief behandelen volgens het EPEM concept: 

Na extractie en 

toepassing van het 

EPEM concept blij-

ven de alveolaire 

dimensies behou-

den!* 

Bespreek voor extractie de mogelijkheden met de patiënt. 

 

Het EPEM concept in slechts 4 stappen: 

Stap 1. Communiceer 

Stap 2. Extraheer 

Stap 3. Curetteer 

Stap 4. Augmenteer 


