
Atraumatische restauratieve behandeling (ART)

Behandeling 
van diepe 
cariës met 
minimale 
blootstelling 
aan aërosolen

Minimaliseren van de druppel- en aërosolvorm-
ing met ART-techniek en Biodentine™

Septodont NV-SA – Grondwetlaan 87 – 1083 Bruxelles – België
Tél. : +32 (0)2 425 60 37 – Fax : +32 (0)2 425 36 82 

Bezoek onze website voor meer informatie:  
www.septodont.be - www.septodont.nl

Aanbevolen procedure*

in 1 sessie

1   Onderzoek met x-stralen indien nodig. Als 
de tand kan worden hersteld (als in een 
cavitatieletsel met omkeerbare pulpitis), een 
ART kan worden beschouwd.

2   Spoel met 1,5% waterstofperoxide of een 
povidone-jodium mondspoeling.

3   Toedienen van lokale verdoving zoals 
vermeld. 

4   Plaats een rubberen dam voor isolatie.

5   Als er toegang is tot het letsel, beginnen 
met het verwijderen van de cariës met 
behulp van chirurgische curettes of 
handinstrumenten, om zo veel mogelijk 
van het letsel te verwijderen zoals het 
geval is op de grond van een klinische 
oordeel. Plaats de matrijs indien nodig ter 
voorbereiding van de restauratie.

6   Meng Biodentine™ en vul de caviteit 
met  Biodentine™ in bulk. De totale 
behandelingstijd van Biodentine™ is 12 
minuten (6 minuten voor het mengen en 
plaatsen, en 6 minuten voor het instellen in 
de mond).

7   Na volledige instelling van Biodentine™, kan 
de caviteit in dezelfde sessie worden gevuld 
met een composietvulling in combinatie 
met een zelfetsende tandbeenlijm, indien 
gewenst.

8   Verwijder de rubberdam en controleer de 
occlusie.

9   De patiënt kan ontslagen worden met 
een kauwinstructies, verzorgings- en 
onderhoudsinstructie.

10   Stel de juiste telefoonopvolging in.

*Door Mark Roettger DDS, Hoofd Tandheelkunde, Universiteit van Minnesota Medisch Centrum
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Wat is de
ART techniek?

Voordelen van de ART-techniek

Foto’s van Dr Rocio Lazo

• Vermijdt aërosolvorming
• Redt de tand
• Vermindert van het risico op een odontogene infectie
• Pijnbestrijding

Biodentine™ kan van de pulpa tot aan de bovenkant 
van de caviteit (bio bilk fill) worden geplaatst.

Voor een ART-procedure is het aan te raden om de 
uiteindelijke glazuurrestauratie tijdens dezelfde sessie 
te plaatsen. 

Herstel van de 
caviteit met een 

vulmateriaal

Verwijder cariës 
uitsluitend met behulp 
van handinstrumenten 
(geen boor of turbine) 

Red de tand in 
plaats van extractie 
(Minimaal invasieve 

therapie)

Behoud van 
de vitaliteit van 
de pulpa, zoals 

aanbevolen door de 
European Society of 

Endodontology 
(ESE) 

Waarom Biodentine™ met 
de ART techniek kiezen?

Beperkt de verspreiding 
van bacteriën pH=12

Weerstand / drukkracht

Bioactiviteit

Biocompatibiliteit Goede hechting

Korte inwerktijd

Biobulken vulling

Geen verkleuring

Biodentine™ heeft een succespercentage van 83,3%* 
in de pulpa-afdekprocedure met handmatige extractie 
van zachte dentine en carbide-ronde burs op een 
handstuk met lage snelheid. 
* Hedge et al: Klinische evaluatie van Mineraal Trioxide Aggregate en 
BiodentineTM als directe pulpa-afdekkingsmiddelen voor rotte tanden (2017). 
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