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Puredent Perio anno 2021:

Regenerativ parodontal behandling med
cross-linked hyaluronsyre

LASTING PROTECTION

Bredspektret antimikrobiel virkning inklusive multiresistente bakterier.

Brug hyaluronsyre i din næste regenerative
parodontale behandling: det er både biologisk,
videnskabeligt, håndteringsmæssigt og
økonomisk attraktivt!
Biologisk interessant
Hyaluronsyre er en af hovedkomponenterne i den
ekstracellulære matrix og bidrager til inflammationsrespons, celleproliferation og migration, herunder
genepiteliseringsprocesser og understøttelse af
angiogenese.
Cross-linked hyaluronsyre, udvundet fra bakterier ved
fermentering, nedbrydes meget langsomt og bliver derved
et aktivt komponent med langvarig virkning.

Videnskabeligt velfunderet
Efter mere end 30 års forskning, og særligt Prof. A. Pilloni
og Prof. A Sculean indsats, står det klart at cross-linked
hyaluronsyre har forskellige positive biologiske virkninger
på menneskelige palatale og gingivale fibroblaster, som
er involveret i regenerering af blødtvæv i forbindelse med
kirurgiske periodontale behandlinger, hvilket stiller det på
linie med andre anerkendte produkter og procedurer.
Se artikler og webinarer
på puredent.dk

Let håndtering
Cross-linked hyaluronsyre anvendes i parodontale behandlinger, hvor det påføres på de eksponerede rodoverflader,
og/eller som injektioner i det omgivende væv - eventuelt
iblandet knoglemateriale.
Hyaluronsyren påføres de eksponerede rodoverflader, uagtet
om der er blødning, og hjælper omgående med at fastholde
blodansamlingen og stimulerer de proliferative processer,
der sikrer etablering af nyt fæste. Herudover hjælper den til
kontrol af infektionen i parodontiet og yderligere sygdomsprogression.
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Økonomisk attraktivt
Til parodontal behandling med påføring af hyaluronsyre
på den ekponerede tandrod, tilsvarende behandling med
emaljematrixproteiner (EMD), anvendes 1 ampul Hyadent™
BG på 1,2 ml.

Brug hyaluronsyre i flere dele
af din behandlingsplan

I en pakke Hyadent™ BG indgår 2 ampuller og kan derfor
bruges til 2 parodontale behandlinger, hvilket kan betyde
en besparelse på 50% eller mere i forhold til tilsvarende
produkter.

HyaSept® mundskyl
Den profylaktiske del af behandlingsplanen er vigtig, og med
HyaSept® mundskyl (fra samme producent) kan patienten
opretholde af en effektiv mundhygiejne med fokus på at
kontrollere den orale bakterielle biofilm og understøtte de
regenerative processer i det behandlede område.
Lav sticky bone
Hyadent™ BG kan med fordel
blandes med knoglemateriale
og på den måde samle
granulaterne til en formbar
masse, indeholdende tidligere
nævnte positive egenskaber på inflammations respons og
proliferation er.
Bliv klogere på hyaluronsyre i parodontal regenerativ
behandling. Se webinarer med Prof. Sculean og Prof.
Pilloni på www.puredent.dk/perio

Tilføj hyaluronsyre til din parodontale
kirurgiske værktøjskasse
Ref

Produkt

Volume

BS065

Hyadent™ BG, 2 ampuller a 1,2 ml, 1 pk

1,2 ml

hya01

HyaSept® mundskyl, 1 stk.

250 ml

Klinikpris

Se priser og produkter i Puredents webshop: scan QR koden eller besøg
www.puredent.dk/shop
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HyaSept® mundskyl med hyaluronsyre

