
TOOTh-richtlijn
TOOTh-richtlijn (Topical Oral Oxygen Therapy) ten behoeve van
pocketreductie bij parodontitis en peri-implantitis met blue®m

Voorbereiding:
● Leg de beginsituatie vast op een röntgenfoto waarbij het botverloop duidelijk te zien

is. Meet de pocketdiepte, de recessie en de bloeding.

Premium optie: start 4 weken voor aanvang van de behandeling met blue®m teeth & bone
formula:  3 x daags 1 capsule*.

Behandeling:
● Start de behandeling met lokale anesthesie en maak een acuut wondbed d.m.v.

grondige curettage rond het implantaat of natuurlijke element.
● Breng daarna blue®m oral gel diep in de pocket rondom het element of het

implantaat aan met behulp van een disposable 2,5 ml spuitje (Terumo syringe) met
een black mini tip (Ultradent).

● Spoel de pocket na 2 minuten uit met fysiologisch zout voor betere opname van de
zuurstof en herhaal de vorige stap. De gel nu laten zitten.

Instructies voor de patiënt :
Geef de patiënt instructies volgens onderstaande volgorde:

1. 2 x daags poetsen met blue®m tandpasta (blijvend gebruiken).
2. 4 x daags 1 minuut spoelen met blue®m mondwater gedurende 2-4 weken

postoperatief, daarna 2 x daags 1 minuut (blijvend gebruiken).
3. 2 x daags rageren met blue®m oral gel op een rager t.p.v. het betreffende element.

De gel mag ook 2 x daags in de pocket worden aangebracht met behulp van het 2,5
ml spuitje (Terumo) en black mini tip (Ultradent). Herhalen totdat een optimaal
resultaat is verkregen.

Premium optie: tot 6 weken na de ingreep blue®m teeth & bone formula blijven gebruiken in
de aangevangen dosering (3 x daags 1 capsule). Daarna overgaan op een
onderhoudsdosering van 2 x daags 1 capsule* om herhaling te voorkomen.

Nazorg:
● Plan na twee weken een evaluatie in de praktijk.
● Evalueer vervolgens na vier en acht weken opnieuw. Wanneer de situatie stabiel is,

controleer je iedere vier maanden. Check de pocketdiepte, recessie en bloeding bij
ieder bezoek.

● Maak na een jaar een controle-röntgenfoto om de toename van het botniveau te
evalueren.

* = dosering voor volwassenen
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