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Periodontal Rejenerasyonda 20 yıldan daha fazlası 
Straumann® Emdogain® 
Enamel matriks proteinleri 30mg/mL

Rekonstrüktif periodontal cerrahinin amacı periodontal hastalıklar ya da travmadan dolayı kaybedilen 
yumuşak ve sert doku rejenerasyonunu sağlayarak dişin korunmasıdır. Emdogain®, domuz kaynaklı 
enamel matriks proteinleri içeren ve jel formu ile kolay uygulan eşsiz bir üründür. Uzun dönem klinik 
çalışmalar, Emdogain'in travma ya da periodontal hastalıklar sonucu kaybedilen yumuşak ve sert 
dokulardaki öngörülebilir, etkin rejenerasyon sağladığını  göstermiştir. 

Sayılarla Emdogain® : 
ѹ 20 yıldan uzun süredir kullanılması

 Tedavi edilen hasta sayısı 20 milyon1 
ѹ 400'den fazla klinik ve 800'den fazla bilimsel çalışma  
ѹ Kemikiçi ve ressesyon defektlerinde 10 yıllık çalışmalar2 

ѹ Hastalar tarafından iyi tolere edilmesi3
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20 yıllık takip 
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Straumann® Emdogain® – periodontal cerrahide tek başına ya da kemik greftleri ile birlikte 
kullanılabilir. 
Bilimsel çalışmalar Straumann® Emdogain® 'in sement, alveoler kemik ve periodontal ligament 
rejenerasyonunu sağladığını ve açık flap küretaj yöntemi ile kıyaslandığında önemli oranda Klinik 
Ataşman Seviyesi kazandırdığını göstermiştir4 . Emdogain® ayrıca yara iyileşimini hızlandırdığı ve 
operasyon sonrası şişkinlik ve ağrıyı azaltığı gözlemlenmiştir5,6. 




