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Benex II Extraction System minimaal invasief extraheren voor 
maximaal behoud van de alveolaire ridge. Door de axiale kracht 
breken de parodontale vezels. De ideale uitgangspositie voor 
immediaat implanteren.

X-Tool Tray extractie set bevat een desmotoom en luxators met 
handige kleurcodering, voor het behoedzaam verwijderen van ele-
menten. Ook verkrijgbaar als set in duurzame black Onyx design.

De gepatenteerde lichtgewicht Helmut Zepf RoBa extractie-
tangen hebben een diepe grip (subgingivaal) tot in de hals van 
het element. De unieke geometrie van de bek maakt kans op 
wortelbreuk bijzonder klein. De tangen zijn verkrijgbaar voor 
alle kwadranten in chirurgisch staal, Diamond Version en in 
Onyx design voor respectievelijk nóg betere grip en nóg langere 
levensduur.

Chirurgische scharen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 
zoals: chirurgisch staal, Supercut (SC), Tungsten Carbide (TC) of 
in Onyx design. Vanwege de speciale snijhoek knippen deze 
scharen fantastisch. Verkrijgbaar in oplopende duurzaamheid.

Helmut Zepf biedt u een groot assortiment pincetten. Bijvoor-
beeld een voordelige Adson of een Cooley micropincet met 
diamant coating. Met uitstekende grip dankzij het speciale Zepf 
line design. Als hulp bij het hechten is een speciale hechtpincet 
erg handig.

Microchirurgische naaldvoerders beschikken over ‘Spinlock’ - 
het hechtdraad kan niet beklemd raken in het scharnier. Helmut 
Zepf heeft ook een naaldvoerder voor draaddikte 4/0 tot 8/0!

Microchirurgische scharen zijn ook verkrijgbaar in black Onyx 
design voor grotere duurzaamheid. Daarnaast heeft Helmut 
Zepf een microschaar die niet alleen het hechtdraad knipt, maar 
ook meteen vasthoudt voor verwijdering.

Meer instrumenten en opbergsystemen
kunt u vinden in onze Helmut Zepf
instrumenten brochure.

Fabrikant Helmut Zepf staat bekend om zijn innovatie, Duitse kwaliteit en precisie. Van curettes tot 
microchirurgisch instrumentarium - van minimaal invasieve extractie instrumenten tot de allernieuwste 
wash-trays. Helmut Zepf instrumenten kenmerken zich door kwaliteit, ergonomie en functionaliteit.
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OPENTEX®-TR Titanium Reinforced PTFE membranen van fab-
rikant Purgo Biologics behoren tot de nieuwste generatie PTFE 
membranen. Ideaal bij botdefecten waarbij de oorspronkelijk 
verticale contouren van het botlichaam hersteld dienen te 
worden. Het niet-resorbeerbare membraan wordt gefi xeerd met 
titanium pinnen (u kunt dit eenvoudig doen met het Meta Smar-
tact® membraan fi xatie systeem). Dit vormt een stabiele omge-
ving waarin nieuw bot kan groeien. De OpenTex®-TR kan dankzij 
het gladde opper vlak eenvoudig worden verwijderd.

BIOTEX COMPETITOR

BIOTEX® PTFE niet-resorbeerbaar monofi lament hechtmateri-
aal bestaat uit 100% PTFE. Het hechtdraad kenmerkt zich door 
een soepele handling, is biologisch inert en knoopt uitstekend. 
Biotex® is bij vrijwel alle voorkomende indicaties te gebruiken.

De scherpe en hoge precisie naald heeft een minimaal penetra-
tiegebied en glijdt gemakkelijk door het weefsel. De fi jne naald 
is goed bestand tegen buigen. De naald-draadovergang is solide 
en soepel.

Purgo Biologics, opgericht in 1999, is één van de grootste producenten van PTFE membranen en hecht-
materialen. Het gehele productieproces van ruw materiaal tot medisch product heeft men in eigen hand. 
Hierdoor levert Purgo Biologics wetenschappelijk onderbouwde en klinisch bewezen producten aan 
medische professionals.
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Botregeneratie

(PS) - voor
kleine botdefecten
posterior en ridge

augmentaties.

(PL) - voor
grote botdefecten
posterior en ridge

augmentaties.

(B) - voor 
buccale 

botdefecten.

(ANL) - voor
smalle 

botdefecten
anterior.

(AS) - voor
kleine 

botdefecten
anterior.

(XL) - voor zeer
grote botdefecten

en ridge 
augmentaties.

17 x 25 mm
OpenTex-TR_P01

12 x 24 mm
OpenTex-TR_P05

14 x 24 mm
OpenTex-TR_P06

30 x 40 mm
OpenTex-TR_P07

24 x 30 mm
OpenTex-TR_P02

17 x 25 mm
OpenTex-TR_P03

BIOTEX® PTFE hechtmateriaal is verkrijgbaar in de volgende combinaties:

Art. nr. Draad Lengte Naald Kromming Type

BT4013 4-0 45 13 3/8  fi ne

BT4016 4-0 45 16 3/8  fi ne

BT4019 4-0 45 19 3/8  fi ne

BT5013 5-0 45 13 3/8 ultra fi ne

BT5016 5-0 45 16 3/8 ultra fi ne



De Aragó hechtmaterialen zijn voorzien van een sterke naald welke de weefsels op minimaal 
invasieve wijze penetreert. De kans op uitscheuren van het weefsel - zodra er kracht op de 
hechting komt te staan - is dankzij de reverse cutting naald nihil. Verkrijgbaar in verschillen-
de draadsoorten zoals u in onderstaande tabel kunt zien.

Hechtmaterialen

Piëzo &
micromotoren

De onderstaande Aragó naald-draad combinaties zijn verkrijgbaar:

Resorbeerbaar: Draadtype Dikte  Naald
Aragó PGA  gevlochten  3/0-6/0  12, 16, 19mm 3/8
Aragó PGA Rapid  gevlochten  3/0-6/0  12, 16, 19mm 3/8
Aragó Polyglecaprone  monofi lament  4/0-6/0  11, 15, 16mm 3/8

Niet-resorbeerbaar: Draadtype Dikte  Naald
Aragó Polypropylene  monofi lament  5/0-7/0  12, 16, 19mm 3/8
Aragó Norefi l  monofi lament  4/0-6/0  12, 16, 19mm 3/8
Aragó Supolene  gevlochten  4/0-5/0  12, 16, 19mm 3/8
Aragó Polyamide  monofi lament  4/0-6/0  12, 16, 19mm 3/8

Vind uw Aragó equivalent in de tabel.
Wilt u meer informatie over onze hechtmaterialen, neem dan gerust contact 
met ons op via hechten@dent-medmaterials.nl. Indien u een foto van het 
label van uw huidige merk hechtmateriaal meestuurt, kunnen wij u het voor-
delige Aragó alternatief aanbieden.

De Esacrom Surgysonic Moto is een bijzonder krachtige combi-
natie van een ultrasone piëzo met chirurgische micro- en endo-
motor. Dit alles in een behuizing van slechts 30 cm breed! De 
units zijn via USB te upgraden en voorzien van regelbare LED 
verlichting. De Surgysonic ultrasone piëzo en BMS micro-endo-
motor zijn tevens als losse units verkrijgbaar.

De ultrasone piëzo inserts worden in eigen beheer gefabriceerd. 
De Ti-black uitvoering is ultra hard en bijzonder duurzaam en 
verkrijgbaar in ca. 100 modellen voor diverse indicatiegebieden 
zoals: implantologie, parodontologie, kaakchirurgie, endodonto-
logie. De inserts zijn compatibel met vrijwel alle merken piëzo 
apparatuur.
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Sinds 1914 levert het Europese Laboratorio Aragó hechtmaterialen van topkwaliteit voor de medische 
professional. De sterke naalden zijn goed bestand tegen buigen en blijven lang scherp. Het programma 
biedt u voldoende keuze in naald-draad combinaties voor uiteenlopende indicatiegebieden.

Esacrom is fabrikant van chirurgische ultrasone piëzo apparaten, chirurgische inserts en micro-motoren. 
Ook verkrijgbaar als compacte combinatie. De krachtige units beschikken over uitgebreide chirurgische 
programma‘s, welke geheel naar eigen voorkeur zijn in te delen en vast te leggen. Het assortiment 
chirurgische inserts omvat ongeveer 100 modellen voor uiteenlopende behandelgebieden.

Aragó PGA

Aragó PGA Rapid

Aragó Polyglecaprone

Aragó Polypropylene

Aragó Norefi l®

Aragó Supolene®

Aragó Polyamide

Vicryl®

Vicryl® Rapide

Monocryl®

Prolene®/Serapren®

Seralene®

Seramon®/
Ethibond® Excel

Seralon® /Ethilon®

3/8 circle



DE SAFESCRAPER® TWIST
Met de disposable Safescraper® Twist oogst u eenvoudig corti-
caal bot bij de patiënt. Het altijd scherpe mes zorgt voor de per-
fecte autologe botkrullen welke automatisch verzameld worden 
in de bot-opvangcontainer van 2,5cc. Door het licht gebogen 
uiteinde kunt u de ‘Curved’ uitvoering op vrijwel alle locaties in 
de orale ruimte gebruiken. Ter voorkoming van resorptie is het 
geoogste bot uitstekend te mengen met Geistlich Bio-Oss®.

MICROSS®

Met de disposable Micross® kunt u minimaal invasief autoloog 
bot oogsten bij de patiënt. Bij toepassing van de zogenaamde 
‘Tunnel Harvesting Technique’ kunt u minimaal invasief te werk 
gaan. Het altijd scherpe mes zorgt voor de perfecte autologe 
botkrullen welke automatisch verzameld worden in de bot-
opvangcontainer van 0,25cc. Ter voorkoming van resorptie is het 
geoogste bot uitstekend te mengen met Geistlich Bio-Oss®.

SMARTACT® MEMBRAAN FIXATIE SYSTEEM
Het unieke Smartact® systeem is ideaal voor het fi xeren van 
(titanium versterkte) PTFE membranen met titanium pinnen. 
Dankzij de voetbediening heeft u altijd één hand vrij om het 
membraan optimaal te kunnen positioneren. Door de 90° gebo-
gen applicatortip met pin-lock mechanisme, is nauwkeurige 
positionering ook posterior mogelijk. De slagkracht  regeling 
maakt de Smartact® geschikt voor ieder type bot. Pa  tiënten 
ervaren het Smartact® membraan fi xatie systeem als (veel) 
comfortabeler in vergelijking tot het handmatig aanbrengen 
van titanium pinnen met een hamer.

SMARTSCRAPER®

Met de disposable Smartscraper® kunt u een kleine hoeveelheid 
autoloog bot oogsten bij de patiënt. Tijdens het schrapen wordt 
maximaal 0,25cc autoloog bot ‘automatisch’ in de ingebouwde 
injector gebracht, waarna u het gemakkelijk kunt toedienen.

Meta is vooral bekend van de disposable botschrapers Safescraper® Twist en Micross®. Al meer dan 20 jaar 
door Dent-Med Materials als offi  ciële importeur/distributeur in Nederland op de markt gebracht. Naast 
de disposable botschrapers heeft Meta meer producten in haar programma welke de moeite van het be-
kijken waard zijn.
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Botregeneratie
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Al meer dan 30 jaar is Geistlich Pharma AG ‘s werelds toonaangevende fabrikant van biomaterialen voor de 
dentale implantologie, parodontologie en kaakchirurgie. Dankzij de gepatenteerde en unieke gevalideerde 
productieprocessen beschikken medische professionals over hoogwaardige -evidence based- regeneratieve 
producten uit Zwitserland. Geistlich producten voldoen aan de meest actuele Europese Medische Richtlijnen.

Producten voor GROTE/COMPLEXE BOTAUGMENTATIES
Geistlich Bio-Oss® fl acon met grote of kleine botpartikels (L,S)*
Geistlich Bio-Gide® resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Bio-Gide® Compressed resorbeerbaar bilayer membraan
Yxoss CBR® patiënt specifi eke titanium matrix (verticale botopbouw)

Producten voor SOFT TISSUE REGENERATIE
Geistlich Mucograft® collageen soft tissue matrix (≈FGG)
Geistlich Fibro-Gide® collageen soft tissue matrix (≈CTG)
Geistlich Mucograft® Seal collageen soft tissue matrix (palatum graft)

Producten voor PARODONTOLOGIE
Perio System Combi Pack modelleerbaar botblok plus perio membraan en steriele sjablonen
Geistlich Bio-Gide® Perio resorbeerbaar bilayer membraan plus steriele sjablonen

* S = groen = klein botpartikel 0,25-1mm. L = rood = groot botpartikel 1-2mm.
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Een aantal producten is in verschillende vulgewichten of formaten verkrijgbaar. Wij adviseren u graag.
Het gebruik van Geistlich Bio-Oss® i.c.m. Geistlich Bio-Gide® bilayer membraan verhoogt de implant survival rate signifi cant! Voor casussen bezoek www.dent-medmaterials.nl

Producten voor KLEINE BOTAUGMENTATIES
Geistlich Bio-Oss® fl acon met spongieus bovine botgranulaat (S)*
Geistlich Combi Kit Collagen modelleerbaar botblok en membraan
Geistlich Bio-Gide® resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Bio-Gide® Compressed resorbeerbaar bilayer membraan

Producten voor SINUSBODEMELEVATIE
Geistlich Bio-Oss Pen® applicator met grote of kleine botpartikels (L,S)*
Geistlich Bio-Gide® resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Bio-Gide® Compressed resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Bio-Oss® fl acon met grote of kleine botpartikels (L,S)*

Producten voor PERI-IMPLANTITIS
Geistlich Bio-Oss® fl acon met kleine botpartikels (S)*
Geistlich Bio-Gide® resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Bio-Gide® Compressed resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Combi Kit Collagen modelleerbaar botblok en membraan
Geistlich Bio-Gide® Perio resorbeerbaar bilayer membraan plus steriele
sjablonen

Producten voor EXTRACTIE SOCKET MANAGEMENT
Geistlich Combi Kit Collagen modelleerbaar botblok en membraan
Geistlich Bio-Oss® Collagen botsubstituut in modelleerbaar blok
Geistlich Bio-Oss® fl acon met spongieus bovine botgranulaat (S)*
Geistlich Bio-Gide® Shape voorgevormd resorbeerbaar bilayer membraan
Geistlich Mucograft® Seal cirkelvormige soft tissue matrix

Yxoss CBR®

geproduceerd door
ReOss®


