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Twist Curve, disposable botschraper.
Indien de randen van het PTFE membraan 
niet goed aansluiten op het defect, kunt u 
het PTFE membraan afdekken met een 
Geistlich Bio-Gide® membraan.

geeft hierdoor minimale schade aan het 
omringende weefsel. Het draad knoopt 
goed en de patiënt ervaart nauwelijks  irri-
tatie.

Onderstaand een overzicht van de meest gangbare modellen titanium versterkte PTFE membranen: 

Onderstaand een overzicht van de meest gangbare modellen titanium versterkte PTFE membranen: 

Verticale botdefecten zijn uitdagend en te-
vens het voornaamste indicatiegebied voor 
de niet resorbeerbare titanium versterkte 
PTFE-membranen. Door fixatie van het 
membraan met titanium pinnen, wordt 
een stabiele omgeving gecreëerd waarbin-

Bij behandeling van grote botdefecten vol-
gens de ‘Sausage TechniqueTM’ van prof.
Istvan Urban, of bij toepassingen waarbij 
PTFE membranen worden geindiceerd, is
fixatie van het membraan met titanium 
pinnen vereist. Hiermee bereikt u een 
ongestoorde botheling - een voorwaarde 
voor het verkrijgen van voldoende bot van
goede kwaliteit.

Na de helingsfase dient u de membraan fixatie pinnen te verwijderen. Dit gaat snel en 
gemakkelijk met de speciale pin-remover. Deze wordt standaard in de getoonde Helmut 
Zepf applicatie set meegeleverd.

Tijdens het genezingsproces is kans op 
zwelling van de weefsels aanwezig. Niet-
resorbeerbaar PTFE hechtmateriaal ken-
merkt enige mate van rek. Dit maakt het 

Dent-Med Materials is exclusief leveran-
cier van Purgo Biologics. Wij leveren de 
Purgo OpenTex TR - de nieuwste gener-
atie titanium versterkte PTFE membranen 

nen nieuw bot kan groeien. De combinatie 
van autoloog bot en volumebehoudend 
Geistlich Bio-Oss® heeft zich hierbij in-
middels ruimschoots wetenschappelijk 
bewezen. Het autologe bot kunt u een-
voudig oogsten met de Meta Safescraper®

U kunt de titanium pinnen eenvoudig aan-
brengen met een speciale pin-applicator
en deze met behulp van een hamer op de 
plaats tikken. Bij deze conventionele 
methode werkt u met twee handen. De 
Duitse fabrikant Helmut Zepf biedt een 
complete applicatie kit voor titanium  
pinnen.

De Helmut Zepf pin-applicatie set biedt  
u alle benodigdheden in één handige 
wash-tray.
• Degelijke 24-delige pin storage box met 
 deksel. Geschikt voor 15 pinnen
• Mixing cup met deksel
• Inclusief pin-remover voor het  
 verwijderen van de titanium pinnen  
 na de helingsfase

Helmut Zepf Pin-applicatieset 47.966.00 Pin-storage box voor 15 pinnen

een goede keuze wanneer enige zwelling 
wordt verwacht. De slanke precisie-naald 
van het Purgo Biotex PTFE hechtmateriaal 
penetreert het weefsel gemakkelijk en 

en het Purgo Biotex PTFE hechtmateriaal 
uit voorraad. Hiermee kunnen wij u ook 
voor dergelijke behandelingen nog beter 
van dienst zijn. 

PTFE titanium versterkte membranen Fixatie van (PTFE) membranen
Pin-applicatie set

PTFE hechtmateriaal

Item USP Lengte Naald (mm) Kromming Type

BT4013 4-0 45 13 3/8

BT4016 4-0 45 16 3/8

BT4019 4-0 45 19 3/8

BT5013 5-0 45 13 3/8

BT5016 5-0 45 16 3/8

Pin-applicator Titanium pin 3 of 5 mm

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
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