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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 
stabiele omgeving voor een ongestoorde 
botheling - een voorwaarde voor het  
verkrijgen van voldoende bot van goede 

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.

kwaliteit. U kunt de titanium pinnen een-
voudig aanbrengen met een speciale 
pin-applicator en deze met behulp van een 
hamer op de plaats tikken. Bij deze con-
ventionele methode werkt u met twee han-
den. 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 set met 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

Fixatie van (PTFE) membranen I

Pin-applicatie set

Pin-applicator Titanium pin 3 of 5 mm
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van fixatie pinnen met een hamer. De  
regelbare slagkracht maakt dat de  
Smartact® voor vrijwel ieder bottype  
geschikt is. De 90o gebogen applicator- 
tip maakt nauwkeurige positionering  
mogelijk, ook posterior.

Membraan fixatie pinnen aan te brengen 
met het unieke en innovatieve Smartact® 
systeem van fabrikant Meta maakt dat u 
sneller kunt behandelen. U sluit dit sys-
teem eenvoudig aan op de persluchtinstal-
latie van uw stoel-unit. De Smartact  

Gebruikt u voor de augmentatie van het 
defect bij voorkeur een combinatie van 
Geistlich Bio-Oss® en autoloog bot granu-
laat? Dan kunt u voor het snel en een-
voudig oogsten van autologe botchips de 

bedient u met een voet, hierdoor heeft u 
altijd één hand vrij om bijvoorbeeld het 
membraan op zijn plaats te houden. Pa-
tiënten ervaren het Smartact® membraan-
fixatie systeem als minder invasief in 
vergelijking tot het handmatig aanbrengen 

Meta Safescraper® Twist Curve gebruiken. 
Een uitermate praktische botschraper voor 
éénmalig gebruik. Altijd scherp en geen 
risico op contaminatie. Met ingebouwde 
container van 2,5cc.

Fixatie van (PTFE) membranen II
Smartact® membraan fixatie systeem

Meta Safescraper® Twist Curved - botschraper

Bekijk de  
toepassing op ons 
Youtube kanaal

Meta Smartact® membraan fixatie  
systeem
• Bediening met één hand dankzij   
 voetpedaal
• Nauwkeurige positionering, ook  
 posterior
• Inclusief disposable pin-lock  
 applicator bij ieder Smartact® pin set

M E T A

Instelbare slagkracht  
regeling

Smartact® titanium  
pin 3 mm

90° applicator-tip met  
pin-lock mechanisme

Na de helingsfase dient u de mem-
braan fixatie pinnen te verwijderen.  
Dit gaat snel en gemakkelijk met de 
speciale Helmut Zepf pin-remover. 
Deze leveren wij standard bij het 
Smartact® membraan fixatie systeem.
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