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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 
toepassing, zoals integraal vermeld op onze website http://www.implanetic.com/algemene-voorwaarden. Op 
verzoek zullen deze voorwaarden u onverwijld worden toegezonden. 

Tweede fase set 
Samengesteld door NVOI Implantoloog Tijl Bakx 

 
 

 
 

Uitleg bij de tweede fase set: 
 
Een complete set voor uw tweede fase chirurgie. Samengesteld in samenwerking 

met Tijl Bakx.  
 
 

1. Ronde scalpelhouder 
(02-030-150) 

 

Een ronde scalpelhouder is goed draaibaar en 
hiermee behoudt u de controle over de incisie. 
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2. Sonde Univ. North Carolina 
(85-691-015) 

 

Lange pocketsonde 15mm. Vooral in de edetate 
bovenkaak praktisch om de implantaten te 
lokaliseren. Praktische tip; noteer de afstand tussen 
de onderliggende implantaten al tijdens de operatie! 

 

 
3. Mondspiegelhouder + spiegels nr 4 

(84-224-000 + 84-273-004) 

 

Krasbestendige Ustomed spiegels. Matte 
coating heft. 

 
 

4. Botcurette Lucas 86 
(CL866) 

 

Scherpe onmisbare curette. Makkelijk verwijderen 
van overgroeid bot en om je incisie te “tunnelen” 
teneinde de coverscrews te lokaliseren. 

 

 
5. Mini me Micro Periosteal black line 

(PFIWDS1MKX) 

 

Ideaal om buccaal ruimte te maken bij een 
bindweefselgraft procedure. De donkere 
coating geeft geen reflectie van je hoofdlicht 
of OK-lamp. Must-have, ook in uw 
chirurgische cassette!  
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6. Periosteal elevator (breeder) 
(27-717-175) 

 

Wordt gebruikt om het periost los te maken en af te 
schuiven. 

 
7. Hechtschaar supercut straight 

(03-320-115 SC) 

 

Met een “razorblade” scherpe bovenhelft en een 
gekartelde onderhelft om moeiteloos weefsel te 
knippen en uiteraard ook hechtdraad. 

 

 
8. Micro Adson chirurgische pincet 

(08-262-120) 

 

Pincet met een korte en smalle tip voor grip op fijn 
weefsel. 

 

 
9. Naaldvoerder Simion rond 

(NH5024SIM) 

 

Goed in de hand liggende 
naaldvoerder. Snel en nauwkeurig 
hechten. Onderscheidend door de 
smalle bek en fijne klemmechanisme. 
Voor draden 4-0 tot 10-0. 

 

 
 


