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Over deze handleiding

Deze handleiding bevat een overzicht van de instrumenten die nodig zijn voor de Straumann® Guided Surgery-workflow. 
Daarnaast worden de vereiste stappen voor guided voorbereiding van het implantaatbed en guided plaatsing van implan-
taten van het Straumann® Dental Implant System beschreven. Aangenomen wordt dat de gebruiker vertrouwd is met het 
plaatsen van tandheelkundige implantaten. In deze handleiding worden niet alle stappen in detail beschreven. Er wordt 
echter steeds verwezen naar bestaande Straumann®-handboeken.

Niet alle afgebeelde producten zijn in alle markten verkrijgbaar.
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1. De Straumann® Guided Surgery-instrumenten

De Straumann® Guided Surgery-instrumenten worden gebruikt voor guided voorbereiding van het implantaatbed en guided 
plaatsing van implantaten van het Straumann® Dental Implant System.
Snij-instrumenten voor de voorbereiding van de implantatieplaats en het implantaatbed kunnen direct door de T-huls 
∅  5,0  mm van de chirurgische sjabloon (mucosapunch), door een guided boorhouder (frees en boren) of in combinatie met 
een guided adapter (profielboren en schroefdraadtaps) worden gebruikt.
Straumann®-implantaten met een Loxim®-transferhulpstuk kunnen met behulp van een guided adapter worden geplaatst; 
voor TorcFit™-implantaten kan een guided implantaatdriver worden gebruikt. 

1.1 Overzicht van de Straumann® Guided Surgery-instrumenten

Instrumenten Implantaten

Voorbereiding van 
de implantatieplaats

Basisvoorbereiding van 
het implantaatbed

Precisievoorbereiding van 
het implantaatbed

Loxim®-transfer-
hulpstuk

TorcFit™-
verbinding

1 2 3 4 5 6

Bo
or

ho
ud

er
s

G
ui

de
d 

ad
ap

te
rs

To
rc

Fi
t™

 g
ui

de
d 

im
pl

an
ta

at
dr

iv
er

7 8 9 10 11

Snij-instrumenten:
1 Mucosapunch (zie pagina 22)
2 Frees (zie pagina 23)
3 Pilotboor ∅ 2,2 mm (zie pagina 24)
4 Boren ∅ 2,8-4,2 mm (zie pagina 24)
5 Profielboor – FIBA-compatibel (zie pagina 27)
6 Schroefdraadtap – FIBA (zie pagina 28)

Guided instrumenten:
7 Boorhouders met guided cilinders (zie pagina 20)
8 Guided adapter voor profielboor, FIBA (zie pagina 21)
9 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA (zie pagina 21)
10 Guided adapter voor het Loxim®-transferhulpstuk (zie pagina 29)
11 TorcFit™ guided implantaatdriver (BLX/TLX) (zie pagina 30)
12 Chirurgische sjabloon met metalen huls ∅ 5 mm (zie pagina 17)
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1.2 Controle van de diepte van het implantaatbed

De positie van de T-huls, de hoogte van de boorhoudercilinder en de lengte van de boor bepalen de diepte van het implan-
taatbed. Door een specifieke combinatie hiervan te kiezen kunt u elke gewenste diepte tussen 4 mm en 16 mm bereiken.

Flexibele T-hulspositie
De T-huls kan op 3 verschillende hoogten worden ge-
positioneerd, aangeduid als H2, H4 en H6. De aange-
geven hoogte staat voor de afstand tussen de T-huls 
en de geplande uiteindelijke positie van het implan-
taat (implantaatschouder).

De T-hulspositie kan worden bepaald aan de hand van 
de volgende criteria:
 ѹ Mucosadikte
 ѹ Type chirurgische sjabloon (mucosa-, bot- of gebit-

selement-ondersteund)
 ѹ Toegang voor irrigatie van instrumenten

Opmerking: Selecteer voor maximale precisie altijd de 
laagst mogelijke T-hulspositie; contact van de T-huls 
met weefsel moet worden vermeden.

Twee verschillende cilinderhoogten
De boorhouders van het Straumann® Guided Surgery 
System hebben twee verschillende cilinderhoogten 
(1 mm en 3 mm), die op het instrument met gekleurde 
stippen zijn gemarkeerd.

Drie verschillende boorlengten
De boren van het Straumann® Guided Surgery System 
zijn verkrijgbaar in 3 verschillende lengten (kort, mid-
dellang en lang). De boorlengte wordt op de schacht 
van de boor aangegeven met een lasermarkering.

+1 mm +3 mm

Cilinder van boorhouder

    

1 mm 3 mm

2 mm 4 mm 6 mm
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T-huls ∅ 5 mm

H2 H4 H6

kort middellang lang
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1.3 coDiagnostiX® chirurgisch protocol

Het chirurgische protocol wordt door coDiagnostiX®, de plannings- en ontwerpsoftware van Dental Wings GmbH, Chemnitz 
(Duitsland), berekend op basis van de virtuele planning van de implantaatplaatsing en het gekozen T-hulstype en de T-huls-po-
sitie. In het chirurgische protocol wordt aanbevolen welke boorhoudercilinder (+1 mm of +3 mm) en welke boorlengte (kort, 
middellang of lang) nodig zijn om de osteotomie voor het specifieke implantaat voor te bereiden. Er worden twee verschil-
lende typen chirurgische protocollen geboden door coDiagnostiX®: een voor de klassieke implantaten van het Straumann® 
Dental Implant System, zoals Tissue Level-implantaten, Bone Level-implantaten en Bone Level Tapered-implantaten, en een 
voor het Straumann® BLX en TLX Implant System met Straumann® VeloDrills™.

1.3.1 Straumann® Tissue Level-implantaten, Bone Level-implantaten en Bone Level Tapered-implantaten

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLT implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-01  12:31Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Straumann® Guided Surgery Sleeve
Position Milling Cutter Pilot Drill Guided Drill Guided Drill Guided Drill Profile Drill Tap Implant Depth Stop

42 Ø 4.2
Ø 2.2

BLT

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7316

BLT  RC

Ø 4.8

16 mm

SLActive®

H2

43 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5314

BLT  RC

Ø 4.1

14 mm

SLActive

H2

44 Ø 2.8

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 3.3

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 3.3

BLT

D1

H2

021.3312

BLT  NC

Ø 3.3

12 mm

SLActive

H2

45 Ø 4.2

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7310

BLT  RC

Ø 4.8

10 mm

SLActive

H2

46 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5310

BLT  RC

Ø 4.1

10 mm

SLActive

H2

Het bovenstaande voorbeeld is een chirurgisch protocol voor een Straumann® BLT ∅ 4,8/16 mm op positie 42, met H2 ge-
selecteerd als T-hulspositie. In de tabel worden de aanbevolen boren (∅ en kleurcode) en de vereiste combinatie van cilin-
derhoogte (stippen) en boorlengte (strepen) aangegeven. Voor elke stap wordt aangegeven op welke botklasse (D1 tot D4) 
deze van toepassing is.

1.3.2 Straumann® BLX- en TLX-implantaten

Het bovenstaande voorbeeld is een chirurgisch protocol voor een Straumann® BLX ∅ 4,0/12 mm op positie 32, met H6 gese-
lecteerd als T-hulspositie. In de tabel worden de aanbevolen boren (∅ en kleurcode) en de vereiste combinatie van cilinder-
hoogte (stippen) en boorlengte (strepen) aangegeven. Een ‘c’ in de stippen betekent dat deze boorstap alleen voor coronale 
verbreding dient te worden gebruikt (zie Coronaal bot verbreden op pagina 11).

Het voorbeeld op de volgende pagina kan worden gebruikt om de vereiste combinatie van boorhoudercilinderhoogte en 
implantaatlengte handmatig te berekenen als de implantaatlengte intraoperatief wordt gewijzigd.

Zie https://www.codiagnostix.com voor meer informatie.

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLX implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-03  15:14Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Guided handles are compatible up to Ø4.2 mm. For drills larger then Ø4.2mm remove the template for freehand drilling.

Guided coronal widening is not supported for H2 and implant lengths of 6mm or 8mm length. Please remove the template for freehand coronal widening.

Coronal widening: Use drill for depth of 4 mm (for implant lengths 6 mm and 8 mm) or 6 mm (for implant lengths 10 mm and longer) only in order to widen the coronal part of the implant bed.

Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery
Position Milling Cutter Ø2.2 X

VeloDrill™
Bone density Ø2.8 X

VeloDrill™
Ø3.2 X

VeloDrill™
Ø3.5 X

VeloDrill™
Ø3.7 X

VeloDrill™
Ø4.2 X

VeloDrill™
Ø4.7 X

VeloDrill™
Ø5.2 X

VeloDrill™
Ø6.2 X

VeloDrill™
Implant Depth Stop

32 Ø 3.5

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.5312

BLX  RB

Ø 4

12 mm

SLActive®

H6

31 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.9316

BLX  WB

Ø 6.5

16 mm

SLActive

H2

41 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.8314

BLX  WB

Ø 5.5

14 mm

SLActive

H4
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Voorbeeld van hoe de vereiste implantaatbeddiepte voor een 10mm-implantaat kan worden bereikt
Voor een guided voorbereiding van het implantaatbed voor een Straumann®-implantaat met een lengte van 10 mm kan 
T-hulspositie H2 of H6 worden gebruikt. De volgende voorbeelden laten zien hoe u met de verschillende componenten van 
het Straumann® Guided Surgery-systeem een implantaatbeddiepte van 10 mm bereikt.

Naam van boor Guided lengte Totale lengte
Symbool voor 

lengte van boor

kort 16 mm 34 mm –
middellang 20 mm 38 mm =

lang 24 mm 42 mm

Boorhouder

1 mm Cilinder van 
boorhouder

3 mm

    

+3 mm

+3 mm

Middellange 
boor

Lange 
boor

Guided 
lengte

Guided 
lengte

20 mm

24 mm

Fysieke stop

Fysieke stop

H2
H6

+5 mm

+5 mm

+2 mm

+6 mm

10mm-
implantaat

10mm-
implantaat

    

    

Zie hoofdstuk 5 Matrix van T-hulspositie en implantaatlengte op pagina 34 voor meer informatie.
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1.4 Cassette voor guided surgery

De modulaire cassette van Straumann® wordt gebruikt voor het veilig bewaren en herverwerken van de chirurgische en 
aanvullende instrumenten van het Straumann® Dental Implant System. De modulaire cassette van Straumann® kan met elke 
Straumann®-implantaatlijn (bv. SP, BLT, BLX) worden gebruikt, ook met de Straumann® Guided Surgery-workflow. 

Het systeem bestaat uit drie modules: A, B en C.

De A-module dient voor het bewaren 
van instrumenten die voor verschillen-
de implantaatlijnen kunnen worden ge-
bruikt. Uitneembare trays zijn voorzien 
van speciale instrumenthouders.

Straumann® BLX/TLX T
Guided surgery-tray voor conische implantaten

Straumann® BLT
Guided surgery-basistray

Straumann® BL/TL
Guided surgery-tray voor cilindervormige im-
plantaten

De B-module dient voor het bewaren 
van instrumenten voor een specifieke 
implantaatlijn. Uitneembare trays zijn 
afgestemd op de workflow voor een 
specifieke implantaatlijn.

In de C-module kunnen guided boor-
houders en instrumenten voor sjab-
loonfixatiepinnen worden bewaard. 
Alle instrumenten worden horizontaal 
in de houders geplaatst.

Voor de B-module zijn verschillende workflowtrays beschikbaar waarin snij-instrumenten voor een specifieke implantaatlijn 
worden bewaard. De B-module moet samen met een A-module worden gebruikt, zodat alle benodigde instrumenten voor 
de implantatiechirurgie beschikbaar zijn.

Zie hoofdstuk 7 Artikelenlijst op pagina 37. Raadpleeg de brochures Straumann® Modular Cassette, Basic Information (702527/en) 
en Straumann® Modular Cassette, Selection Guide (702824/en) voor verdere instructies.

Opmerking:
De conventionele, niet-modulaire Straumann®-cassette voor Guided 
Surgery (art.nr. 034.001) en de Straumann® basiscassette voor guided 
surgery (art.nr. 034.281) bieden geen workflowtrays en onvoldoende 
opbergruimte voor de nieuwe Straumann® Guided Surgery-compo-
nenten, zoals de guided adapters FIBA, de FIBA-compatibele profiel-
boren en schroefdraadtaps en de nieuwe korte boorhouders. 

702526.indd   7702526.indd   7 06/10/2022   09:3206/10/2022   09:32



8

2. Chirurgische procedure

Nadat u de chirurgische sjabloon van de fabrikant hebt ontvangen en voordat u met een chirurgische procedure begint, 
controleert u de pasvorm en stabiliteit ervan op het model en in de mond van de patiënt. Beoordeel ook de grootte en plaats 
van de irrigatieopeningen. Controleer of de positie en richting van de T-hulzen in de chirurgische sjabloon overeenkomen 
met het preoperatieve plan en het chirurgische protocol; controleer ook of de juiste, in de geselecteerde T-hulzen passende 
boorhouders beschikbaar zijn (ronde of zelfborgende). 

Zie hoofdstuk 3 Technische informatie over Straumann® guided instrumenten op pagina 16 voor meer informatie.

De Straumann® Guided Surgery-workflow omvat ofwel alleen het guided pilotboren of een volledig guided chirurgische 
procedure, bestaande uit de guided voorbereiding van het implantaatbed en de guided implantaatplaatsing.

Guided pilotboren
Voor guided pilotboren is alleen de pilotboor ∅ 2,2 mm nodig. De 
boor wordt zonder gebruik van een boorhouder direct via de T-huls 
∅ 2,2 mm voor guided pilotboren ingebracht.

Volledig guided chirurgische procedure
De Straumann® T-huls ∅ 5,0 mm wordt gebruikt voor guided boren 
en guided plaatsing van implantaten met een diameter van 3,3 mm 
tot 4,8 mm. Deze T-huls is compatibel met de Straumann® Guided 
Surgery-boorhouders, de guided adapters en de guided implantaat-
drivers.

Voor implantaten die breder dan ∅ 4,8 mm zijn, kan het implantaat-
bed worden voorgeboord tot ∅ 4,2 mm en vervolgens uit de vrije 
hand worden voltooid.

Voor smalle interdentale ruimten is een T-huls ∅ 2,8 mm beschik-
baar, die guided boren met de boor ∅ 2,8 mm zonder gebruik van 
een boorhouder mogelijk maakt.

Afhankelijk van de voorkeur van de behandelaar en het gebruikte planningssysteem kan een bot-, mucosa- of gebitsele-
ment-ondersteunde chirurgische sjabloon worden gebruikt. Voor extra stabilisatie van de chirurgische sjabloon zijn diverse 
fixatiepinnen beschikbaar. Zie paragraaf 3.1 Chirurgische sjabloon en guided instrumenten op pagina 16 voor gedetailleerde 
instructies.

702526.indd   8702526.indd   8 06/10/2022   09:3206/10/2022   09:32
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2 mm

2.1 Voorbereiding van de implantatieplaats

Mucosapunch voor een flapless operatie
De mucosapunch kan door de T-hulzen ∅ 5,0 mm worden gebruikt 
om door de gingiva heen te stansen voor chirurgische toegang.

De drie dieptemarkeringen geven de afstand aan van het botniveau 
tot de bovenkant van de rand van de desbetreffende T-huls (H2, 
H4, H6).

Zie paragraaf 3.2.1 Mucosapunch op pagina 22 voor meer informatie.

De alveolaire kam afvlakken
Met behulp van de frees kan een vlak botoppervlak worden gecre-
eerd. Kies de frees en overeenkomstige boorhouder, zoals aangege-
ven in het chirurgische protocol.

Gebruik de met afstanden van 2 mm op de frees aangebrachte la-
sermarkeringen als referentie voor de diepte.

Opmerking: Frezen hebben geen fysieke stop. Frezen mogen uit-
sluitend worden gebruikt voor het afvlakken van de alveolaire kam.

Zie paragraaf 3.2.2 Frees op pagina 23 voor meer informatie.
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2.2 Basisvoorbereiding van het implantaatbed

Voor de basisvoorbereiding van het implantaatbed worden Straumann® guided boren in combinatie met boorhouders ge-
bruikt om de gewenste implantaatbeddiepte te bereiken.

Zorg altijd dat u de juiste boorhoudercilinder (+1 mm [1 stip] of +3 mm [3 stippen]) en de overeenkomstige boorlengte (kort, 
middellang of lang) gebruikt zoals aangegeven in het chirurgische protocol.
Begin pas met boren nadat u de boor volledig in de cilinder van de boorhouder hebt geplaatst.

Vervolgens kunt u de chirurgische sjabloon verder stabiliseren met 
verticale sjabloonfixatiepinnen (zie paragraaf  3.1.3 Verticale sjab-
loonfixatiepinnen op pagina 18).

Opmerking: De breedste boorhouder is compatibel met de guided 
boor ∅ 4,2 mm. Als het nodig is om breder te boren (∅ 4,7, 5,2 of 
6,2 mm), boort u guided voor tot ∅ 4,2 mm, waarna u de sjabloon 
verwijdert en de conventionele workflow volgt.

Pilotboren
Boor het implantaatbed voor met ten hoogste 800 rpm met de pilot-
boor ∅ 2,2 mm en gebruik daarbij de overeenkomstige boorhouder 
(blauw) voor geleiding. Boor totdat de fysieke stop van de guided 
boor de boorhoudercilinder heeft bereikt om de vereiste osteoto-
miediepte te verkrijgen.

Voordat u met de voorbereiding van het implantaatbed verdergaat, 
bepaalt u de botklasse in het implantaatbed met een geschikte me-
thode.

Volg daarna het chirurgische protocol om de basisvoorbereiding 
van het implantaatbed af te ronden. Meer informatie over de chi-
rurgische procedure voor implantaten van het Straumann® Dental 
Implant System is te vinden in de desbetreffende brochure met ba-
sisinformatie (zie hoofdstuk 6 Gerelateerde documenten)

702526.indd   10702526.indd   10 06/10/2022   09:3206/10/2022   09:32
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Coronaal bot verbreden (alleen voor BLX- en TLX-implantaten) 
Bij Straumann® BLX- en TLX-implantaten moet het coronale seg-
ment van middelhard en hard bot worden verbreed voordat het 
implantaat wordt geplaatst, indien dit in het protocol wordt aan-
gegeven. De tussen haakjes geplaatste of met een ‘c’ gemarkeerde 
boordiameter wordt gebruikt voor verbreding van het coronale seg-
ment van het implantaatbed op een diepte van 4 mm (voor implan-
taatlengten van 6 mm en 8 mm) en 6 mm (voor implantaatlengten 
van 10 mm en meer).

Opmerking: Plan geen BLX- en TLX-implantaten met een lengte van 
6 mm of 8 mm in T-hulspositie H2, want 4 mm guided boren is niet 
mogelijk in positie H2. Als coronale verbreding nodig is op een plaats 
met een T-huls in positie H2, verwijdert u de sjabloon en voert u de 
coronale verbreding uit met conventionele procedures.

Let op:
 ѹ Inspecteer de instrumenten vóór elke chirurgische ingreep op een betrouwbare werking en vervang ze indien nodig. 

Vermijd zijwaartse druk op de instrumenten, omdat de instrumenten, de boorhoudercilinder of de T-huls anders bescha-
digd kunnen raken.

 ѹ Snij-instrumenten mogen niet draaiend in T-hulzen of boorhouders worden ingebracht of eruit worden verwijderd.
 ѹ Pas intermitterend boren toe met voldoende koeling van de snij-instrumenten met behulp van een voorgekoelde sterie-

le fysiologische zoutoplossing.

702526.indd   11702526.indd   11 06/10/2022   09:3206/10/2022   09:32



12

2.3.1 Profielboren
Met profielboren wordt het implantaatbed op de vorm van een 
specifiek Straumann®-implantaat voorbereid. Kies de juiste guided 
adapter voor de profielboor (FIBA – fijne implantaatbedadapter) op 
basis van de T-hulspositie.

Steek de combinatie van adapter en profielboor in de T-huls 
∅ 5,0 mm. Vorm het coronale deel van het implantaatbed met de 
overeenkomstige guided profielboor en het aanbevolen toerental 
van 300 rpm.

Boor altijd totdat de fysieke stop van de adapter de T-huls raakt, om 
de vereiste diepte te bereiken.

Zie paragraaf  3.1.6 Guided adapter voor profielboren op pagina  21 
en paragraaf 3.2.4 Profielboren, FIBA-compatibel op pagina 27 voor 
meer informatie.

2.3.2 Tappen van schroefdraad
Met tappen wordt het implantaatbed voorbereid voor een specifiek 
type schroefdraad. Deze optionele stap biedt de chirurg de flexibili-
teit om het chirurgische protocol aan te passen aan de botklasse en 
zo een optimale primaire stabiliteit van het implantaat te bereiken. 

Kies de juiste guided adapter voor de schroefdraadtap (FIBA) op ba-
sis van de T-hulspositie. Steek de combinatie van adapter en schroef-
draadtap in de T-huls ∅ 5,0 mm.

Tap schroefdraad in het implantaatbed overeenkomstig de botklas-
se en enossale diameter.
Gebruik de lasermarkeringen op de guided schroefdraadtaps als vi-
suele referentie voor de diepte.
De aanbevolen maximumsnelheid is 15 rpm.

Let op: Pas geen draaimoment van meer dan 60 Ncm toe. Draai-
momenten van meer dan 60 Ncm kunnen de schroefdraadtap be-
schadigen.

2.3 Precisievoorbereiding van het implantaatbed

De precisievoorbereiding van het implantaatbed omvat het profielboren gevolgd door het tappen van schroefdraad. Welke 
procedure wordt toegepast, hangt af van het implantaattype, de enossale implantaatdiameter en de botklasse. Voor BLX- en 
TLX-implantaten is geen precisievoorbereiding van het implantaatbed nodig.

Wilt u handmatig profielboren en schroefdraad tappen met een ratel, gebruik dan de verbinding voor ratel, art.nr. 034.005.

Raadpleeg het document Straumann® Guided Surgery, Basic Information (702083) voor instructies voor de oude, met de 
C-boorhouders compatibele guided profielboren en guided schroefdraadtaps.
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2.4 Guided inbrengen van het implantaat

Voor maximale precisie kan guided plaatsing van het implantaat worden toegepast. Het implantaat kan worden ingebracht 
via een Straumann®-T-huls ∅ 5,0 mm, waarbij de diepte ofwel visueel ofwel fysiek met een stopsleutel wordt gecontroleerd.

Als alternatief kunt u de chirurgische sjabloon ook verwijderen en het implantaat volgens de conventionele procedure plaatsen, 
zonder chirurgische sjabloon, zoals beschreven voor de chirurgische procedure voor implantaten van het Straumann® Dental 
Implant System. Raadpleeg de desbetreffende brochure met basisinformatie (zie hoofdstuk 6 Gerelateerde documenten).

Voor Straumann®-implantaten met een Loxim®-transferhulpstuk 
wordt de Straumann® guided adapter gebruikt om de implantaten 
onder visuele dieptecontrole via de Straumann®-T-huls ∅ 5,0 mm in 
te brengen.

Voor Straumann®-implantaten met de TorcFit™-verbinding (bv. BLX, 
TLX) wordt een guided implantaatdriver gebruikt om de implanta-
ten via de T-huls in te brengen, waarbij de diepte ofwel visueel ofwel 
fysiek met een stopsleutel wordt gecontroleerd.

Opmerking: Wanneer u van plan bent guided implantaatplaatsing toe te passen, wordt T-hulspositie H4 of H6 aanbevolen 
om te waarborgen dat de guided adapter of de guided implantaatdriver voldoende contact maakt met de T-huls.

Zie paragraaf 3.3 Guided plaatsing van het implantaat op pagina 29 voor meer informatie.

Opmerking: Nadat u het implantaat uit de oplossing hebt genomen, is de SLActive®-oppervlaktebehandeling gedurende 
15 minuten chemisch actief.
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2.4.1 Guided inbrengen van het implantaat met een Straumann® guided adapter (Loxim®-transferhulpstuk)
De Straumann® guided adapter is bedoeld voor montage op Straumann®-implantaten met een Loxim®-transferhulpstuk. Het 
implantaat kan via een Straumann®-T-huls ∅ 5,0 mm onder visuele dieptecontrole worden ingebracht.

Lijn het cilindrische deel van de guided adapter uit met de as van 
de T-huls. Breng het implantaat in met een snelheid van maximaal 
15 rpm rechtsom. Gebruik tijdens het inbrengen de lijnen voor visue-
le dieptecontrole overeenkomstig de geplande T-hulspositie (H2, H4, 
H6). Denk eraan dat de onderkant van elke lijn voor visuele diept-
econtrole de juiste inbrengdiepte aangeeft.

Voor alle implantaten geldt: als de weerstand nog groot is, verwij-
dert u het implantaat, plaatst u het implantaat en de implantaatdri-
ver terug in de ampul en maakt u het implantaatbed breder volgens 
het boorprotocol.

Guided indexering (indien van toepassing)
Zorg er bij implantaten met een CrossFit®-verbinding voor dat in de 
uiteindelijke implantaatpositie de vier verticale lijnen overeenko-
men met de markeringen voor de geplande implantaatrichting op 
de chirurgische sjabloon.

De indexeringsmarkeringen op de chirurgische boorsjabloon geven 
aan waar de rotatiemarkering van het inbrenggereedschap moet 
worden uitgelijnd zodat de tijdelijke kroon, de brug of het op maat 
gemaakte healing abutment in de geplande positie komt.

Let op:
 ѹ De guided adapter moet goed op het Loxim®-transferhulpstuk worden vastgezet om dieptecontrole mogelijk te maken.
 ѹ Wanneer u de guided adapter op Straumann® Bone Level- en Straumann® Bone Level Tapered-implantaten monteert, 

moet u ervoor zorgen dat de verticale lijnen op de guided adapter op één lijn liggen met de stippen op het Loxim®-trans-
ferhulpstuk voordat u de guided adapter vastzet. Zo waarborgt u de juiste richting van het prothetische abutment.

H6
H4
H2
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2.4.2 Guided inbrengen van het implantaat met een guided implantaatdriver (TorcFit™-verbinding)
Neem het implantaat uit de ampul en breng het in met een snelheid van maximaal 15 rpm rechtsom. De uiteindelijke posi-
tie van het implantaat wordt aangegeven door de visuele stopmarkering op de implantaatdriver die overeenkomt met de 
geplande T-hulspositie (H2, H4, H6).

Bij een verschroefde guided implantaatdriver kan gebruik worden gemaakt van een stopsleutel (art.nr. 034.006) waarmee 
de uiteindelijke positie van het implantaat door middel van een fysieke stop wordt aangegeven. Gebruik de stopsleutel met 
de vlakke kant naar de T-huls toe gericht.

Voor BLX- en TLX-implantaten geldt: als u sterke weerstand voelt voordat het implantaat de uiteindelijke positie heeft bereikt, 
draait u het implantaat enkele slagen linksom, waarna u doorgaat met inbrengen. Herhaal deze stap zo nodig enkele malen.

Voor alle implantaten geldt: als de weerstand nog steeds te groot is, verwijdert u het implantaat, plaatst u het implantaat 
en de implantaatdriver terug in de ampul en maakt u het implantaatbed breder volgens het boorprotocol.

Guided indexering (indien van toepassing)
De indexeringsmarkeringen op de boorsjabloon geven aan waar de 
rotatiemarkering van het inbrenggereedschap moet worden uit-
gelijnd zodat de prothetische componenten in de geplande positie 
komen.

Zodra het implantaat is geplaatst, trekt u de guided implantaatdri-
ver voorzichtig verticaal naar buiten. Bij een verschroefde guided 
implantaatdriver draait u de fixatieschroef los en trekt u de driver 
verticaal naar buiten.

Opmerking: 
 ѹ Nadat u het implantaat uit de oplossing hebt genomen, is de SLActive®-oppervlaktebehandeling gedurende 15 minuten 

chemisch actief.
 ѹ Bij Straumann® guided instrumenten kunnen hogere draaimomenten optreden vanwege de nauwkeurige voorbereiding 

van de osteotomie.
 ѹ Voor directe belasting moet een uiteindelijk draaimoment van ten minste 35 Ncm worden bereikt.
 ѹ Een te hoog draaimoment moet worden vermeden, omdat dit tot overmatige compressie van het bot kan leiden.

H6

H4

H2
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3.  Technische informatie over Straumann® 
guided instrumenten

3.1 Chirurgische sjabloon en guided instrumenten

3.1.1 Chirurgische sjabloon
Afhankelijk van de voorkeur van de behandelaar en het gebruikte planningssysteem kan een bot-, mucosa- of gebitsele-
ment-ondersteunde chirurgische sjabloon worden gebruikt (zie afbeeldingen).

De chirurgische sjabloon moet ruimte laten voor goede irrigatie van de operatieplaats. Hiervoor kunnen ook vensters in de 
chirurgische sjabloon zijn aangebracht. Verwijder extra materiaal rond de T-huls voor een goede pasvorm van de boorhou-
dercilinder in de T-huls.

Let op:
 ѹ Zorg dat de T-huls stevig vastzit in de chirurgische sjabloon.
 ѹ Zorg dat de T-huls volledig in de sjabloon is geplaatst, waarbij de rand de sjabloon raakt.
 ѹ Radiale en axiale belasting van de T-huls moet worden vermeden om te zorgen dat de T-huls goed vast blijven zitten in 

de chirurgische sjabloon.
 ѹ Nadat u de chirurgische sjabloon van de fabrikant hebt ontvangen en voordat u met een chirurgische procedure begint, 

controleert u de pasvorm en stabiliteit ervan op het model en in de mond van de patiënt. Beoordeel ook de grootte en 
plaats van de irrigatieopeningen. Controleer of de positie en richting van de T-hulzen in de chirurgische sjabloon over-
eenkomen met het preoperatieve plan; controleer ook of de juiste, in de geselecteerde T-hulzen passende boorhouders 
beschikbaar zijn (ronde of zelfborgende). Neem de productdocumentatie door als die door de fabrikant van de chirurgi-
sche sjabloon is meegeleverd.

Bot-ondersteund Mucosa-ondersteund Gebitselement-ondersteund
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3.1.2 Typen T-hulzen
De T-hulzen zijn verkrijgbaar met verschillende diameters, afhankelijk van de anatomische situatie en de geplande as van 
naburige implantaten. Gebruik voor maximale precisie T-hulzen van metaal.

Artikel
Art.nr./
materiaal

Binnen-
diameter huls

Buitendiameter huls Hoogte huls
Gebruik van 
boorhouder

T-huls ∅ 5 mm 034.053V4
roestvast staal D

kr
aa

g

d

H

Dmin

h

Dm
ax

d = 5 mm Dmin = 5,7 mm
Dkraag = 7,0 mm
Dmax = 6,3 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Ja

T-huls 
∅ 2,8 mm

034.055V4
roestvast staal D

kr
aa

g

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 2,8 mm Dmin = 3,2 mm
Dkraag = 4,4 mm
Dmax = 3,8 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

Nee

T-huls 
∅ 2,2 mm

046.712V4
roestvast staal D

kr
aa

g

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 2,2 mm Dmin = 2,6 mm
Dkraag = 3,8 mm
Dmax = 3,2 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

Nee

Zelfborgende T-huls (compatibel met zelfborgende boorhouders)

Zelfborgende 
T-huls ∅ 5 mm

034.299V4
PEEK

D
kr

aa
g

d

H

Dmin

h

Dm
ax

d = 5 mm Dmin = 6,0 mm
Dkraag = 7,3 mm
Dmax = 6,6 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Ja

Let op:
Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders voor de chirurgische procedure is geselecteerd.
Zie paragraaf 3.1.5 Boorhouder op pagina 20 voor meer informatie.
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Artikelnr. Sjabloonfixatiepin Diameter pin (mm) Type huls

034.298 ∅ 2,8/2,8
T-huls ∅ 2,8 mm

034.055V4
034.052V4

034.285 ∅ 5/2,8

T-huls ∅ 5 mm
034.053V4
034.299V4
034.050V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

3.1.3 Verticale sjabloonfixatiepinnen
Verticale sjabloonfixatiepinnen kunnen worden gebruikt om de chirurgische sjabloon te stabiliseren en om tijdens het boren 
van meerdere implantaatbedden een cantilever-effect te voorkomen.

De pinnen worden ingebracht nadat de basisvoorbereiding van het implantaatbed is voltooid. Een pin kan in de holte van 
het implantaatbed worden ingebracht om de sjabloon te stabiliseren voordat de tweede implantatieplaats wordt geboord. 
De punt van de pin is zo ontworpen dat deze passend is voor alle implantaattypen: S, SP, BL, BLT, BLX en TLX.

De verticale sjabloonfixatiepinnen hebben een visuele dieptemarkering die overeenkomt met de geselecteerde T-hulspositie.

034.285 T-huls ∅ 5 mm

H6
H4
H2

Let op: Bij een flapless operatie mag geen druk op de sjabloonfixatiepinnen worden uitgeoefend, om beschadiging van de 
weke delen te voorkomen. Beveilig de pinnen tegen aspiratie.
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3.1.4 Laterale sjabloonfixatiepinnen
Laterale sjabloonfixatiepinnen kunnen worden gebruikt om de chirurgische sjabloon te stabiliseren wanneer er voldoende 
bot van toereikende kwaliteit is. Het aantal pinnen moet worden aangepast aan de anatomie, het type sjabloon en de positie 
van de implantaten.

Richting Afbeelding Artikelnr. Diameter pin (mm) Type huls

Lateraal

034.282

∅ 1,3

T-huls voor fixatiepin 
034.283

034.284
Boor voor fixatiepin 

034.283

Artikel Art.nr.
Binnen-
diameter huls

Buitendiameter huls Hoogte huls
Gebruik van 
boorhouder

T-huls voor 
sjabloon-
fixatiepin 
∅ 1,3 mm

034.283

D
kr

aa
g

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 1,35 mm Dmin = 2,2 mm
Dkraag = 3,1 mm
Dmax = 2,5 mm

H = 7,5 mm
h = 7 mm

Nee

Voor het inbrengen van de pinnen worden een T-huls voor sjabloonfixatiepin (art.nr. 034.283) en boor voor sjabloonfixatiepin 
(art.nr. 034.284) gebruikt.

Het aantal pinnen moet worden aangepast aan de anatomie, het type sjabloon en de positie van de implantaten. Zie de 
onderstaande afbeelding voor voorbeelden van aanbevolen posities.

max. 800 rpm
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3.1.5 Boorhouder
Ten behoeve van identificatie tijdens de operatie zijn Straumann® Guided Surgery-boorhouders kleurgecodeerd en gemar-
keerd met symbolen voor de cilinderhoogte (1 stip voor 1 mm, 3 stippen voor 3 mm).

Art.nr. Afbeelding Artikel

026.0147 Boorhouder, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0148 Boorhouder, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm

026.0149 Boorhouder, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0150 Boorhouder, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm

026.0151 Boorhouder, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm

026.0152 Boorhouder, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm

Het chirurgische protocol wordt door de planningssoftware berekend op basis van de virtuele planning van de implantaat-
plaatsing en de keuzemogelijkheden wat betreft T-hulstype en -positie. In het chirurgische protocol wordt aanbevolen welke 
boorhoudercilinder (+1 mm of +3 mm) en welke boorlengte (kort, middellang of lang) nodig zijn om de osteotomie voor het 
specifieke implantaat voor te bereiden.

Let op: Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders voor de chirurgische procedure is geselecteerd.

Zelfborgende boorhouder, alleen in combinatie met zelfborgende T-hulzen (PEEK)
 ѹ De boorhouders en T-hulzen zijn ook in een zelfborgende versie verkrijgbaar. 
 ѹ Denk eraan dat de zelfborgende boorhouders alleen samen met de zelfborgende hulzen kunnen worden gebruikt.
 ѹ De conventionele boorhouders met ronde cilinder zijn niet compatibel met het zelfborgende systeem.

Conventionele optie Zelfborgende optie

T-huls, 
roestvast staal

034.053V4

Zelfborgende 
T-huls, PEEK

034.299V4

Ronde cilinder (nieuw) Zelfborgende cilinder

Boorhouder, ∅ 2,2 mm 026.0147 034.291

Boorhouder, ∅ 2,8 mm 026.0148 034.292

Boorhouder, ∅ 3,2 mm 026.0149 034.293

Boorhouder, ∅ 3,5 mm 026.0150 034.294

Boorhouder, ∅ 3,7 mm 026.0151 034.295

Boorhouder, ∅ 4,2 mm 026.0152 034.296

702526.indd   20702526.indd   20 06/10/2022   09:3206/10/2022   09:32



21

3.1.6 Guided adapter voor profielboren, FIBA
Guided adapters voor profielboren (FIBA – fijne implantaatbedadapters) zijn ontworpen om samen te werken met FIBA-com-
patibele korte profielboren. Deze FIBA-compatibele profielboren kunnen worden gebruikt om uit de vrije hand te boren, maar 
ook voor guided boren als ze in combinatie met een guided adapter worden gebruikt.

3.1.7 Guided adapter voor schroefdraadtaps, FIBA
Guided adapters voor schroefdraadtaps (FIBA – fijne implantaatbedadapters) zijn ontworpen om samen te werken met FI-
BA-compatibele schroefdraadtaps. Deze FIBA-compatibele schroefdraadtaps kunnen worden gebruikt om uit de vrije hand 
te boren, maar ook voor guided boren als ze in combinatie met een guided adapter worden gebruikt.

De guided adapters zijn voorzien van lasermarkeringen die overeenkomen met de T-hulsposities (H2, H4, H6). Gebruik de 
juiste adapter voor de geselecteerde T-hulspositie (zie onderstaande afbeelding).

Art.nr. Afbeelding Artikel Hulspositie

034.354 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal H2

034.355 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal H4

034.356 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal H6

Art.nr. Afbeelding Artikel Hulspositie

034.357 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal H2

034.358 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal H4

034.359 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal H6

H2 H4 H6

H2 H4 H6
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3.2 Snij-instrumenten

3.2.1 Mucosapunch
Bij een flapless operatie kan de mucosapunch door de T-huls van 5,0 mm worden gebruikt om door de gingiva heen te stan-
sen voor chirurgische toegang. In de volgende tabel worden de verkrijgbare mucosapunches en hun specificaties vermeld.

Art.nr. Afbeelding Artikelnaam Max. rpm

034.010

Mucosapunch, ∅ 3,4 mm, guided

15

034.011

Mucosapunch, ∅ 4,0 mm, guided

034.012

Mucosapunch, ∅ 4,7 mm, guided

H6
H4
H2
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3.2.2 Frees
Frezen worden gebruikt om een vlak botoppervlak en een voldoende breed botgebied te creëren. In de volgende tabel wordt 
vermeld welke frees voor de verschillende implantaatbedden moet worden geselecteerd.

Opmerking: Frezen hebben geen stop. Frezen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het vlak maken van de alveolaire kam.

Kies de frees en overeenkomstige boorhouder, zoals aangegeven in het chirurgische protocol. Plaats de cilinder van de 
boorhouder in de huls in de chirurgische sjabloon. Steek de frees in de cilinder totdat deze het botniveau raakt. Prepareer 
de alveolaire kam met behulp van de frees tot de beoogde diepte. Gebruik de met laser op de frees gemarkeerde intervallen 
van 2 mm als referentie voor de diepte.

Art.nr. Afbeelding Artikelnaam Max. rpm Enossale diameter van implantaat (mm)

026.0144 Frees ∅ 2,2 mm, guided 800 ∅ 2,9

034.215 Frees ∅ 2,8 mm, guided 600
∅ 3,3
∅ 3,5

034.415 Frees ∅ 3,5 mm, guided 500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615 Frees ∅ 4,2 mm, guided 400
∅ 4,5
∅ 4,8

*  Als voorbeeld worden de boorhouder ∅ 4,2 mm en overeenkomstige frees 
∅ 4,2 mm getoond.

2 mm

034.296
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3.2.3 Boren
Straumann® guided boren zijn kleurgecodeerd op basis van de diameter en voorzien van een symbool op de schacht dat de 
guided lengte aangeeft (zie onderstaande afbeelding).

Identificatie Afbeelding Naam Compatibiliteit

1 gekleurde ring Spiraalboor PRO, guided BL, TL

2 gekleurde ringen BLT-boren, guided BLT

3 gekleurde ringen VeloDrill™, guided TLX, BLX, BLT*

Naam van 
boor

Guided 
lengte

Totale lengte
Symbool voor 

lengte van boor

kort 16 mm 34 mm –
middellang 20 mm 38 mm =

lang 24 mm 42 mm

Kleurcodering en etikettering van Straumann®-snij-instrumenten voor Guided Surgery:

*  Dankzij de kleinere diameter van de punt van de boor is de guided VeloDrill™ ook geschikt voor de voorbereiding van het 
implantaatbed voor BLT-implantaten.

Symbool voor lengte van boor

Totale lengte

Guided lengte

Kraag voor identificatie 
van boor

Dieptemarkeringen

12 mm
14 mm
16 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

Kleurcodering van guided instrumenten

Kleurvolgorde Diameter van instrument

blauw ∅ 2,2 mm

Compatibel met 
Guided Surgery

geel ∅ 2,8 mm

wit ∅ 3,2 mm

rood ∅ 3,5 mm

grijs ∅ 3,7 mm

groen ∅ 4,2 mm

magenta ∅ 4,7 mm

Alleen uit de vrije handbruin ∅ 5,2 mm

zwart ∅ 6,2 mm
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Straumann®-spiraalboren, guided

Straumann®-BLT-boren, guided

Art.nr. Afbeelding Artikel Lengte Symbool Totale lengte Guided lengte Max. rpm

034.123

Pilotboor, ∅ 2,2 mm

kort 32 mm 16 mm

800034.126 middellang 36 mm 20 mm

034.129 lang 40 mm 24 mm

034.223

Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm

kort 32 mm 16 mm

600034.226 middellang 36 mm 20 mm

034.229 lang 40 mm 24 mm

034.423

Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm

kort 32 mm 16 mm

500034.426 middellang 36 mm 20 mm

034.429 lang 40 mm 24 mm

034.623

Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm

kort 32 mm 16 mm

400034.626 middellang 36 mm 20 mm

034.629 lang 40 mm 24 mm

Art.nr. Afbeelding Artikel Lengte Symbool Totale lengte Guided lengte Max. rpm

034.257

BLT-pilotboor, ∅ 2,2 mm

kort 33,4 mm 16 mm

800034.258 middellang 37,4 mm 20 mm

034.259 lang 41,4 mm 24 mm

034.260

BLT-boor, ∅ 2,8 mm

kort 33,4 mm 16 mm

600034.261 middellang 37,4 mm 20 mm

034.262 lang 41,4 mm 24 mm

034.263

BLT-boor, ∅ 3,5 mm

kort 33,4 mm 16 mm

500034.264 middellang 37,4 mm 20 mm

034.265 lang 41,4 mm 24 mm

034.266

BLT-boor, ∅ 4,2 mm

kort 33,4 mm 16 mm

400034.267 middellang 37,4 mm 20 mm

034.268 lang 41,4 mm 24 mm
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Straumann® VeloDrill™, guided

Art.nr. Afbeelding Artikel Lengte Symbool Max. rpm

066.1301

X Pilot VeloDrill™, guided, ∅ 2,2 mm

kort

800

066.1501 middellang

066.1701 lang

066.1302

X VeloDrill™, guided, ∅ 2,8 mm

kort

066.1502 middellang

066.1702 lang

066.1303

X VeloDrill™, guided, ∅ 3,2 mm

kort

066.1503 middellang

066.1703 lang

066.1304

X VeloDrill™, guided, ∅ 3,5 mm

kort

066.1504 middellang

066.1704 lang

066.1305

X VeloDrill™, guided, ∅ 3,7 mm

kort

066.1505 middellang

066.1705 lang

066.1306

X VeloDrill™, guided, ∅ 4,2 mm

kort

066.1506 middellang

066.1706 lang

066.1307
X VeloDrill™, guided, ∅ 4,7 mm

kort

066.1707 lang

066.1308 X VeloDrill™, guided, ∅ 5,2 mm kort

066.1309 X VeloDrill™, guided, ∅ 6,2 mm kort

Opmerking: De snijvorm van de Straumann® guided VeloDrill™ is zodanig geoptimaliseerd dat tijdens het boren minder 
warmteontwikkeling optreedt. Daarom wordt een universele boorsnelheid van 800 rpm voor alle diameters aanbevolen.
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3.2.4 Profielboren, FIBA-compatibel
Alleen profielboren die als FIBA-compatibel zijn gelabeld, mogen met de guided adapter voor profielboren, FIBA, worden 
gebruikt. Gebruik altijd de juiste guided adapter voor de T-hulspositie (H2, H4, H6). Gebruik van een verkeerde guided adapter 
of een niet-FIBA-compatibel instrument kan een onjuiste boordiepte tot gevolg hebben.

Gebruik een pincet of stopsleutel (art.nr. 034.006) om de profielboor aan de guided adapter te koppelen en hiervan los te 
koppelen, om te voorkomen dat u het snijgedeelte van de profielboor aanraakt.

Wanneer u de profielboor in het achthoekige verbindingsdeel van 
de guided adapter steekt, hoort u een klik zodra de profielboor ge-
koppeld is.
Vorm het coronale deel van het implantaatbed met de overeenkom-
stige profielboor en het aanbevolen maximale toerental.
Boor altijd totdat de kraag van de guided adapter de T-huls raakt, 
om de vereiste diepte te bereiken.

Art.nr. Afbeelding Artikel Max. rpm

034.324 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

300

034.325 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

034.326 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm

034.327 BL/NNC-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

034.328 BL-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

034.329 BL-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm

034.332 SP-profielboor, RN, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

034.333 SP-profielboor, RN, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

Boorstop voor 
profielboren
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3.2.5 Schroefdraadtaps, FIBA-compatibel
Alleen schroefdraadtaps die als FIBA-compatibel zijn gelabeld, mogen met de guided adapter voor schroefdraadtaps, FIBA, 
worden gebruikt. Gebruik altijd de juiste guided adapter voor de T-hulspositie (H2, H4, H6). Gebruik van een verkeerde guided 
adapter of een niet-FIBA-compatibel instrument kan een onjuiste boordiepte tot gevolg hebben.

Wanneer u de schroefdraadtap in het achthoekige verbindingsdeel 
van de guided adapter steekt, hoort u een klik zodra de schroef-
draadtap gekoppeld is.

Gebruik de lasermarkeringen op de guided adapter als referentie 
voor de diepte (intervallen van 2 mm). De aanbevolen maximum-
snelheid is 15 rpm.

Let op: Pas geen draaimoment van meer dan 60 Ncm toe. Draaimo-
menten van meer dan 60 Ncm kunnen beschadiging van de schroef-
draadtap veroorzaken.

Art.nr. Afbeelding Artikel Max. rpm

034.345 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

15

034.346 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

034.347 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm

034.348 BL/NNC-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

034.349 BL-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

034.350 BL-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm

034.351 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm

034.352 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm

034.353 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm

Verbinding 
voor schroef-
draadtap

Visuele 
diepte-
markeringen 
voor het 
tappen

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
4 mm
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3.3 Guided plaatsing van het implantaat

3.3.1 Guided adapter voor het Loxim®-transferhulpstuk
De guided adapter is bedoeld voor montage op Straumann®-implan-
taten met een Loxim®-transferhulpstuk; de implantaten moeten via 
een Straumann®-T-huls ∅ 5,0 mm worden ingebracht. De guided 
adapter maakt visuele dieptecontrole mogelijk en kan zowel met be-
hulp van het handstuk als handmatig met de ratel worden gebruikt.

De lasermarkeringen op de guided adapter dienen ter identificatie. 
Denk eraan dat de juiste guided adapter voor het overeenkomstige 
implantaattype moet worden gebruikt. Gebruik van een verkeerd 
type guided adapter kan ertoe leiden dat het implantaat dieper dan 
gepland wordt geplaatst.

H6
H4
H2

botniveau

S SP, NNC, TE BL, BLT

Art.nr. Afbeelding Artikel

046.708 SP/NNC/TE guided adapter, voor handstuk

046.709 S guided adapter, voor handstuk

026.0083 BL/BLT guided adapter, voor handstuk (niet compatibel met Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

046.710 SP/NNC/TE guided adapter, voor ratel

046.711 S guided adapter, voor ratel

026.0084 BL/BLT guided adapter, voor ratel (niet compatibel met Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

Opmerking: Omdat het Loxim®-transferhulpstuk van de Straumann® Bone Level Tapered-implantaten ∅ 2,9 mm met Small 
CrossFit®-verbinding een andere hoogte heeft, mogen deze implantaten niet met behulp van de BL/BLT guided adapter 
worden geplaatst. De hoogten die door de markeringen op de adapter worden aangegeven, zijn onjuist voor de BLT ∅ 2,9 mm.

702526.indd   29702526.indd   29 06/10/2022   09:3306/10/2022   09:33



30

Implantaat oppakken

Stap 1 – Bevestig de guided adapter op het Loxim®-transferhulpstuk.

Stap 2 – Zorg er bij implantaten met een CrossFit®-verbinding (BL/
BLT) voor dat de verticale lijnen op de guided adapter op één lijn 
liggen met de stippen op het Loxim®-transferhulpstuk.

Stap 3 – Haal het implantaat uit de houder en druk het tegen de 
titanium stopplaat om de guided adapter goed aan het implantaat 
te bevestigen. Wanneer de guided adapter op de juiste wijze is be-
vestigd, hoort u een klik. 

De guided adapter moet goed op het Loxim®-transferhulpstuk wor-
den vastgezet om dieptecontrole mogelijk te maken.

1

2

3

Opmerking: Als het implantaat tijdens implantatiechirurgie moet worden verwijderd, kan het Loxim®-transferhulpstuk 
linksom worden gedraaid. Een verwijderd Loxim®-transferhulpstuk kan eenvoudig opnieuw worden aangebracht om een 
onvolledige implantaatplaatsing te voltooien. 

Het Loxim®-transferhulpstuk is voorzien van een vooraf bepaald breekpunt om beschadiging van de binnenkant van het im-
plantaat te voorkomen en te waarborgen dat de verbinding voor montage van de prothese intact blijft. Als het Loxim®-trans-
ferhulpstuk tijdens het inbrengen van het implantaat breekt, mag u de guided adapter niet meer gebruiken en moet u over-
stappen op een conventionele adapter. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk Additional information for implants 
with the Loxim® Transfer Piece in de brochure Straumann® Dental Implant System, Basic Information (702084/en).
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3.3.2 Guided implantaatdriver
De guided implantaatdriver heeft dieptemarkeringen voor de T-hulsposities H2, H4 en H6. Raadpleeg vóór plaatsing van het 
implantaat het chirurgische protocol en controleer of de T-hulspositie overeenkomt met de implantatieplaats. De lasermar-
keringen op de guided implantaatdrivers dienen ter identificatie. Denk eraan dat de juiste guided implantaatdrivers voor de 
overeenkomstige implantaattypen moeten worden gebruikt (S TLX, SP TLX, BLX). Gebruik van een verkeerd type kan ertoe 
leiden dat het implantaat dieper dan gepland wordt geplaatst.

Stopsleutel
Bij de BLX verschroefde guided implantaatdriver voor ratel (066.4401) 
kan gebruik worden gemaakt van een stopsleutel (034.006) waar-
mee de uiteindelijke positie van het implantaat door middel van 
een fysieke stop wordt aangegeven. Gebruik de stopsleutel met de 
vlakke kant naar de T-huls toe gericht.

Art.nr. Afbeelding

034.006

Art.nr. Afbeelding Artikel Compatibiliteit

037.3000 TLX guided implantaatdriver, ratel, SP
TLX, S

037.3001 TLX guided implantaatdriver, handstuk, S

037.3002 TLX guided implantaatdriver, ratel, S
TLX, SP

037.3003 TLX guided implantaatdriver, handstuk, SP

066.4401 BLX guided implantaatdriver, ratel, verschroefd

BLX
066.4404 BLX guided implantaatdriver, ratel

066.4403 BLX guided implantaatdriver, handstuk

1

2

Stap 1 – Houd het deksel van de ampul vast en verbind de implan-
taatdriver met het implantaat met behulp van het handstuk. Wan-
neer de driver op de juiste wijze is bevestigd, hoort u een klik.

Let op: Zorg dat de implantaatdriver goed vastzit. Trek lichtjes aan 
de driver om te controleren of deze goed is bevestigd. Vervang de 
driver door een nieuwe als de bevestiging onvoldoende is.

Implantaat oppakken
De BLX-implantaten worden geleverd met een nieuw implantaathoudersysteem waaruit het implantaat met de juiste im-
plantaatdriver direct kan worden opgepakt. 

Stap 2 – Verwijder het implantaat met een kleine draai rechtsom 
uit de houder.
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4.  Straumann®-implantaten voor guided surgery 

De volgende tabel bevat een overzicht van het assortiment Straumann®-implantaten.
 ѹ Groen gemarkeerde implantaten zijn compatibel met de volledig guided workflow.
 ѹ Blauw gemarkeerde implantaten zijn te breed voor de T-hulzen ∅ 5,0 mm. Verwijder de chirurgische sjabloon nadat u de 

guided voorbereiding van het implantaatbed hebt voltooid en breng het implantaat uit de vrije hand in.
 ѹ Bij geel gemarkeerde implantaten is alleen guided pilotboren mogelijk.

Bij korte implantaten (4 mm en 6 mm) en lange implantaten (14 mm en 16 mm) zijn niet alle T-hulsposities mogelijk; de be-
schikbare posities worden in de tabel aangegeven (zie hoofdstuk 5 Matrix van T-hulspositie en implantaatlengte op pagina 34).
Implantaten met een lengte van 18 mm kunnen niet met Guided Surgery worden geplaatst.

Bone Level-implantaten NC RC

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BL ∅ 3,3 NC BL ∅ 4,1 RC BL ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm H2/H4 H2/H4 H2/H4

Bone Level Tapered-implantaten SC NC RC

∅ 2,9 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BLT ∅ 2,9 SC BLT ∅ 3,3 NC BLT ∅ 4,1 RC BLT ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2

Implantaten met een lengte van 18 mm kunnen niet guided worden geplaatst.

BLX-implantaten RB WB

∅ 3,4 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,5 mm

BLX ∅ 3,5 RB BLX ∅ 3,75 RB BLX ∅ 4,0 RB BLX ∅ 4,5 RB BLX ∅ 5,0 WB BLX ∅ 5,5 WB BLX ∅ 6,5 WB

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2 H2 H2

Implantaten met een lengte van 18 mm kunnen niet guided worden geplaatst.
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TLX Standard-implantaten
TLX Standard Plus-implantaten

NT RT NT RT WT*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

S/SP ∅ 3,5 NT S/SP ∅ 3,75 RT S/SP ∅ 4,5 NT S/SP ∅ 4,5 RT S/SP ∅ 5,5 WT S/SP ∅ 6,5 WT

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2

Implantaten met een lengte van 18 mm kunnen niet guided worden geplaatst.

Tissue Level Standard Plus-
implantaten

NNC RN RN RN WN*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

SP ∅ 3,3 NNC SP ∅ 3,3 RN SP ∅ 4,1 RN SP ∅ 4,8 RN SP ∅ 4,8 WN

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

H4/H6 H4/H6 H4/H6

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4

Tissue Level Standard-implantaten RN RN RN WN*

∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

S ∅ 3,3 RN S ∅ 4,1 RN S ∅ 4,8 RN S ∅ 4,8 WN

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2

2,8 mm 2,6 mm

1,8 mm 1,6 mm

* Bij WN- en WT-implantaten (∅ 6,5 mm) verwijdert u de sjabloon om het profielboren uit de vrije hand uit te voeren.

Opmerking: Guided boorhouders zijn compatibel tot ∅ 4,2 mm. Bij boren met ∅ 4,7 mm of groter moet u de sjabloon ver-
wijderen om uit de vrije hand te boren.
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5. Matrix van T-hulspositie en implantaatlengte

5.1 T-hulzen ∅ 5,0 mm

Opmerking: Plan geen BLX- en TLX-implantaten van 6 mm en 8 mm in T-hulspositie H2, want 4 mm guided boren is niet 
mogelijk in positie H2. Verwijder in plaats daarvan de sjabloon en boor verder volgens conventionele procedures.

5.2 Coronale verbreding

Implantaatlengte 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

H
ul

sp
os

it
ie

H2, 
2 mm

Korte boor

–
Houder +3

  

Korte boor

–
Houder +1

Middellange boor

=
Houder +3

  

Middellange boor

=
Houder +1

Lange boor

Houder +3
  

Lange boor

Houder +1

H4, 
4 mm

Korte boor

–
Houder +3

  

Korte boor

–
Houder +1

Middellange boor

=
Houder +3

  

Middellange boor

=
Houder +1

Lange boor

Houder +3
  

Lange boor

Houder +1

H6, 
6 mm

Korte boor

–
Houder +1

Middellange boor

=
Houder +3

  

Middellange boor

=
Houder +1

Lange boor

Houder +3
  

Lange boor

Houder +1

Implantaat-
lengte

Coronale verbreding
implantaat 6-8 mm

Coronale verbreding
implantaat 10-18 mm

H
ul

sp
os

it
ie

H2, 2 mm

Korte boor

–
Houder +3

  

H4, 4 mm

Korte boor

–
Houder +3

  

Korte boor

–
Houder +1

H6, 6 mm

Korte boor

–
Houder +1

Middellange boor

=
Houder +3
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5.3 T-hulzen ∅ 2,8 mm (smalle interdentale ruimte)

De T-huls ∅ 2,8 mm heeft een hoogte van 6 mm. Dit komt overeen met de hoogte van de T-huls ∅ 5,0 mm plus de hoogte 
van de cilinder +1 mm. Er is daarom geen boorhouder nodig.

5.4 T-hulzen ∅ 2,2 mm (guided pilotboren)

De T-huls ∅ 2,2 mm heeft een hoogte van 6 mm. Dit komt overeen met de hoogte van de T-huls ∅ 5,0 mm plus de hoogte 
van de cilinder +1 mm. Er is daarom geen boorhouder nodig.

Implantaatlengte 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

H
ul

sp
os

it
ie

H2, 
2 mm

Korte boor

–
Geen boorhouder

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder

H4, 
4 mm

Korte boor

–
Geen boorhouder

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder

H6, 
6 mm

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder

Implantaatlengte 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

H
ul

sp
os

it
ie

H2, 
2 mm

Korte boor

–
Geen boorhouder

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder

H4, 
4 mm

Korte boor

–
Geen boorhouder

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder

H6, 
6 mm

Middellange boor

=
Geen boorhouder

Lange boor

Geen boorhouder
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6. Gerelateerde documenten

Raadpleeg voor meer informatie de volgende brochures:
 ѹ Straumann® Dental Implant System, Basic Information (702084/en)
 ѹ Straumann® Bone Level Tapered Implant, Basic Information (702167/en)
 ѹ Straumann® BLX Implant System, Basic Information (702115/en)
 ѹ Straumann® TLX Implant System, Basic Information (702854/en)
 ѹ Straumann® Modular Cassette, Basic Information (702527/en)
 ѹ Straumann® Modular Cassette, Selection Guide (702824/en)
 ѹ Straumann® Surgical and Prosthetic Instruments, Care and maintenance (702000/en)
 ѹ Guidance for Implant Removal, Basic Information (702085/en)
 ѹ Straumann® Guided Surgery (702083/en) – Guided Surgery System with C-Handles
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7. Artikelenlijst – Instrumenten voor Guided Surgery

Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

041.776 Straumann® modulaire cassette, B-module

041.782 B-module, guided surgery-tray voor cilindervormige implantaten

034.010 Mucosapunch, ∅ 3,4 mm, 30 mm, guided

034.011 Mucosapunch, ∅ 4,0 mm, 30 mm, guided

034.012 Mucosapunch, ∅ 4,7 mm, 30 mm, guided

034.215 Frees, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guided

034.415 Frees, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guided

034.615 Frees, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guided

034.123 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, kort, guided

034.223 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, kort, guided

034.423 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, kort, guided

034.623 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, kort, guided

034.126 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, middellang, guided

034.226 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, middellang, guided

034.426 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, middellang, guided

034.626 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, middellang, guided

034.129 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, lang, guided

034.229 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, lang, guided

034.429 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, lang, guided

034.629 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, lang, guided

046.799 Uitlijnpin, ∅ 2,2 mm, L27 mm, TAN

046.800 Dieptemeter, ∅ 2,8 mm, L27 mm, TAN

046.802 Dieptemeter, ∅ 3,5 mm, L27 mm, TAN

046.804 Dieptemeter, ∅ 4,2 mm, L27 mm, TAN

034.354 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal

034.355 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal

034.356 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal

Raadpleeg Modular Cassette Selection Guide (702824/en) voor de indeling van de chirurgische sets.

7.1 Guided surgery met Tissue Level-implantaten (TL S/TL SP)
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Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

034.357 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal

034.358 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal

034.359 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal

034.005 Verbinding voor ratel

034.332 SP-profielboor, RN, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L 25 mm, roestvast staal

034.333 SP-profielboor, RN, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L 25 mm, roestvast staal

044,084 SP-profielboor, WN, ∅ 4,8 mm, kort, L 23,8 mm, roestvast staal

034.351 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L22, roestvast staal

034.352 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L22, roestvast staal

034.353 S/SP-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm, L22, roestvast staal

046.708 SP/NNC/TE guided adapter, voor handstuk

046.710 SP/NNC/TE guided adapter, voor ratel

C-module

041.772 Straumann® modulaire cassette, C-module, Guided Surgery

026.0147 Boorhouder, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0148 Boorhouder, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0150 Boorhouder, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0152 Boorhouder, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

034.284 Boor voor sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.282 Sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.298 Sjabloonfixatiepin, ∅ 2,8/2,8 mm, guided

034.285 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/2,8 mm, guided, roestvast staal

034.287 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,5 mm, guided, roestvast staal

034.289 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/4,2 mm, guided, roestvast staal

Let op:
Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders is geselecteerd.
Zie paragraaf 3.1.5 Boorhouder op pagina 20 voor meer informatie.
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7.2 Guided surgery met Bone Level-implantaten (BL)

Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

041.776 Straumann® modulaire cassette, B-module

041.782 B-module, guided surgery-tray voor cilindervormige implantaten

034.010 Mucosapunch, ∅ 3,4 mm, 30 mm, guided

034.011 Mucosapunch, ∅ 4,0 mm, 30 mm, guided

034.012 Mucosapunch, ∅ 4,7 mm, 30 mm, guided

034.215 Frees, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guided

034.415 Frees, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guided

034.615 Frees, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guided

034.123 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, kort, guided

034.223 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, kort, guided

034.423 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, kort, guided

034.623 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, kort, guided

034.126 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, middellang, guided

034.226 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, middellang, guided

034.426 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, middellang, guided

034.626 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, middellang, guided

034.129 Pilotboor, ∅ 2,2 mm, lang, guided

034.229 Spiraalboor PRO, ∅ 2,8 mm, lang, guided

034.429 Spiraalboor PRO, ∅ 3,5 mm, lang, guided

034.629 Spiraalboor PRO, ∅ 4,2 mm, lang, guided

046.799 Uitlijnpin, ∅ 2,2 mm, L27 mm, TAN

046.800 Dieptemeter, ∅ 2,8 mm, L27 mm, TAN

046.802 Dieptemeter, ∅ 3,5 mm, L27 mm, TAN

046.804 Dieptemeter, ∅ 4,2 mm, L27 mm, TAN

034.354 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal 

034.355 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal 

034.356 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal 
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Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

034.357 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal 

034.358 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal 

034.359 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal 

034.327 BL/NNC-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L 28 mm, roestvast staal

034.328 BL-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L 28 mm, roestvast staal

034.329 BL-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm, L 28 mm, roestvast staal

034.348 BL/NNC-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L 22 mm, roestvast staal

034.349 BL-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L 22 mm, roestvast staal

034.350 BL-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm, L 22 mm, roestvast staal

034.005 Verbinding voor ratel

026.0083 BL/BLT guided adapter, voor handstuk

026.0084 BL/BLT guided adapter, voor ratel

C-module

041.772 Straumann® modulaire cassette, C-module, Guided Surgery

026.0147 Boorhouder, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0148 Boorhouder, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0150 Boorhouder, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0152 Boorhouder, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

034.284 Boor voor sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.282 Sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.298 Sjabloonfixatiepin, ∅ 2,8/2,8 mm, guided

034.285 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/2,8 mm, guided, roestvast staal

034.287 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,5 mm, guided, roestvast staal

034.289 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/4,2 mm, guided, roestvast staal

Let op:
Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders is geselecteerd.
Zie paragraaf 3.1.5 Boorhouder op pagina 20 voor meer informatie.
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7.3 Guided surgery met Bone Level Tapered-implantaten (BLT)

Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

041.776 Straumann® modulaire cassette, B-module

041.781 B-module, Guided Surgery-basistray

034.010 Mucosapunch, ∅ 3,4 mm, 30 mm, guided

034.011 Mucosapunch, ∅ 4,0 mm, 30 mm, guided

034.012 Mucosapunch, ∅ 4,7 mm, 30 mm, guided

034.215 Frees, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guided

034.415 Frees, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guided

034.615 Frees, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guided

034.257 BLT-boor, kort, guided, lengte 33,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.258 BLT-boor, middellang, guided, lengte 37,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.259 BLT-boor, lang, guided, lengte 41,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.260 BLT-boor, kort, guided, lengte 33,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.261 BLT-boor, middellang, guided, lengte 37,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.262 BLT-boor, lang, guided, lengte 41,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.263 BLT-boor, kort, guided, lengte 33,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.264 BLT-boor, middellang, guided, lengte 37,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.265 BLT-boor, lang, guided, lengte 41,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.266 BLT-boor, kort, guided, lengte 33,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.267 BLT-boor, middellang, guided, lengte 37,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.268 BLT-boor, lang, guided, lengte 41,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.354 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal 

034.355 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal 

034.356 Guided adapter voor profielboor, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal 

034.357 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H2, handstuk, roestvast staal 

034.358 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H4, handstuk, roestvast staal

034.359 Guided adapter voor schroefdraadtap, FIBA, H6, handstuk, roestvast staal 

034.324 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L 27 mm, roestvast staal

034.325 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L 27 mm, roestvast staal

034.326 BLT-profielboor, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm, L 27 mm, roestvast staal

Als alternatief kan voor BLT guided surgery ook een X-VeloDrill™ met de juiste diameter worden gebruikt.
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Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

034.345 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 3,3 mm, L 21 mm, roestvast staal

034.346 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,1 mm, L 21 mm, roestvast staal

034.347 BLT-schroefdraadtap, kort, FIBA-compatibel, ∅ 4,8 mm, L 21 mm, roestvast staal

034.005 Verbinding voor ratel

026.0083 BL/BLT guided adapter, voor handstuk

026.0084 BL/BLT guided adapter, voor ratel

C-module

041.772 Straumann® modulaire cassette, C-module, Guided Surgery

026.0147 Boorhouder, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0148 Boorhouder, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0150 Boorhouder, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0152 Boorhouder, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

034.284 Boor voor sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.282 Sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.298 Sjabloonfixatiepin, ∅ 2,8/2,8 mm, guided

034.285 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/2,8 mm, guided, roestvast staal

034.287 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,5 mm, guided, roestvast staal

034.289 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/4,2 mm, guided, roestvast staal

Let op:
Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders is geselecteerd.
Zie paragraaf 3.1.5 Boorhouder op pagina 20 voor meer informatie.
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7.4 Guided surgery met BLX- en TLX-implantaten

Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

041.776 Straumann® modulaire cassette, B-module

041.780 B-module, guided surgery-tray voor conische implantaten

034.010 Mucosapunch, ∅ 3,4 mm, 30 mm, guided

034.011 Mucosapunch, ∅ 4,0 mm, 30 mm, guided

034.012 Mucosapunch, ∅ 4,7 mm, 30 mm, guided

034.215 Frees, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guided

034.415 Frees, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guided

034.615 Frees, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guided

066.1301 X Pilot VeloDrill™, guided, ∅ 2,2 mm, kort

066.1302 X VeloDrill™, guided, ∅ 2,8 mm, kort, roestvast staal

066.1303 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,2 mm, kort, roestvast staal

066.1304 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,5 mm, kort, roestvast staal

066.1305 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,7 mm, kort, roestvast staal

066.1306 X VeloDrill™, guided, ∅ 4,2 mm, kort, roestvast staal

066.1307 X VeloDrill™, guided, ∅ 4,7 mm, kort, roestvast staal

066.1308 X VeloDrill™, guided, ∅ 5,2 mm, kort, roestvast staal

066.1309 X VeloDrill™, guided, ∅ 6,2 mm, kort, roestvast staal

066.1501 X Pilot VeloDrill™, guided, ∅ 2,2 mm, middellang, roestvast staal

066.1502 X VeloDrill™, guided, ∅ 2,8 mm, middellang, roestvast staal

066.1503 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,2 mm, middellang, roestvast staal

066.1504 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,5 mm, middellang, roestvast staal

066.1505 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,7 mm, middellang, roestvast staal

066.1506 X VeloDrill™, guided, ∅ 4,2 mm, middellang, roestvast staal

066.1701 X Pilot VeloDrill™, guided, ∅ 2,2 mm, lang, roestvast staal

066.1702 X VeloDrill™, guided, ∅ 2,8 mm, lang, roestvast staal

066.1703 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,2 mm, lang, roestvast staal

066.1704 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,5 mm, lang, roestvast staal

066.1705 X VeloDrill™, guided, ∅ 3,7 mm, lang, roestvast staal

066.1706 X VeloDrill™, guided, ∅ 4,2 mm, lang, roestvast staal

066.1707 X VeloDrill™, guided, ∅ 4,7 mm, lang, roestvast staal
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Art.nr. Afbeelding Artikel

B-module

066.4403 TorcFit™ BLX guided implantaatdriver, voor handstuk, roestvast staal (alleen BLX)

066.4404 TorcFit™ BLX guided implantaatdriver, voor ratel, roestvast staal (alleen BLX)

037.3000 TorcFit™ TLX guided implantaatdriver, voor ratel, voor TLX S, roestvast staal (alleen TLX)

037.3001
TorcFit™ TLX guided implantaatdriver, voor handstuk, voor TLX S, roestvast staal (alleen 
TLX)

037.3002 TorcFit™ TLX guided implantaatdriver, voor ratel, voor TLX SP, roestvast staal (alleen TLX)

037.3003
TorcFit™ TLX guided implantaatdriver, voor handstuk, voor TLX SP, roestvast staal (alleen 
TLX)

C-module

041.772 Straumann® modulaire cassette, C-module, Guided Surgery

026.0147 Boorhouder, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0148 Boorhouder, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0149 Boorhouder, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0150 Boorhouder, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0151 Boorhouder, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

026.0152 Boorhouder, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, roestvast staal

034.284 Boor voor sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.282 Sjabloonfixatiepin, ∅ 1,3 mm

034.298 Sjabloonfixatiepin, ∅ 2,8/2,8 mm, guided

034.285 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/2,8 mm, guided, roestvast staal

034.286 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,2 mm, guided, roestvast staal

034.287 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,5 mm, guided, roestvast staal

034.288 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/3,7 mm, guided, roestvast staal

034.289 Sjabloonfixatiepin, ∅ 5,0/4,2 mm, guided, roestvast staal

036.3300 RT-profielboor, kort, voor implantaten ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, roestvast staal (alleen TLX)

036.3301 RT-profielboor, lang, voor implantaten ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, roestvast staal (alleen TLX)

036.3302 WT-profielboor, kort, voor implantaten ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, roestvast staal (alleen TLX)

036.3303 WT-profielboor, lang, voor implantaten ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, roestvast staal (alleen TLX)

Let op:
Controleer of de juiste combinatie van hulzen en boorhouders is geselecteerd.
Zie paragraaf 3.1.5 Boorhouder op pagina 20 voor meer informatie.
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Aantekeningen
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