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Alle rechten betreffende deze brochure zijn voorbehouden aan BioComp Dental bv. 
Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm, hetzij elektronisch, 
mechanisch, gefotokopieerd, etc., zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Kleurenschermen en grootte van foto’s en tekeningen in deze brochure zijn niet bindend. 
(Druk)fouten en technische wijzigingen voorbehouden. 
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BioComp ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1992 het unieke, puur Nederlandse BioComp 
implantaatsysteem. Het systeem wordt wereldwijd gebruikt en is door klinisch en wetenschappelijk 
onderzoek bewezen veilig, betrouwbaar en gebruik(er)svriendelijk. Niet alleen de vorm, maar ook de HAVD 
oppervlaktestructuur (met een dikte van slechts 1,2 micron) zorgen voor een optimale ingroei van het 
implantaat. Het is een uitgebreid, eenvoudig systeem waarbij slechts één schroevendraaier noodzakelijk is.

1.1	 BioComp®	implantaatsysteem

In samenwerking met implantologen, de 
Technische Universiteit Eindhoven, Philips Medical 
en de Tandheelkundige Universiteit van Utrecht is, 
na een aantal jaren onderzoek, het BioComp-
implantaatsysteem op de markt gebracht. 
Doel was (en is) een doeltreffend en eenvoudig te 
gebruiken systeem te ontwikkelen. Aantrekkelijk 
voor de ervaren implantoloog en kaakchirurg, maar 
ook voor de tandarts die net met implantologische 
behandelingen gestart is. Voor de tandtechnicus en 
tandprotheticus is het eveneens een gemakkelijk 
toepasbaar systeem.

Een solide, efficiënt en bewezen systeem voor zowel 
patiënt als professional, uitgaand van een zo 
natuurlijk mogelijk resultaat. Toepasbaar bij alle 
indicaties en in alle botkwaliteiten. In samen-
werking met o.a. de Nederlandse universiteiten, 
professionals, diverse onderzoeksinstituten én een 
eigen Research & Development-afdeling, worden 
steeds nieuwe technieken en behandelwijzen 
ontwikkeld en getoetst. BioComp staat ook voor 
kwaliteit: degelijk, voldoend aan de eisen, behoeften 
en specificaties van de gebruiker. Alle producten 
worden conform de CE richtlijnen geproduceerd. 
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De BioComp producten worden grotendeels in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Om volgens de 
Europese en Nederlandse kwaliteitsstandaarden te produceren, is ervoor gekozen om met betrouwbare 
Nederlandse producenten te werken. Dit zijn stuk voor stuk experts op hun gebied. Iedere specialistische stap 
in het productieproces zorgt voor een gegarandeerd eindproduct. BioComp werkt volgens ISO 13485:2012 en is 
CE gecertificeerd.

1.3	 Productie

1.2	 Bedrijf

Door onze passie en expertise zijn wij uitgegroeid 
tot een specialist op het gebied van implantologie. 
En dat wij puur Nederlands zijn is daarbij bijzonder. 

Onze missie is het ontwikkelen, ontwerpen, 
produceren, verhandelen en het verlenen van 
nazorg van (tandheelkundige) implantaatsystemen. 
Wij streven naar een optimale kwaliteit van de door 
ons geleverde producten en diensten. BioComp wil 
tevreden klanten, die datgene dat zij vragen, tijdig 
en correct ontvangen. Wij trachten een flexibele en 
vooral klantgerichte organisatie te zijn en 
ondersteunen onze klanten uitgebreid.

Met inmiddels meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij 
u persoonlijk advies geven én de producten en 
diensten bieden die u zoekt. 
Naast een compleet implantaatsysteem hebben wij 
synthetische botregeneratiematerialen, 
instrumentarium en andere, op implantologie 
gerichte, producten in ons assortiment. 
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Het BioComp implantaat is wereldwijd herkenbaar door zijn unieke tweevoud getrapte ontwerp. 
Een biomechanisch, uitstekend uitgebalanceerd, implantaat met retentie-elementen op posities waar 
spanningen naar het aangrenzende bot moeten worden geleid (hals en punt). Een ontwerp geschikt voor 
alle indicaties, vervaardigd van het hoogwaardige Titanium Grade V (TiAl46V).

Microgroeven
De axiale belasting die het 

implantaat kan dragen wordt 
dankzij deze groeven aan-

zienlijk verhoogd. Interface 
afschuifspanningen zijn lager 

en voorzien daardoor in een 
grotere preservatie van het 

crestale bot.

interne	zeskant
Nauwkeurige, stabiele, 
koppeling van 2,2 mm 
tussen implantaat en 
abutment.  
Veel flexibiliteit voor de 
opbouw.

conische	
aansluiting
De conische aansluiting 
van Ø 3,4 mm naar Ø 4,0 
mm zorgt voor extra 
stabiliteit en afdichting 
bij de implantaat-
abutment-connectie.

Middenstuk
Voorkomt onnodige 

spanningconcentraties in het 
spongieuze bot en zorgt voor 

behoud van laminair bot. 
Vergemakkelijkt en versnelt 

het plaatsen van het 
implantaat dankzij een 

schroefweg van slechts 
4 tot 5 mm.

zelfsnijdend	conisch	
schroefdraad

intern	schroefdraad
Uniek, fijn schroefdraad zorgt voor 
een optimale schroefverbinding en 
daarmee voor een goede abutment 
retentie.

zelfsnijdend	conisch	
schroefdraad

Alle BioComp implantaten 
zijn met behulp van één 
compacte borenset, en 
zonder extra tappen, te 

plaatsen.

eén	platforM
Alle componenten van  

het systeem zijn  
volledig uitwisselbaar.
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diverse	Maten
De implantaten zijn verkrijgbaar in diameters van 3,4 tot 5,2 en lengtes van 8 mm tot 
16 mm. 

taps	plus	iMplantaat
Dankzij zijn ‘grovere’ schroef-
draad, ideaal voor het direct 
plaatsen na een extractie in  
de bovenkaak én bij direct 
belasten. Ideaal voor het zachter 
kaakbot (klasse II of III). 

platforMswitch
Zowel een platformmatch als een positieve en negatieve 
platformswitch is mogelijk.

osseointegratie	stiMulerend	oppervlakte
Er zijn verschillende oppervlaktebewerkingen beschikbaar:
- Geëtst: Macroscopische ruwheid van stralen gecombineerd   
   met microscopische ruwheid van etsen.
- HA:  Macroscopische ruwheid van stralen gecombineerd   
   met 30-60 µ hydroxy apatite.
- HAVD:  Geëtste implantaten voorzien van een laag hydroxy   
   apatite van slechts 1,2 µ.

transgingivale	doorgang
De éénfase-implantaten zijn 

voorzien van een geïntegreerde, 
2,5 mm hoge transgingivale 

doorgang.

eén	instruMent
Alle implantaten, afdekschroeven  

en rechte healing abutments 
plaatst u met één instrument.

eén	borenset
Voor alle BioComp implantaten  

gebruikt u dezelfde handige 
borenset.

 Ø 3,4 Ø 4,0 Ø 4,2 Ø 4,6 Ø 5,2

 Geëtst (2.500x) HA (1.500x) HAVD (2.500x)
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Het chirurgische inbrenginstrumentarium is speciaal voor het BioComp implantaatsysteem ontwikkeld. 
Alle componenten zijn los verkrijgbaar, maar ook leverbaar als totaalpakket in een solide instrumentdoos. 
Daarnaast is er een basisset beschikbaar, die bestaat uit een selectie van de meest gebruikte instrumenten. 
(zie 2.2.4 en 2.2.5)

>	2.2.2	 iMplantaatboren
 BioComp biedt één uniek, gepatenteerd 
borensysteem voor alle implantaatdiameters en 
-lengtes. De professional heeft de keuze uit boren 
geschikt voor interne koeling én boren geschikt 
voor externe koeling. Boor- en implantaat-

geometrieën zijn ingenieus op elkaar afgestemd. 
In totaal heeft u per plaatsing maximaal vijf 
implantaatspecifieke boren nodig. Deze zijn maar 
liefst 250 keer te gebruiken.

2.2	 Chirurgisch	instrumentarium

>	2.2.1	 dubbel	zeskant
 Alle implantaten, afdekschroeven en rechte 
healing abutments zijn met één instrument te 
plaatsen, de zogenaamde ‘dubbel zeskant’. U kunt 
met de dubbel zeskant en de ratel de implantaten 
handmatig indraaien. Het is ook mogelijk om 
de implantaten met behulp van uw hoekstuk te 
plaatsen. 

Indien daarbij een hoge torque gewenst is, 
adviseert BioComp de ‘dubbel zeskant voor 
hoekstuk W&H (lang)’ te gebruiken. Deze is 
voorzien van een zeskantkoppeling waarmee de 
universele hoekstukaansluiting van het instrument 
en uw hoekstuk ontzien worden.
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De eenvoud en nauwkeurigheid van het 
boorprotocol, én de uitstekende 
rechtgeleiding tijdens implantatie, 
verzekeren een voorspelbare uitkomst 
voor alle indicaties.

De eerste 4 mm van iedere driebladige 
implantaatboor heeft dezelfde diameter 
als die van de voorgaande boor. 
Dit deel van de boor dient als geleiding. 
De specialist kan dus, zonder weerstand, 
in de juiste richting een correct 
cilindrisch gat boren. Het ongewenst 
verwijderen van bot kan zodoende 
vermeden worden.

In zacht bot wordt aanbevolen een boor te 
gebruiken waarvan de diameter minimaal 
één stap kleiner is dan de diameter van 
het implantaat. Deze techniek waarborgt 
een betere initiële verankering.
Bij hard compact bot kan gekozen 
worden een verzinking te maken.  
Dit kan met behulp van een opvolgende 
boor die qua diameter 0,6 mm dikker 
is. Er moet dan tot het merkteken 
“C” (countersink) geboord worden.

De implantaatboren zijn verkrijgbaar voor de 
implantaatdiameters Ø 3,4 mm, Ø 4,0 mm,  

Ø 4,6 mm, Ø 5,2 mm en een implantaatcounter.  
Ze zijn gemaakt van roestvrij en gehard staal.  
Op de boren is de diameter en de hoogte van 

het te plaatsen implantaat aangegeven.  
Naast de implantaatboren zijn er ook 

implantaatbed-voorbereidende boren/ 
frezen (crestotoom, rosenboor,  

lindemannfrees en een pilotboor).  
Alle implantaatboren zijn los  
verkrijgbaar in een lange en  

kortere versie, maar ook  
leverbaar als totaalpakket in  

een kleine of een grote 
instrumentdoos. 

één	borensysteeM
Één uniek, gepatenteerd 
borensysteem voor alle 

implantaten.

geïntegreerde	boorgeleiding
De eerste 4 mm van elke boor 
wordt geleid door voorgaand 

geboord gat.

overzichtelijk	en	duurzaaM
Maximaal vijf implantaatspecifieke 
boren die tot maar liefst 250 keer 

te gebruiken zijn.
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 >	2.2.4	 kleine	borendoos
 Voor de standaardbehandelingen is een 
compacte, goed steriliseerbare, cassette 
beschikbaar. Zeer geschikt voor plaatsing van 
implantaten in edentate onderkaken en 
bovenkaken met voldoende bothoogte en -breedte. 
De set bestaat uit een ratel met dubbel zeskant en
implantaatbed-voorbereidende boren/frezen; een 
crestotoom, lindemannfrees en een pilotboor. 
Implantaatspecifieke boren met een lengte van  
22 mm; Ø 3,4 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,6 mm en Ø 5,2 mm. 
De implantaatcounter met een lengte van 14 mm is 
geschikt voor implantaten met diameter Ø 5,2 mm.

2|  Implanteren	met	BioComp		

>	2.2.3	 boorstoppers
 Om de vastgestelde en juiste diepte van het 
implantaatbed te garanderen, heeft BioComp 
boorstoppers ontwikkeld. De kunststof 
boorstoppers zijn naar wens in te korten en  
zijn verkrijgbaar in: pilot (rood), Ø 3,4 mm (wit) 
en Ø 4,0 mm (blauw). 
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Voor de genezing van de mucosa, zijn verschillende healing abutments beschikbaar, die zowel bij een éénfase 
als bij een tweefasen operatie gebruikt kunnen worden. De titanium abutments variëren in vorm en diameter 
van 4 tot 6 mm en in hoogte van 1 tot 5 mm. Daarnaast zijn er conische en gehoekte abutments beschikbaar.

2.3	 Healing	abutments

 >	2.2.5	 grote	borendoos
 Voor de meer complexe chirurgische 
behandelingen, zoals sinusliften en botsplitsen, 
is een uitgebreide set beschikbaar in een solide 
instrumentdoos. Deze set bestaat uit de inhoud 
van de kleine borendoos (3 implantaatbed-
voorbereidende boren/frezen, 4 implantaat- 
specifieke boren van lengte 22 en een ratel  
met dubbel zeskant) aangevuld met: 

Implanteren	met	BioComp		 |2

- 5 Korte implantaatboren van lengte 14 mm 
- 7 (platte) Beitels (inclusief houder)
- 4 Sinusbodemelevatoren (inclusief houder)
- 7 In- en uittikdelen
- 1 Verlengstuk voor ratel
- 1 Dubbel zeskant
- 1 Verlengstuk voor hoekstuk
- 1 Steeksleutel
- 4 Parallelpinnen
- 1 Doorprikker voor boor
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Bij BioComp is een brede range van restauratieve oplossingen beschikbaar. Dankzij de onderlinge 
uitwisselbaarheid van secundaire delen en de interne zeskantconnectie is er veel flexibiliteit bij het 
vervaardigen van de restauratie.

Om de implantaatonderdelen met de juiste 
momentkracht vast te zetten, kan een instelbare 
momentsleutel gebruikt worden. Deze moment-
sleutel is traploos instelbaar tot 70 Ncm. 

Vier waarden zijn expliciet gemarkeerd: 10 Ncm,  
20 Ncm, 32 Ncm en 40 Ncm. De momentsleutel is 
te gebruiken met de ‘tweezijdige schroevendraaier 
voor momentsleutel’, zowel in een standaard als 
een lange variant verkrijgbaar.

3.2	 Tweezijdige	handschroevendraaier

3.3	 Instelbare	momentsleutel	

Voor de prothetische behandeling is slechts  
één hexagonale schroevendraaier nodig. Deze 
schroevendraaier past, en dat is uniek, op alle 
secundaire en tertiaire delen van het systeem. 

De schroevendraaier is tweezijdig (voorzien  
van zowel een zeskant als een intern vierkant) en,  
indien gewenst, ook met een kortere en langere 
schacht beschikbaar.

3.1	 Restauratieve	oplossingen
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>	3.4.1	 afdrukstiften
 Met de afdrukstiften van BioComp kan op 
implantaat- en op abutmentniveau afgedrukt 
worden. De afdrukstiften zijn van titanium en 
dus meerdere malen te gebruiken.

afdrukken	op	iMplantaatniveau	
Er kan zowel met de gesloten lepel techniek als de 
open lepel techniek afgedrukt worden. Ook hier 
geldt dat alle producten uitwisselbaar zijn, want 
BioComp werkt met één platform. 

open	lepel	afdruk
De afdrukstift op implantaatniveau voor open lepel 
is een stift met grote ondersnijdingen en twee 
verticale platte vlakken. Dit model garandeert een 
goede retentie in uw afdrukmassa. De schroef 
steekt uit zodat deze gemakkelijk terug te vinden 
is in de lepel. De stift van 13,75 mm is inclusief 
schroef in te korten, door de eerste insnoering 
eraf te slijpen, tot een lengte van 8,2 mm. 

gesloten	lepel	afdruk
Voor het ‘gesloten lepel’ afdrukken zijn er 
afdrukstiften met een kunststof kapje beschikbaar. 
De kunststof afdrukkap plaatst u over de afdruk-
stift nadat deze gefixeerd is met de bijbehorende 
schroef. Als de afdruk uit de mond wordt genomen, 
blijft de kap stevig in het afdrukmateriaal zitten.  
De afdrukstift kan daarna weer nauwkeurig op de 
juiste positie teruggeplaatst worden in het kapje en 
afdrukmateriaal.
De korte versie is specifiek bedoeld voor een 
afdruk achter in de mond, waar weinig ruimte is. 
Als u meer ruimte in het gipsmodel wenst, kunt u 
gebruikmaken van de afdrukstift met een diameter 
van 5,2 mm.

afdrukken	op	abutMentniveau	
Voor drukknop- of stegconstructie geeft BioComp 
de voorkeur aan het afdrukken op abutmentniveau. 
Hiervoor heeft BioComp verschillende afdrukstiften 
beschikbaar. 
Voor het rebasen van een steg op abutmentniveau 
kan naast het gebruik van afdrukstiften, ook 
gebruikgemaakt worden van de rebaseschroef.

3.4	 Afdrukstiften	en	laboratoriumanalogen



>	3.4.2	 scanstift
 Met behulp van de BioComp scanstift kan een 
digitale afdruk gemaakt worden om de locatie van 
het implantaat vast te leggen in de software. 
De BioCompbibliotheek, met daarin de benodigde 
bestanden, kan opgevraagd worden bij de software 
leverancier of rechtstreeks bij BioComp. Met deze 
data kan digitaal gewerkt worden in programma’s 
als 3-Shape, DentalWings en Exocad etc.

>	3.4.3	 laboratoriuManalogen
 Voor het gipsmodel is er keuze uit analogen op 
implantaatniveau of op het niveau van abutments. 
Dankzij de volledige uitwisselbaarheid binnen het 
systeem, is de labanaloog op implantaatniveau van 
Ø 4,0 mm altijd passend. 

3|		Restauraties	met	BioComp		
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3.5	 Kroon-	en	brugwerk	

>	3.5.1	 abutMents	voor	kroon

 Het abutment voor kroon is beschikbaar in 
mucosahoogtes van 0 mm tot 3 mm en kan worden 
geleverd met een diameter van 4,2 mm en 5,2 mm. 
Het BioComp implantaatsysteem voorziet boven-
dien in twee voorgevormde abutments met een 
‘emergence profile’, met een diameter van 4,0 mm, 
waardoor er sneller naar de ideale vorm gewerkt 
kan worden. Naast de rechte varianten zijn er 
abutments met een hoek van 10º, 15º, 20º en 30º. 
De juiste hoek en hoogte kan met het pasabutment 
eenvoudig bepaald worden. Op de kegel van het 
abutment bevinden zich platte anti-rotatievlakken. 

De abutments met een diameter van 4,0 mm, resp. 
van 5,2 mm, zijn voorzien van een ‘schoudertje’  
ten behoeve van de aansluiting tussen abutment  
en kroon. Dit maakt het eenvoudiger om de kroon 
te modelleren.

Naast titanium abutments is er een gouden 
abutment dat aangegoten kan worden en een 
uitbrandbaar kunststof (PPMA) abutment.  
Het kunststof abutment is ook een  
goede basis voor een noodvoorziening.

In plaats van het cementeren van kronen kan op 
een eenvoudige wijze ook een verschroefde 
constructie gemaakt worden. Voor de occlusale 
verschroeving zijn alle rechte abutments geschikt. 
De gehoekte abutments, met een hoek van 20° en 
30°, voorzien van een intern occlusale schroef-
draad, kunnen ook gebruikt worden voor een 
occlusale verschroeving. Er is ook een setje 
beschikbaar om de kroon lateraal te kunnen 
verschroeven.
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>	3.5.2	 bases	voor	keraMisch	abutMent
 Met behulp van het ontwerp van een individueel 
zirkonium abutment kunnen esthetisch hoogstaande 
restauraties met een optimaal ‘emergence profile’ 
gemaakt worden. De titanium ‘basis voor keramisch 
abutment’ biedt u hierbij de zekerheid van een 
stabiele, nauwkeurig passende, implantaat-
abutmentverbinding. De basis is met name geschikt 
voor hybride abutments voor enkeltands- en 
meertandsvervanging in de esthetische zone.  
Er zijn twee hoogtevarianten. De langste variant 
heeft, dankzij het grotere titanium deel in het 
werkstuk, minder kans op breuk of loskomen  
van de opbouw.

>	3.5.3	 pasabutMent
 Met een pasabutment kan op eenvoudige wijze 
de meest ideale hoek en optimale hoogte van het  
te gebruiken kroonabutment worden vastgesteld.  
Het pasabutment bestaat uit twee, in elkaar 
geperste, delen. Een basisdeel dat in het 
implantaat kan worden geklikt en een richtstift, 
waarmee de uiteindelijke richting en hoogte 
kunnen worden bepaald. Het pasabutment kan 

zowel gebruikt worden tijdens een operatie, 
als in het laboratorium op een model.  

>	3.5.4	 beettafels
 De beettafel is een praktisch hulpmiddel bij het 
maken van kroon- en brugwerk op implantaten.  
In vrij eindigende situaties is het vaak noodzakelijk 
om eerst een beetplaat te maken om de beet te 
bepalen. Bij gebruik van de beettafel kan deze stap 
worden overgeslagen en kan de behandeling met 
één zitting worden bekort. Een ander voordeel is 
dat deze beettafels stabieler zijn dan een 
beetplaat.
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Op het gebied van stegconstructies op implantaten, ten behoeve van prothesen, biedt BioComp de 
stegconstructie. Voor drukknopconstructies op implantaten ten behoeve van prothesen, zijn er twee 
oplossingen: de balconstructie en de centreerbaar abutmentconstructie.

>	3.6.1	 steg 
 BioComp adviseert om bij een stegconstructie 
een abutment voor steg te plaatsen. Op deze 
manier worden microlekkages langs de schroef en 
het implantaat voorkomen. Lekkage is erg nadelig 
bij het op botniveau geplaatste implantaat. 
Abutments voor steg geven minder loze ruimten in 
het implantaat en een betere pasvorm op het 
implantaat. Abutments voor steg zijn in diverse 
hoogten beschikbaar. Daarnaast kan er met behulp 
van de gehoekte basis een parallelliteit tot 30° 
gecorrigeerd worden.

Deze abutments kunnen gebruikt worden in 
combinatie met een afdrukstift voor steg, met een 
beschermkap en met een, gouden of kunststof, 
bus. Met de diverse bussen kunt u een gouden steg 
solderen of gieten. Uiteraard kan er ook een 
gefreesde titanium steg geplaatst worden.

3.6	 Overkappingsprothetiek	
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>	3.6.2	 abutMents	voor	bal	(dalbo®)
 De abutments voor bal zijn verkrijgbaar in 
verschillende mucosahoogtes. Daarnaast kan er 
met behulp van de gehoekte basis een parallelliteit 
tot 30° gecorrigeerd worden. Alle abutments 
kunnen gebruikt worden in combinatie met een 
afdrukstift voor bal en met een gouden of kunststof 
matrix. Om de kans op bovenmatige slijtage te 
verminderen biedt BioComp zowel gecoate 
(nitrietcoating) als ongecoate abutments voor bal 
aan. De abutments kunnen, voor het duurzaamste 
resultaat, het best in de volgende combinatie 
gebruikt worden: 
- Een titanium abutment met gouden 
 lamellen/matrices 
- Een titaniumnitride gecoat abutment 
 met kunststof matrices
De abutments voor bal zijn te plaatsen met de 
bovenkant (interne vierkant) van de dubbelzijdige 
schroevendraaier.

>	3.6.3	 centreerbare	abutMents	
 Het centreerbaar abutment is verkrijgbaar  
in verschillende mucosahoogtes en is volledig 
compatibel met het Locator® systeem van de  
firma Zest. In de kop zit naast de locatortool-
verbinding, de bekende BioComp zeskant  
zodat ook dit abutment met de BioComp 
schroevendraaier vast te zetten is. Alle abutments 
zijn voorzien van een nitrietcoating  
voor een hogere duurzaamheid.
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BioComp biedt diverse hoogwaardige CAD/CAM 
mogelijkheden aan die de optimale vrijheid bieden 
voor een patiënt specifieke en esthetische 
restauratieve oplossing voor uw patiënt.

Een greep uit de digitale mogelijkheden die voor 
het BioComp systeem beschikbaar zijn:

- Hybride abutments voor enkeltands- en 
meertandsvervanging in de esthetische zone. 
Met behulp van de BioComp scanstift, de basis 
abutments en de bijbehorende digitale 
bibliotheek kunt u eenvoudig een volledig op de 
patiëntsituatie afgestemd werkstuk maken in 
het materiaal van uw keuze.

- De ‘standaard’ abutments voor kroon zijn 
geschikt om direct in te scannen en daarop 
direct digitaal verder te werken.

- Individueel ontworpen titanium abutment.  
Door zelf het abutment digitaal vorm te geven 
heeft u oneindig veel mogelijkheden tot het 
maken van een titanium abutment volledig 
passend bij de patiëntsituatie, met de gunstige 
materiaaleigenschappen van titanium. 

 Doordat het individuele abutment vervaardigd 
wordt vanuit het door BioComp geproduceerde 
titanium basisabutment bent u verzekerd van de 
optimale passing en een duurzaam resultaat.

 
- De gefreesde steg van Titanium Grade 5 is een 

goed alternatief voor de gouden steg. Bij door 
BioComp geselecteerde leveranciers bent u 
verzekerd van een gefreesde steg met de 
optimale passing en de originele schroeven. 

De ontwikkelingen rond de CAD/CAM 
mogelijkheden zijn dynamisch en volgen elkaar 
snel op. Voor het meest recente aanbod 
verwijzen wij u naar www.biocomp.eu.

3.7	 CAD/CAM		
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SCHROEFVORMIGE TWEEFASEN-IMPLANTATEN (GEËTST, H.A. OF H.A.V.D. GECOAT)

SCHROEFVORMIGE TWEEFASEN-IMPLANTATEN TAPS PLUS (H.A.V.D. GECOAT)

Ø 3,4

12108 14 16

Ø 4,0

12108 14

Ø 4,0

141210 16

16

Ø 4,6

12108 14 16

Ø 5,2

12108 14 16

SCHROEFVORMIGE ÉÉNFASEN-IMPLANTATEN (GEËTST OF H.A.V.D. GECOAT)

MOMENTSLEUTEL (HEXAGONALE) SCHROEVENDRAAIERS

HEALING ABUTMENTS

AFDRUKSTIFT VOOR ABUTMENTAFDRUKSTIFT VOOR IMPLANTAAT

LABORATORIUMANALOGEN

BEETTAFELS

Ø 3,4

12108

7 mm

4,0-5,2/3 5,2/14,0-5,2/5 5,2/34,0-6,0/5 5,2/54,0/3 4,0/54,0/3 15° 4,0/5 15° 6,0/1 6,0/3

9 mm 11 mm

14 16

Ø 4,0

12108 14 16

Ø 4,0 mm

OPEN LEPEL GESLOTEN LEPEL

Ø 5,2 mm
kort

Ø 4,0 mm

Ø 4,0 mm
Kroon

Ø 5,2 mm
Kroon

Steg Bal
dalbo

Centreerbaar
abutment

Ø 5,2 mm Steg Bal
dalbo

Locator® Scanstift
kunststof

Rebase
schroef
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ABUTMENTS + FIXATIESCHROEVEN VOOR KROON

TERTIAIRE DELEN VOOR BAL

ABUTMENTS VOOR
STEG + BESCHERMKAP

TERTIAIRE DELEN VOOR STEG OP ABUTMENT OF IMPLANTAAT

ABUTMENTS
 VOOR SFI-STEG

GEHOEKTE ABUTMENTS
VOOR STEG/BAL

ABUTMENTS VOOR BAL
GECOAT OF ONGECOAT

CENTREERBARE
ABUTMENTS

4,2/0

4,0/1,5

Fixatieschroeven Activatorset

TERTIAIRE DELEN VOOR
CENTREERBARE ABUTMENTS (LOCATOR®)

TERTIAIRE DELEN VOOR KROON

Behuizing

Kunststof matrix

Occlusale
fixatieschroef

voor kroon

Ø 2,2
Ruimer

Pasabutment

Laterale
fixatieschroef

met gleuf

Kunststof
bus

Uitbrandbare
kunststof bus

Fixatieschroef
voor abutment

Ø 1,8*0,25
Tap

Deactivator steg
matrix maxi

Deactivator steg
matrix mini

Ø 2,8
Ruimer

Ø 4,2
Gouden

bus

Ø 4,2
Kunststof

bus

Steg matrix
mini goud

Matrix voor bal goud

Behuizing
dalbo plus

Insert
dalbo plus

Activator Deactivator

Kunststof matrixen

Activator voor matrix voor bal (dalbo)

Indrukstift

Steg patrix
mini goud

Kunststof
patrix mini

Steg matrix
maxi goud

Steg patrix
maxi goud

Kunststof
patrix maxi

Ø 4,2
Kunststof
bus lang

Ø 4,2
Kunststof
bus lang

Rebase
schroef

Ø 4,2
Gouden
bus lang

Ø 4,2
Gouden

bus

4,0/3 4,0/5 4,2/0 4,0/4 4,0/5 4,0/6 4,0/15° 4,0/30° 5,2/3,8 5,2/1,5 4,0/1,5 4,0/3,5 4,0/5,5 5,2/2,0 4,0/0,4 4,0/1,5 4,0/3,0 4,0/5,0 5,2/0,6

4,2/1 4,2/3 5,2/0 5,2/1 5,2/3 4,0/1 4,0/1
15°

4,2/0
10°

4,2/1
10°

4,2/0
20°

4,2/1
20°

4,2/0
30°

5,2/0
10°

5,2/1
10°

5,2/0
20°

5,2/1
20°

5,2/0
30°

5,2/1
Kunststof

5,2/1
Goud

4,0/0
Basis voor
keramisch

4,0/0
Basis voor
keramisch

lang

Basis voor
individueel

titanium
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ALGEMEENRATEL EN TOEBEHOREN IN- EN UITTIKDELEN

IMPLANTAATBOREN
INTERNE OF EXTERNE KOELING

BOORSTOPPERS SINUSBODEM
ELEVATOREN

BEITELS
BOTVERDICHTERS

BEITELS
PLAT

HULPDELEN
VOOR HOEKSTUK

Ø 2,55
Pilot

Pilot
Rood

18 mm

Ø 3,4
Wit

18 mm

Ø 4,0
Blauw
18 mm

Ø 3,4

Ratelhandvat

Verlengstuk

Instrumentendoos
Basisset

selectie meest courante instrumenten Uittikgewicht Uittikdeel

Dubbel zeskant Parallelpin

Doorprikker
voor boor

Verlengstuk krom Intikpunt

Intik-/uittikdeel

Steeksleutel Hamerkopje Verlengstuk recht

Ø 4,0 Ø 4,6 Ø 5,2 Ø 3,4 Ø 4,0 Ø 4,6 Ø 5,2 4,0 6,0 8,0 Verleng-
stuk

Schroeven-
draaier

Dubbel
zeskant

Dubbel
zeskant

W&H

Dubbel
zeskant

W&H
lang

Crestotoom Rosen Lindemann Ø 2,55
Pilot kort

Ø 3,4 Ø 3,4
Kort

Ø 4,0 Ø 4,0
Kort

Ø 4,6 Ø 4,6
Kort

Ø 5,2 Ø 5,2
Kort

Counter
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