
Extreem
snel,  
precies,
zachtzinnig

#whdentalwerk

video.wh.com

Neem contact op 
met uw vakhandel 
of kijk op wh.com



322

Koelen daar waar het nodig is
De koelmiddeltoevoer door het instrument tot vlakbij 
het werkpunt garandeert een optimale koeling van het 
instrument en van het te bewerken harde weefsel.

Minimaal invasief, maximale power – 
ultrasoontechnologie in de mondchirurgie
›  Automatische instrumentherkenning
›  Drie individuele bedrijfsmodi
›  Kortstondige stijging van het vermogen 

met 20% dankzij boostfunctie
›  Ideale verlichting van het operatieveld 

door LED-ringverlichting
›   Efficiënte koeling door het uittreden van spray 

vlakbij het werkgebied van het instrument
›   Handstuk met LED-houder en kabel, 

thermodesinfecteerbaar en steriliseerbaar

Waarom
piëzotechnologie?

Piezomed legt alle voordelen van innovatieve 
ultrasoontechnologie in de handen van mondchirurgen: 
hoogfrequente microtrillingen zorgen ervoor dat er met 
ongelofelijke precisie kan worden gesneden. Bovendien 
zorgen ze door het zogenaamde cavitatieeffect voor een 
vrijwel bloedvrij operatieveld tijdens de behandeling.

Instrumenten 
voor de 
botchirurgie
De fijne zaagvertanding –  
meer tanden per 
instrument – verlegt  
de grenzen bij het 
bewerken van botten.

B4
Scherpe beitel voor het
splijten van de kaakkam.

B5
Scherpe schraper voor het
verzamelen van botchips en het
verwijderen van botdeksels.

B1
Fijn vertande zaag voor fijne
zaagsneden, met weinig botverlies
bij het wegnemen van botblokken.

B2R, B2L
Fijn vertande zaag voor horizontale
zaagsneden, met weinig botverlies,
voor gebruik in moeilijk 
toegankelijke zones. Model met 
buiging naar rechts en model met 
buiging naar links verkrijgbaar.

B3
Scherp instrument voor het
modelleren en contoureren van
het botoppervlak en voor het 
verzamelen van botchips.

B6, B7
Speciale zaag voor fijne en diepe
zaagsneden in recordtijd. Ook
geschikt voor het verwijderen van
tandwortels en voor apexresecties.
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Instrumenten 
voor de 
retrograde 
endodontiet

Gediamanteerde en 
zachte instrumenten voor 
een eenvoudige toegang 
tijdens de retrograde
wortelkanaalbehandeling.

Instrumenten voor de 
grondige reiniging bij
de parodontitisbehandeling 
en voor de atraumatische 
tandextractie.

EX1
Instrument voor atraumatische
tandextracties om het alveolaire
bot te behouden.

R3D
Gehoekt, gediamanteerd
instrument voor de retrograde
wortelkanaalbehandeling.

EX2
Instrument voor atraumatische
tandextracties om het alveolaire
bot te behouden.

R4RD
Sterk naar rechts gebogen,
gediamanteerd instrument
voor de retrograde 
wortelkanaalbehandeling.

P1
Voor het verwijderen van
concrementen in het subgingivale
gebied. Ideaal voor de behandeling
van diepe, periodentale pockets.

R1D
Recht, gediamanteerd
instrument voor de retrograde
wortelkanaalbehandeling.

P2RD
Naar rechts gebogen,
gediamanteerde tip voor het
parodontale debridement. 
Uitermate geschikt voor  
open rootplaning.

R2RD
Licht naar rechts gebogen,
gediamanteerd instrument 
voor de retrograde 
wortelkanaalbehandeling.

P2LD
Naar links gebogen, 
gediamanteerde tip voor
het parodontale debridement. 
Uitermate geschikt voor
open rootplaning.

R2LD
Licht naar links gebogen,
gediamanteerd instrument
voor de retrograde 
wortelkanaalbehandeling.

Instrumenten 
voor de 
parodontologie 
en extractie

R4LD
Sterk naar links gebogen,
gediamanteerd instrument
voor de retrograde 
wortelkanaalbehandeling.
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Preparatie 
van het 
implantaatbed 
en crestale 
sinuslift
De preparatie-instrumenten 
zijn speciaal afgestemd 
op de botkwaliteit in de 
bovenkaak.

De instrumenten maken 
een veilige laterale 
preparatie van de 
kaakholtewand en het 
atraumatisch mobiliseren
van het Schneiderse 
membraan mogelijk.

Instrumenten 
voor laterale 
sinuslift

Z35P
Gediamanteerd instrument voor
uitbreiding van de proefboring  
(tot een diameter van 3,5 mm)  
in de corticale zone.

I4A, I4P
Instrumenten voor de preparatie 
van het implantaatbed (4 mm)  
tot de gewenste diepte.
A = anterieure zone
P = posterieure zone

I1
Gediamanteerd instrument  
met dieptemarkering voor  
de axiale proefpreparatie.

Z25P
Gediamanteerd instrument voor
uitbreiding van de proefboring  
(tot een diameter van 2,5 mm)  
in de corticale zone.

I2A, I2P, I3A, I3P
Instrumenten voor de  
stapsgewijze preparatie van  
het implantaatbed (2 tot 3 mm)  
tot de gewenste diepte.
A = anterieure zone
P = posterieure zone

Z35P
Aan de kopse kant gediamanteerd
instrument met interne 
koelmiddeltoevoer voor de 
preparatie van de bodem 
van de kaakholte en voor 
het omhoogbrengen van het 
Schneiderse membraan door 
middel van koelmedium.

S4
Instrument met afgeronde randen
voor het atraumatisch losmaken
van het Schneiderse membraan.

S5
Instrument met afgeronde randen
voor het atraumatisch losmaken
van het Schneiderse membraan.

S1
Gediamanteerd instrument voor het
prepareren van een botdeksel voor
de laterale sinusbodemaugmentatie
alsmede voor het verlengen van
kroonranden.

S2
Instrument met gediamanteerde
bol voor het prepareren van
een botdeksel voor de laterale
sinusbodemaugmentatie alsmede
voor het verlengen van 
kroonranden.

S3
Instrument om het Schneiderse
membraan op zachtzinnige wijze
los te maken van het bot. Drie
sprayopeningen beschermen het
Schneiderse membraan door een
laagje koelmiddel.
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De W&H Piezomed-instrumenten

»Bone« 
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Sinus »SPECIAL« 
S1, S2, S3, S4, S5

»EX« 
EX1, EX2

»Endo« 
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, 
R4LD

»Paro« 
P1, P2RD, P2LD

»Implant/Crestal P« 
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

»Implant/Crestal A« 
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

De W&H Piezomed-instrumenten kunnen, net als de 
instrumentenwisselaar en de instrumententray, in het ultrasoonbad 
geprepareerd, thermisch gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden.

INSTRUMENTENSETS

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com


