
 

 

 
Looking for an exciting city trip? Implacom goes 

Belgrado, join us, June 1 – 2, 2018 

 

 

Nog in het bezit van een “Retro (Nouvag) 
Fysiodispenser” 
Dan wordt het tijd voor de allernieuwste MD30 chirurgische machine en 
ontvang een 2e micromotor type 2097 ter waarde van € 798,-- geheel 
gratis  

 motorsnelheid 300 - 50.000 rpm  
 torque 5Ncm - 70Ncm 
 real-time weergave van snelheid en torque in display ………. 

Ruil nu uw "oude" Nouvag chirurgische machine in, betaal € 2.995,- (excl. btw) 
en ontvang de "gloednieuwe" MD30 chirurgische machine t.w.v. € 3.534,00 en 
een tweede micromotor geheel gratis.  

Uw totale voordeel is € 1.337,00 

 

 

 

 

 
3.1mmD Eztetic™ Implantaat.  
Te smalle kaak, te weinig ruimte? Mogelijkheden? 

“Wat een aanwinst, hoge primaire fixatie, draait er makkelijk in, voelt gewoon 

goed”, aldus een enthousiaste gebruiker. 

 

Start ook met de Eztetic en ontvang de chirurgische kit gratis 

 

 
 

 
 
 

 
Wordt hét Perio Preventie  
Centrum in jouw omgeving 

 
 

M32 → PerioSafe aMMP8 speekseltest  

Bespreek binnen 5 minuten de testuitslag met de patiënt.  

 Persoonlijk preventieprogramma 

 Hoge compliance 

 Duidelijkheid en inzicht 

→ Wil je weefselafbraak aantonen nog voordat er een pocket is ontstaan? 
→ Wat is de visie van je praktijk?  
→ Bied je preventie aan om schade te voorkomen of repareer je geleden 
schade?  
 
Behandel voordat er schade is ontstaan,  kijk vooruit! 
 

https://www.implacom.nl/nieuws/balkan-implant-forum-1-2-juni-2018
https://www.implacom.nl/producten/promotie-acties/speciale-actie-ruil-oude-nouvag-chirurgische-machine-in-voor-een-md30
https://www.implacom.nl/producten/promotie-acties/speciale-actie-ruil-oude-nouvag-chirurgische-machine-in-voor-een-md30
http://www.implacomshop.nl/magento2/
https://www.implacom.nl/nieuws/ruil-oude-nouvag-chirurgische-machine-in-voor-de-allernieuwste-md30
http://www.implacomshop.nl/magento2/
https://www.implacom.nl/producten/implantaten/eztetic-3-1mmd
https://www.vanderschoor.org/assets/admin/plugins/kcfinder/upload/files/comic.folder.pdf


 

 

 

Digitale workflow op Zimmer implantaten 

Welke mogelijkheden zijn er? 

 Digitale afdruk 

 Ti base, zonder friction fit.  

 Individuele gefreesde abutments, met friction fit  

 In 3-Shape of Exocad omgeving 
 

 

 

 

 
Dafilon 5.0 monofilament hechtmateriaal 

• Niet resorbeerbaar hechtmateriaal 
• Kleur blauw, Lengte 45 cm  
• Naald DSMP13 (3/8 – 13mm lang) 
• Cutting MicroTip ▼ 

Prijs per verpakking van 36 stuks € 140,00 (excl. btw) 
(per stuk € 4,09 incl. btw) 
                

 
 

 

Evenementen en Cursussen 
 1-2 jun - Implacom goes Belgrado 

 7 jun – Surgery all at Once (Nog 4 plaatsen VRIJ) 

 30 aug - 8 okt – Starten met implanteren 

 21 sep – diagnosticeren en behandelen van peri implantitis 

 27 – 30 sep – Sofia Dental Meeting 

 Diverse data, Hands-on, Stoma Duitsland 
 

   

 

Implacom BV, Paleisweg 5, 3886 LCGarderen                                                                                               
+31(0)577 46 1927 kantoor +31(0)6 220 01 061 kantoor 

 

 

 

http://www.implacom.nl/
https://www.implacademy.nl/
http://www.periosafe-nederland.nl/1171-2/1144-2/
http://www.implacom.nl/
mailto:info@implacom.nl
https://www.facebook.com/Implacom/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ImplacomBV
https://www.implacom.nl/producten/prothetiek/zfx-dental-the-global-leader-in-digital-dentistry

