
 
Implanteren zonder zorgen  

 

HEALING COLLAR BIJ TRABECULAR METAL EN TAPERED SCREW-VENT IMPLANTATEN 

 

De titanium Healing Collar, is ééndelig en wordt gebruikt voor de vorming van de weke delen tijdens het 

genezingsproces, vóórdat er een definitieve restauratie wordt geplaatst. De Healing Collar is uitsluitend 

bestemd voor éénmalig gebruik. 

HERKENNING/KLEURCODERING 

 

 

 

 

PLAATSEN HEALING COLLAR – VOORKOM BESCHADIGING INTERN SCHROEFDRAAAD VAN HET IMPLANTAAT 

Plaats de Healing Collar met een 1.25 mm Hex Tool (zeskantsleutel) in het implantaat en zorg er voor dat de 
Healing Collar en de Hex Tool zich AXIAAL (in het verlengde van de as van het implantaat) bevinden,  zodat 
het schroefdraad van de Healing Collar zonder weerstand (wrikken) in het interne schroefdraad van het 
implantaat geschroefd kan worden. Maximale kracht 10Ncm (is handvast).  
 
Gebruik geen chirurgische machine bij het plaatsen van de Healing Collar! 
 
Bij implantaten in het achterste deel van de onder- of bovenkaak is het raadzaam een handstuk met een 
rechte hoek te gebruiken om de Healing Collar er goed in te draaien. Indien gewenst kan een röntgenfoto 
(solo) worden gemaakt om te controleren of de Healing Collar volledig op zijn plaats zit.  

BELANGRIJK:  ervaart u enige weerstand bij het indraaien van de Healing Collar, dan betekent dit dat de Healing Collar 
niet in het verlengde van de as van het implantaat geplaatst is. Draai de Healing Collar er dan weer uit en draai hem er 
in de juiste stand (axiaal) weer in. 

Kleur 

Diameter 

implantaatplatform 

(links) 

Diameter EPC contour 

(rechtsboven) 

Hoogte (rechtsonder) 

3 mm 5 mm 7 mm 

 
3,5 mm 

3,5 mm (geen verbreding) HC333 HC335 - 

4,5 mm HC343 HC345 HC347 

5,5 mm HC353 HC355 - 

 
4,5 mm 

4,5 mm (geen verbreding) HC443 HC445 HC447 

5,5 mm  HC453 HC455 HC457 

6,5 mm HC463 HC465 - 

 

5,7 mm 6,5 mm HC563 HC565 - 

3 ,5 Ø mm platform 4 ,5 Ø mm platform 5 ,7 Ø mm platform  
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