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KWALITEITSBORGING VAN 
TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN
MULTISENSORMETINGEN GEBRUIKEN OM TE VOLDOEN 
AAN MEDISCHE NORMEN

GRONDIGE INSPECTIE VAN 
IMPLANTAATVERBINDINGEN 
MET GEDETAILLEERDE, 
TRACEERBARE  
RESULTATEN.

Fabrikanten van tandheelkundige implantaten 
moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en 
strenge wettelijke vereisten voor wat betreft de 
veiligheid van hun producten. Tijdens de productie 
moet elk implantaat worden geïnspecteerd door 
middel van een betrouwbaar proces om zeker te 
zijn dat het voldoet aan de strengste toleranties en 
productaansprakelijkheidsvereisten. 
Dit omvat gedetailleerde documentatie 
van het productieproces evenals veilige en 
fraudebestendige opslag van de meetresultaten.
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Meerdelige ennosale tandimplantaten bestaan uit drie 

componenten. De geschroefde implantaatbehuizing 

vervangt de tandwortel en wordt stevig in het kaakbeen 

geplaatst. Het abutment van het implantaat wordt gebruikt 

als verbindingsstuk tussen de implantaatbehuizing 

en de tandprothese, zoals een kroon of brug. Een 

borgschroef zorgt dat de verbinding van het abutment 

wordt vergrendeld op de binnenste conus van de 

implantaatbehuizing, waarbij de tanden ofwel stevig 

worden verschroefd of gecementeerd op het abutment.

Nauwkeurigheid is cruciaal voor de betrouwbaarheid 
Door precisie tijdens het productieproces te waarborgen, 

kan worden gegarandeerd dat het implantaatsysteem 

nauwkeurig wordt aangebracht en gedurende lange tijd 

stabiel blijft. Vooral de binnenste verbinding tussen de 

implantaatbehuizing en het abutment is uiterst belangrijk. 

Wat dit ontwerp van de verbinding zo kenmerkend maakt, is de 

conische afdichting tussen de twee implantaatcomponenten 

met een zeshoek aan de binnenkant die draaiing voorkomt.

Een coördinatenmeetmachine (CMM) zoals de Optiv 

Performance 443 van Hexagon Manufacturing Intelligence 

biedt zowel economische als procesgerelateerde voordelen 

om te voldoen aan de vereisten van de meettaak. Deze 

oplossing voor het meten van coördinaten maakt het mogelijk 

om geometrieën en vormeigenschappen met strenge 

toleranties van de prothese op hoge resolutie te inspecteren.

Daarnaast voegen we voor elke klant een op 

maat gemaakt kleminstrument toe, zodat zij hun 

werkstukken altijd stabiel kunnen vastklemmen.

Een veilig en geoptimaliseerd meetproces garanderen 
Afwijkingen van de buitenconus en binnenconus van het 

abutment van de implantaatbehuizing en van de vorm van 

het oppervlak van de zeshoek aan de binnenkant kunnen 

worden vastgesteld door middel van tactiele scans. De gehele 

afmeting van de zeshoek aan de binnenkant en de eenvoudiger 

te bereiken hoek van de buitenconus van het abutment 

kunnen echter ook optisch worden gemeten. Hierdoor wordt 

de snelheid van het gehele inspectieproces geoptimaliseerd.

De Optiv Performance 443 biedt ook fraudebestendige 

elektronische documentatie van het volledige inspectieproces. 

Hierdoor kunnen meetrapporten automatisch worden 

aangemaakt en gearchiveerd terwijl de gegevens zeer 

goed beveiligd blijven. Doordat er geen fysieke, afgedrukte 

exemplaren meer hoeven te worden gebruikt en de 

betrouwbaarheid van het proces wordt verbeterd, kunnen 

fabrikanten verzekerd zijn van volledige traceerbaarheid 

van elk individueel implantaat, in overeenstemming met 

internationale regelgevende instanties.

Optiv Performance 443 - Het ideale hulpmiddel voor extreem 
nauwkeurige inspectie en eenvoudige documentatie van 
tandheelkundige implantaten

Dankzij het uitgebreide aanbod aan sensoropties voor deze 
multisensor CMM kunnen de tandheelkundige implantaten 
volledig en zonder verontreiniging worden gemeten, zonder dat 
ze opnieuw moeten worden vastgeklemd. 
De unieke Optiv Dual Z-optie garandeert ongeëvenaarde 
toegang tot de inspectiedelen voor alle gebruikte sensoren.

De Optiv Performance 443 Dual Z multisensor coördinatenmeetmachine met optionele 
Optiv Dual Z onafhankelijke verticale assen, uitgerust met optische en tactiele sensoren
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