
Altus™
GINGIVA Hoogtemeter

Lees buiten de mond het meetresultaat af 
en kies de correcte abutmenthoogte

Doordat het Altus™ meetinstrument de dikte van de 
gingiva vanaf het implantaat nauwkeurig bepaalt, maakt 
u altijd de juiste keuze in abutmenthoogte.

Altus™ overtuigt door de onovertroffen eenvoud in gebruik. 
De positionering op het implantaat is zeer eenvoudig. 
De Altus™ Hoogtemeter hoeft niet op het implantaat te 
worden vastgeschroefd.

Het speciaal gevormde gingivaplateau registreert in elke 
situatie de hoogste gingivapositie rondom het implantaat.

Altus™ is duurzaam en kan eenvoudig in de autoclaaf  
worden gesteriliseerd.

Met behulp van een pincet kan Altus™ zelfs de moeilijkste  
plekken achterin de mond bereiken.

Registreert het hoogste 
punt van de gingiva 

Snel te positioneren 
zónder te schroeven

Accurate bepaling van de gingivahoogte met  
Altus™ vóórdat u het abutment uitkiest

Te hoog of te laag liggende abutments behoren eindelijk tot het verleden!

Gingivaplateau



De Altus™ Hoogtemeter bestaat uit een schuif (PEEK) en een 
multifunctioneel deel met schaalverdeling (roestvrij staal)

Altus™ kan gebruikt worden op een veelvoud aan 
implantaatplatformen  
(bel ons voor navraag indien uw implantaatsysteem niet in deze lijst staat)

Astra Tech OsseoSpeed®   3.5 mm / 4.0 mm
Biomet 3i Certain®   3.4 mm / 4.1 mm
Camlog®/ Conelog®   3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm
Dentsply-Friadent Frialit / Xive®  3.4 mm / 3.8 mm / 4.5 mm / 5.5 mm 
Dentsply-Friadent Ankylos®  3.5 mm
Medentika M-Implant®  3.0 - 5.0mm
Nobel Active®    NP 3.5 mm
Nobel Biocare Replace Select®  3.5 mm / 4.3 mm
Straumann Bone Level®   NC / RC
Zimmer Tapered Screw-Vent®/
MIS SEVEN®/ Bio Horizons 3.5 mm (platform)
Internal®

Implantaat    Diameter

Astra Tech OsseoSpeed®   4.5 mm / 5.0 mm
Biomet 3i Certain®   5.0 mm
Camlog®/ Conelog®   5.0 mm
Nobel Active®    RP 4.3 mm / 5.0 mm
Nobel Biocare Replace Select®  5.0 mm / 6.0 mm
Straumann SynOcta®   RN 4.8 mm
Straumann SynOcta®   WN 6.5 mm
Zimmer Tapered Screw-Vent®/
MIS SEVEN®/ Bio Horizons 4.5 mm (platform)
Internal® 

Afbeelding	 	 Artikelnr.	 Omschrijving	 	 	 	 	 Prijs	EUR

     2013.901  Altus™ GINGIVA Hoogtemeter voor de  49.00	
       nauwkeurige bepaling van de gingivahoogte 
       op implantaten en de selectie van de correcte  
       abutmenthoogte

       *Beschikbaar vanaf juli 2013
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De producten gemarkeerd met een ® zijn geregistreerde merknamen van de respectievelijke producenten.
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