
HECHTDRAAD « Met de ambitie om de chirurgische handeling te 
perfectioneren, heeft Neohm exclusief voor tandheelkundige 
chirurgie - implantaten - bot & mucogingivale transplantatie, 
een compleet assortiment hechtdraden vervaardigd uit 
verschillende materialen die aan elke klinische indicatie en 
technische eis van de behandelaar kunnen voldoen.

Cédric Vigo - President Néohm

GEOPTIMALISEERD NAALDDESIGN 

De vorm van de inox naald, driehoekig en reverse-cutting, 
vergemakkelijkt, samen met haar geoptimaliseerde scherpte,  
de penetratie in de flappen zonder weefseltrauma.

VERSCHILLENDE MATERIALEN VOOR DE DRAAD

Het is aan de behandelaar om de meest geschikte draad te kiezen voor 
zijn klinische indicatie, het profiel van zijn operatie en zijn werkfilosofie om 
de kwaliteit van de genezing te optimaliseren. Hij kan kiezen uit :

• RESORBEERBAAR MONOFILAMENT  (Monofast / Monosorb) ideaal voor       
   zachte weefsels, bottransplantaties en klassieke chirurgie ; de genezing wordt   
   geoptimaliseerd omdat tandplak wordt beperkt, 

 
• NIET-RESORBEERBAAR MONOFILAMENT (Polypropyleen / Nylon / PTFE) voor uw  
   muco-gingivale procedures en andere transplantaties of reconstructies,

• RESORBEERBAAR MULTIFILAMENT in Polyglycolzuur bedekt met een biologische   
   coating: (Polycaprolacton) en calciumstearaat,

• NIET-RESORBEERBAAR MULTIFILAMENT in zijde.

De Néohm hechtdraden zijn Medical Devices die voldoen aan de Richtlijn 93/42 EEG van 14 juni 1993 alsook 
aan de wijziging van de Richtlijn 2007/47/EC van 5 september 2007. 

Hechtdraad ontworpen in Europa                    Vereenvoudigde verpakking Zelfklevend etiket voor      
traceerbaarheid



Monofast - snel resorbeerbaar x12 75
cm

90 - 120d resistent gladpaars

Monofast monofilament resorbeerbare 
hechtdraden combineren gebruiksgemak voor 
de behandelaar en comfort voor de patiënt 
in bijna alle klinische situaties. Aanvankelijk 
gebruikte ik ze alleen voor specifieke indicaties 
om riskante verwijderingen van hechtingen te 
vermijden. Ik moet zeggen dat ik ze sinds 2021 
in mijn praktijk dagelijks gebruik in bijna alle 
klinische situaties van 5/0 en 6/0 in Monofast 
tot 7/0 in Monosorb; een geweldige ontdekking!

Dr. Gary FINELLE - Dental7Paris

Hechtdraden zijn verre van een onbelangrijk 
punt in de chirurgie. Het doel is de stabiliteit van 
de weefsels tijdens de eerste postoperatieve 
dagen te behouden.

De fysisch-chemische eigenschappen van 
Monofast hechtdraden, met name de elasticiteit, 
maken het tot een referentieproduct.

Dr. Patrice MARGOSSIAN - Smile Concept

Naald
Draad

Sectie Ref. product
1/2 circle - 13mm 6/0 DM26PC
3/8 circle - 13mm 6/0 DM19PC

3/8 circle - 16mm

3/0 DM13PC
4/0 DM03PC
5/0 DM01PC
6/0 DM18PC

3/8 circle - 19mm
3/0 DM17PC
4/0 DM16PC
5/0 DM14PC
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x12 75
cm

180 - 210d resistent gladpaars

Bij peri-implantaire mucogingivale 
chirurgie is de Monosorb 7.0 hechtdraad 
een belangrijke troef, zowel vanwege 
de penetratiecapaciteit van de naald 
in het weefsel, waardoor extreem 
dun weefsel kan worden gehecht, als 
vanwege de breukvastheid, waardoor 
weefseltractie mogelijk is waar nodig.

De resorptie van deze hechtdraad 
respecteert het genezende weefsel 
en heeft het voordeel dat bacteriële 
tandplak niet wordt vastgehouden.

In het geval van een driedimensionale 
ROG-botreconstructie met een 
titaniumrooster zijn twee van de 
belangrijkste punten voor het 
succes van dit type reconstructie de 
weefselpassiviteit en het behoud 
van een primaire sluiting tijdens de 
genezingsfase. Het gebruik van Neohm 
hechtdraad, in dit geval Monofast 6/0 
voor crestale hechtingen in 2 vlakken, 
en Monosorb 7/0 voor offloading 
hechtingen, bieden een garantie voor 
optimale kwaliteit, zowel wat betreft 
naalden en hechtdraden, als wat betreft 
spanning en steekvastheid tijdens de 
genezingsfase. 

Dr. Frédéric CHAMIEH

Naald
Draad

Sectie Ref. product
3/8 circle - 8mm 7/0 DM21PD

3/8 circle - 13mm
6/0 DM18PD
7/0 DM19PD

3/8 circle - 16mm

3/0 DM10PD
4/0 DM14PD
5/0 DM01PD
6/0 DM15PD

3/8 circle - 19mm
3/0 DM16PD
4/0 DM17PD
5/0 DM11PD
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Dr. Olivier DE MONCK D’UZER

Ik gebruik de Monofast 6/0 hechtdraad bij 
Kazanjian vestibuloplasty. De resorbeerbare 
aard van deze hechtdraad is essentieel voor 
deze vestibulaire verdiepingstechniek.
Door de grootte en het formaat van de naald 
kan het diepe vlak gemakkelijk worden 
gehecht. Ten slotte zorgt de stijfheid van 
de naald voor periostale verankering in de 
vestibulaire bodem. Ik ben erg blij met het 
gebruik van deze hechtdraad bij deze indicatie, 
maar ook bij al mijn mucogingivale operaties.

Dr. Pierre KELLER - pk-formations

Monosorb - resorbeerbaar



x12 75
cm
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resistent

Naald
Draad

Sectie Ref. product
3/8 circle - 13mm 6/0 DM22PA

3/8 circle - 16mm

3/0 DM03PA
4/0 DM02PA
5/0 DM11PA
6/0 DM23PA

3/8 circle - 19mm
3/0 DM06PA
4/0 DM05PA
5/0 DM24PA

blauw glad, flexibel
elastisch
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Polypropyleen - niet-resorbeerbaar x12 75
cm

Ik gebruik 6/0 polypropyleen monofilament bij parodontale plastische chirurgie. De 
treksterkte, weefselondersteuning en het ontbreken van ontstekingen garanderen een 
optimale genezing.

Bij tunnelingchirurgie worden dubbel hangende hechtingen gebruikt voor coronale tractie 
en ondersteuning van het transplantaat. De genezing na 9 maanden toont de bedekking en 
verdikking van het tandvlees, wat stabiliteit op lange termijn garandeert.

Dr. Antoine POPELUT - Odontia

Naald
Draad

Sectie Ref. product
3/8 circle - 13mm 6/0 DM18PP

3/8 circle - 16mm

3/0 DM14PP
4/0 DM13PP
5/0 DM12PP
6/0 DM15PP

3/8 circle - 19mm
3/0 DM07PP
4/0 DM16PP
5/0 DM17PP

resistentblauw glad
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PTFE Neoflon - niet-resorbeerbaar x12 55
cm

resistentwit glad

Naald
Draad

Sectie Ref. product

3/8 circle - 13mm
5/0 N5DM135512S
6/0 N6DM135512S

3/8 circle - 16mm

3/0 N3DM165512S
4/0 N4DM165512S
5/0 N5DM165512S
6/0 N6DM165512S

3/8 circle - 19mm
3/0 N3DM195512S
4/0 N4DM195512S
5/0 N5DM195512S

Nylon - niet-resorbeerbaar
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PGA Rapid - snel resorbeerbaar x12 75

cm

Ik heb gekozen voor de 5/0 snel-resorbeerbare PGA-hechtdraad omdat deze universeel is 
en zowel mechanische sterkte als uitstekend weefselbehoud combineert met een absoluut 
niet-traumatisch karakter tijdens het gebruik en in de dagen daarna, waardoor optimale 
genezing en stabiliteit van de hechtingen gedurende de cruciale eerste zeven dagen 
mogelijk is. Dankzij de resorptietijd van 15 dagen kunnen we een controle uitvoeren zonder 
de hechtdraad te moeten verwijderen, wat het comfort en de rust van de patiënten ten 
goede komt.
De afwezigheid van ontsteking, het bijna onzichtbare karakter en het gemak van het 
onder spanning zetten zijn doorslaggevende elementen die van deze hechtdraad mijn 
systematische keuze maken.

Dr. Carole LECONTE - Letia

42d resistent

Naald
Draad

Sectie Ref. product

3/8 circle - 16mm
3/0 DM02PR
4/0 DM01PR
5/0 DM06PR

3/8 circle - 19mm
3/0 DM07PR
4/0 DM08PR
5/0 DM09PR

kleurloos uitmuntend
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PGA II - resorbeerbaar x12 75
cm

60 - 90d resistent

Naald
Draad

Sectie Ref. product

3/8 circle - 16mm
3/0 DM12PG2
4/0 DM13PG2
5/0 DM14PG2

3/8 circle - 19mm
3/0 DM15PG2
4/0 DM16PG2
5/0 DM17PG2

kleurloos uitmuntend
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x12 75
cm

Naald
Draad

Sectie Ref. product

3/8 circle - 16mm
3/0 DM06JE
4/0 DM07JE
5/0 DM08JE

3/8 circle - 19mm
3/0 DM09JE
4/0 DM10JE
5/0 DM11JE

zwart trekkracht

Zijde - niet-resorbeerbaar

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.bemos.be

Verpakking
12 stuks

x12

 Lengte draad
55 - 75 cm

75
cm

55
cm

Geoptimaliseerd 
naalddesign
driehoekig
reverse-cutting
in inox

Sticker voor 
traceerbaarheid

Vereenvoudigde 
verpakking

Volledige 
weefselresorptietijd

Oppervlak
 Glad, flexibel, elastisch

Monofilament

Multifilament Weefsel-
penetratie

Spanning
Resistentie
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