
DE EVOLUTIE 
VAN HANDINSTRUMENTEN
Een overzicht van de verschillende instrumenttypen 
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DIAGNOSTIEK 3

PA-SONDES

WHO-sonde

Voor de eerste diagnose in het kader van de Parodontale 
Screening Index (PSI) en daarnaast voor de documentatie 
en controle van het verloop van een parodontale aandoe-
ning zijn PA-sondes onmisbare instrumenten.
PA-sondes zijn bijzonder nauwkeurig, om een exacte 
pocketdieptemeting en een zekere diagnostiek te 
garanderen.
De zwarte markeringen aan de punt van de sonde maken 
gemakkelijk aflezen van de pocketdiepte mogelijk. De 
wereldwijd bekendste hiervan is de WHO-sonde, die 
werd ontwikkeld voor de Community Periodontal Index 
of Treatment Needs (CPITN) methode. De kogelvormige 
punt verhoogt de tactiele gevoeligheid. 
Daarnaast heeft deze een belangrijke eigenschap: 
de punt veroorzaakt geen letsel aan weefsel en pocket-
bodem. Bovendien diagnosticeert de kogelvormige punt 
subgingivaal tandsteen en andere oneffenheden op het 
worteloppervlak. 
Alle schaalverdelingen op parodontale sondes zijn aange-
geven in millimeter.
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DIAGNOSTIEK4

OVERIGE PA-SONDES FURCATIESONDES

Marquis 12 Sonde 53B
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Furcatiesondes worden voor het onderzoeken van de 
plaats en de diepte van furcatielaesies gebruikt. Daarbij 
wordt de toegang vanuit verschil-
lende hoeken in het gebied van 
de boven- en onderkaak voor 
onderzoek mogelijk gemaakt.
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INSTRUMENTENLEER 5

OPBOUW VAN INSTRUMENTPUNTEN

De instrumentpunt bestaat uit een functieschacht en 
een werkuiteinde (lemmet). Vaak wordt bij de schacht 
nog onderscheid gemaakt tussen bovenste schacht en 
eerste schacht (ook eindschacht genoemd). De func-
tieschacht kan verschillend gevormd zijn. Al naargelang 
het toepassingsgebied worden korte, normale of lange 
schachten gekozen.

Instrumentpunt

Bovenste schacht eerste schacht
Werk-

uiteinde

Curettes onderscheiden zich door 
een afgerond lemmet, scalers lopen 
spits toe. Het lemmet van de instru-
menten bestaat uit gelaatsvlakken, 
werkvlakken (ook lateraalvlakken 
genoemd) en snijkanten.

Op de afbeelding worden dwarsdoorsneden van de ver-
schillende instrumenttypen getoond. In tegenstelling tot 
universele curettes en scalers hebben Gracey-curettes 
een afgevlakt gelaatsvlak.
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INSTRUMENTTYPEN6

KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Scalers worden vooral gebruikt voor het verwijderen 
van harde en zachte aanslag van boven de tandvleesrand 
(supragingivaal) gelegen tandsteen.

(Sikkel)scaler

Kenmerken Toepassings-
gebied

Voorbeeld

• Punt aan het 
lemmetuiteinde

• Hoekige achter-
vlakken

• Twee snijkanten

• Supragingivaal Scaler 204S

Curettes worden gebruikt om zowel onder (subgingivaal) 
als ook boven (supragingivaal) de tandvleesrand gelegen 
biofilm te verwijderen.

Universele curettes

Kenmerken Toepassings-
gebieden

Voorbeeld

• Ronding aan het 
lemmetuiteinde

• Afgeronde ach-
tervlakken

• Twee snijkanten

• Supra- en 
subgingivaal

Columbia 4L
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Gracey-curettes

Kenmerken Toepassings-
gebieden

Voorbeeld

• Ronding aan het 
lemmetuiteinde

• Afgeronde ach-
tervlakken

• Eén snijkant
• Afhellende, 

convexe werk-
vlakken

• Subgingivaal Gracey 7

Dual Gracey

Kenmerken Toepassings-
gebieden

Voorbeeld

• Twee snijkanten
• Ronding aan 
het lemmetuit-
einde

• Subgingivaal
• Mesiaal en 

distaal

Mini Dual Gracey

Meer informatie vindt u op pagina 14.
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OPBOUW

Men maakt onderscheid tussen rechte en sikkelvormige 
scalers. Terwijl de rechte scalers een vlak, recht werkuit-
einde hebben, is het lemmet van de sikkelscaler gewelfd. 
Een speciale variant zijn de slagscalers (hoe-scalers).

De hoe-scaler anterior 
als voorbeeld voor 
slagscalers. Deze 
kenmerkt zich door 
een haakachtige 
lemmet met afgeronde 
hoeken. Verder hebben 
zij een ellipsvormige 
snijkant.

De Micro Sickle in 
204SD-ontwerp dient 
als voorbeeld voor een 
sikkelscaler die wordt 
gebruikt op de distale 
vlakken in posterieu-
re gebieden. Vooral 
geschikt voor smalle 
interdentale ruimten.

De scaler 204S dient 
als voorbeeld voor een 
rechte scaler die op 
alle vlakken in poste-
rieure gebieden wordt 
gebruikt. Geschikt 
voor de verwijdering 
van supragingivale 
tandsteen.

Lateraalvlak

Rechte scalers hebben 
convex toelopende 

lateraalvlakken.

Snijkanten

90°

Punt

Gelaatsvlak

Hoe-scalers hebben 
een brede voorste 

snijkant

Gelaatsvlak
Snijkanten

Afgeronde 
hoeken

Lateraalvlak

90°

Sikkelscalers hebben 
recht toelopende 
lateraalvlakken.

Gelaatsvlak
Snijkanten

Punt Lateraalvlak

90°
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OVERIGE VEEL GEBRUIKTE SCALERS KLINISCHE TOEPASSING

Scaler LM23

Scaler H6-7

Scaler Nebraska 128

Hoe-scaler posterieur
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OPBOUW

In tegenstelling tot scalers hebben universele curettes 
afgeronde werkuiteinden resp. lemmets. De dwarsdoorsnede 
van een universele curette is vrijwel halfcirkelvormig, dat wil 
zeggen dat de curette een afgerond lateraalvlak heeft. 

VAAK GEBRUIKTE UNIVERSELE CURETTES

Langer 1-2 (posterieur, UK)

Langer 3-4 (posterieur, OK)

Langer 5-6 (anterieur, OK/UK)

Columbia 2L-2R

Columbia 4L-4R

90°

Afgeronde
punt Lateraalvlak

Gelaatsvlak

Snij-
kanten

De angulatie van de Langer lijkt op die van de Gracey-curettes (zie 
volgende pagina's). Daarom zijn voor de behandeling van een volledig 
gebit drie instrumenten nodig. De toegang wordt daardoor verbeterd.!
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GRACEY-SET

Gracey 1-2 (voor de voortanden, labiaal en linguaal)

Gracey 7-8 (voor de zijtanden, buccaal en linguaal)

Gracey 11-12 (posterieur, mesiaal)

OPBOUW

Net als universele curettes hebben Gracey-curettes 
afgeronde werkuiteinden resp. lemmets. Ook de dwars-
doorsnede van een Gracey-curette is vrijwel halfcir-
kelvormig, maar het gelaatsvlak loopt in een afbuiging 
van 70° ten opzichte van de schacht. Gracey-curettes 
worden tandvlakspecifiek toegepast.

Gracey 13-14 (posterieur, distaal)

Gracey 17-18 (posterieur, speciaal voor 7e en 8e molaren, sterk afgebogen)

Gelaatsvlak
Snijkant

Lateraalvlak

Afgeronde
punt

70°
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

De Gracey-set bevat alle instrumenten die vereist zijn voor 
een uitgebreide behandeling van alle tandvleespockets. 
Daarbij kan de instrumentkeuze individueel verschillen. 
Zo kan bijvoorbeeld de Gracey 15-16 een alternatief zijn 
voor de 11-12.
Als eenvoudig overzicht van de toepassingsgebieden 
van de Gracey-curettes dient de volgende grafiek van 
een boven- en een onderkaak.

Voortandgebied Premolaren en molaren
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palatinaal

Onderkaak

Bovenkaak



GRACEY-CURETTES 13

VARIANTEN

De gebruiker staan al naar gelang het behandelingsgebied 
meerdere Gracey-varianten ter beschikking. Zij onder-
scheiden zich wat betreft de lengte van het werkuiteinde 
(lemmet) en van de schacht.

100% 50%

100%
+3 mm +3 mm

Standaard Gracey Macro-Gracey Mini-Gracey

Standaard Gracey-curettes zijn met name geschikt 
voor het biofilmmanagement in standaardsituaties. De 
hoek van het lemmet maakt gemakkelijk invoeren in de 
sulcus mogelijk en beperkt het weefseltrauma zoveel 
mogelijk.

Macro-Gracey-curettes met 3 mm langere schacht 
kunnen worden toegepast voor de reiniging en het glad 
maken van wortels in pockets met een diepte van 5 mm 
of meer.

Mini-Gracey-curettes hebben een ongeveer 50% korter 
lemmet en een 3 mm langere schacht. Het totale lemmet 
van dit instrument ligt tegen het worteloppervlak aan. 
Zeer nauwe pockets en furcaties zijn zo goed bereikbaar.
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OPBOUW

In tegenstelling tot Gracey-curettes heeft de Dual Gracey 
twee snijkanten. Daarbij staan de beide gelaatsvlakken 
in een hoek van 75° ten opzichte van de schacht. Dit 
speciale instrumentontwerp maakt de behandeling 
mogelijk van distale en mesiale vlakken in dezelfde 
interdentale ruimte met hetzelfde instrumentuiteinde.
De Dual Gracey is daarmee een gecombineerde 
universele en fineercurette voor de verwijdering van 
supra- en subgingivale tandsteen. Geschikt voor zowel 
verticale als horizontale technieken. De instrumentpunt 
is net als bij universele curettes afgerond, om letsel te 
vermijden.

75° 75°

   Gelaatsvlakken

SnijkantenSnijkanten
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faciaal/labiaal

faciaal/labiaal

oraal/
linguaal

oraal/
palatinaal

Regelmatig benodigde 
Gracey-curettes

1– 2

5– 6

3– 4

7– 8

11–12

13–14

17– 18

 9–10

15–16

en/of

en/of

en/of

DE TOEPASSING

Een doorslaggevend voordeel bij de 
toepassing van Dual Gracey-
curettes is dat de instrumentenset 
aanzienlijk kleiner is. 
Voordien had men een volledige 
Gracey-set nodig, terwijl nu twee 
Dual Gracey-instrumenten 
(anterieur en posterieur) volstaan.
De volgende schematische weerga-
ven tonen welke van de beide 
Dual Gracey-instrumenten op welke 
oppervlakken toegepast worden 
en trekken een vergelijking met 
de behandeling met traditionele 
Gracey-curettes.

Benodigde Dual Gracey-instrumenten:

 Mini Syntette Anterior

Syntette Anterior
en/of

LM-Syntette (posterieur)

Mini Syntette (posterieur)
en/of
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TOEPASSINGSGEBIEDEN VARIANTEN

LM-Syntette (posterieur)

Syntette AnteriorDe Dual Gracey “Syntette Anterior” vervangt de stan-
daard Gracey-instrumenten 1-2 en 3-4, alsmede 5-6 
en 7-8. Het is daardoor het ideale instrument voor een 
effectief en grondig biofilmmanagement in alle subgingi-
vale voortand- en premolaargebieden. De minivariant is 
voorzien van een korter lemmet en een langere schacht 
voor betere toegang in diepe pockets en furcatiegebieden.      

De Dual Gracey posterieur “LM-Syntette” vervangt de 
beide zijtand-Gracey-instrumenten 11-12 en 13-14. Zij 
is ontwikkeld voor de bewerking van alle subgingivale 
molarenvlakken. De minivariant is voorzien van een korter 
lemmet en een langere schacht voor betere toegang in 
diepe pockets en furcatiegebieden.    

Mini Syntette Anterior

Mini Syntette (posterieur)
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SLECHTS EEN HANDGREEP?

Met de keuze van een instrument neemt men een 
belangrijke beslissing. Voor het behoud van een lange 
gebruiksduur en ter voorkoming van beroepsafhankelij-
ke gezondheidsproblemen is het noodzakelijk om zeer 
goed rekening te houden met de ergonomie van de 
instrumenten.
Omdat in het verleden op zoek naar optimaliseringsmo-
gelijkheden veel werd geëxperimenteerd, zijn in de loop 
van de tijd twee belangrijke instrumentkenmerken door-
gevoerd: de kleurcodering van instrumenten voor betere 
identificatie en het gewicht van de instrumenten. 
Het bedrijf LM-Instruments Oy neemt het voortouw wat 
betreft de ontwikkeling van geoptimaliseerde instrumen-
ten. De nieuwe ErgoSense handgrepen zijn overtuigend 
op basis van de zachte siliconen door slipvaste greep bij 
gelijktijdig uitstekende tastgewaarwording. ErgoSense 
handgrepen maken naast optimale klinische resultaten 
duidelijke afname en zelfs verdwijnen van vermoeid-
heidsverschijnselen en pijn in hand en vingers mogelijk. 
Zij voorkomen carpaaltunnelsyndroom. Bovendien wor-
den handgewricht en vingers minder belast.

ERGONOMIE 17
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WAT IS HET RESULTAAT VAN HET SLIJPEN? SLIJPTECHNIEK

Roestvrijstalen instrumenten moeten na elke behandeling 
worden getest en geslepen. Waarom? Leest u verder.

Stompe instrumenten 
"polijsten" respectie-
velijk verwijderen de 
aanslag slechts ge-
deeltelijk. Bovendien 
bestaat op grond van 
het vaster aandrukken 
bij het werken een 
verhoogd breukrisico.

Lateraalvlak

Tand- en 
wortel-
vlak

Aanslag

Scherpe instrumen-
ten verwijderen de 
aanslag van tand- en 
worteloppervlakken 
vrijwel geheel. 

Scherpe instrumenten (in dwarsdoorsnede)

Stompe instrumenten (in dwarsdoorsnede)

Het slijpen van handinstrumenten is tijdrovend, lastig en 
moeilijk. Maar scherpe instrumenten zijn absoluut nood-
zakelijk voor effectief werken en een lange levensduur 
van de instrumenten Bovendien is de juiste methode 
voor het slijpen van de instrumenten van belang.
Terwijl in het verleden nog het "bewegen van het instru-
ment bij gefixeerde slijpstenen" werd toegepast, gaat 
vandaag de dag de voorkeur uit naar "bewegen van de 
slijpsteen bij een gefixeerd instrument”. Het voordeel 
daarbij is dat 
de (snij)kant 
steeds zicht-
baar is terwijl 
de steen in 
de juiste hoek 
wordt be-
wogen. Alternatieven voor het omslachtige slijpen zijn 
instrumenten die niet meer geslepen hoeven te worden, 
zoals de LM Sharp Diamond instrumenten.
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NOOIT MEER SLIJPEN 
DANKZIJ MICROLAAG

SLIJTAGEBESTENDIGHEID

Werkpunten van roestvrij staal waren tientallen jaren 
lang de norm voor PA-instrumenten. Een verschil maakte 
alleen de hardheidsgraad van het roestvrij staal. 
Om een lange levensduur van de instrumenten te 
verzekeren en het nadeel (de slijtage) zoveel mogelijk te 
beperken, werd geprobeerd om de instrumentpunten 
harder te maken. 
Men stuitte daarbij op procedures voor het aanbrengen 
van een laag die bijvoorbeeld reeds werd toegepast op 
het gebied van de instrumentenoptimalisatie. 
Dankzij de nieuwe micromembraanlaag, waarbij de 
moderne PVD-technologie (in het Engels Physical 
Vapor Deposition, fysische dampdepositie) wordt 
toegepast, worden nu geheel andere instrumenten 
gebruikt:
Sharp Diamond-instrumenten zijn uiterst scherp, extreem 
hard en desondanks glad en licht. Deze instrumenten 
hoeven niet te worden geslepen, zijn stevig en toch 
elegant en bieden tandartsen unieke voordelen. Met 
gecontroleerde druk en verbeterde tactiele gevoeligheid 
kan de biofilm betrouwbaar en veilig worden verwijderd.

Refentieonderzoek: Leppäniemi J. et al.: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel 
dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.
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OVERIGE VOORDELEN

Standaardinstrumenten moeten, liefst na elk gebruik, 
worden geslepen. In de eerste plaats betekent dat een 
aanzienlijke tijdsinvestering. Naast de personeelskosten 
die hiervoor moeten worden gemaakt gaat dit vaak ten 
koste van tijd die elders nodig is. Het brengt onder meer 
ook het gevaar met zich mee dat het instrument wordt 
"afgeslepen". Ook neemt met elke slijpactie het risico 
op breuk van het instrument tijdens de behandeling toe. 
Met Sharp Diamond-instrumenten bestaat deze pro-
blematiek niet meer. Door de lang aanhoudende, 
buitengewone scherpte van de werkpunt ontstaan een 
verbeterde productiviteit en betrouwbare klinische resul-
taten zonder dat de instrumenten tussendoor geslepen 
hoeven te worden.
Nog een voordeel: alle Sharp Diamond-instrumenten zijn 
voorzien van de ErgoSense handgreep met als uitste-
kend beoordeelde ergonomie en geweldige grip.*

Referentieonderzoeken: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental 
scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, 
LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity 
evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.

Snijkant van de 
Sharp Diamond-cu-
rette en vergroting 
van de kant na de 
test.

De snijkanten van een 
typerende niet van 
een laag voorziene 
curette en vergroting 
van de kant na de test.
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CORRECTE INSTRUMENTENVERZORGING

De verzorging van instrumenten is van aanzienlijk belang. 
Maar wat is belangrijk en waarop moet worden gelet?

Belangrijk! Gebruikte, vervuilde instrumenten zo snel 
mogelijk reinigen en desinfecteren. Daarbij 
moet u zich absoluut houden aan de aanwij-
zingen van de fabrikant van het reinigings- en 
desinfectiemiddel alsmede aan de aanwij-
zingen voor het weer gebruiksklaar maken 
in de thermodesinfector.

Waarom?  Bij ondeskundig onderhoud kunnen de 
agressieve chemicaliën de oppervlakken 
van de instrumenten beschadigen. 

 Concentratie, toepassingsduur en wa-
terkwaliteit hebben invloed op de kwaliteit 
en de levensduur van de instrumenten. Waarom?  Door een veilige, contactvrije opslag verkrijgt 

u een lange levensduur van de instrumenten. 
 Cassettes zorgen bovendien voor een gering 

letsel- en infectierisico en maken de samen-
stelling van individuele instrumentensets 
mogelijk. 

Belangrijk! Voor weer gebruiksklaar maken, vervoer 
en opslag moeten de instrumenten altijd in 
cassettes worden gelegd. Daarin liggen de 
handinstrumenten veilig en contactvrij. 

Waarom? Boorborsteltjes en andere krassende hulp-
middelen beschadigen de oppervlakken. 
Er kunnen roestvorming en vuilneerslag 
ontstaan.

Belangrijk! Voor het reinigen van de instrumenten nooit 
boorborsteltjes of andere schurende hulp-
middelen gebruiken. Zachte plastic borsteltjes 
mogen gebruikt worden.
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REINIGINGSKRINGLOOP

1. Voorbehandeling/voorbereiding
Bij het weer gebruiksklaar maken in de thermodesinfec-
tor is een voorbehandeling tot een ligtijd van maximaal 5 
uur niet noodzakelijk. Bij handmatig weer gebruiksklaar 
maken legt u de instrumenten in een daarvoor geschikt 
reinigings-/desinfectiebad. Houd u aan de aanwijzingen 
van de fabrikant.

2. Spoelen
Handmatig weer gebruiksklaar maken, spoelen. Let op 
de watertemperatuur. Denaturatiegevaar.

3. Reinigen
a) Reinigingsautomaat/thermodesinfector
b) Handmatige reiniging: reinig de instrumenten grondig 

met een zachte borstel. Houd u aan de aanwijzingen 
van de fabrikant van het reinigings-/desinfectiemiddel.

c) Ultrasoon bad: bij het gebruik van cassettes moet u 
letten op de vrije toegankelijkheid tot het instrument. 
Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van het 
reinigings-/desinfectiemiddel.

Gebruik

Opslag

Voordesinfectie

Spoelen Ultrasone reiniger

Reinigen met de hand

Reinigingsautomaat
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4. Spoelen
Spoel de instrumenten zeer goed onder stromend
warm water.

5. Drogen
De instrumenten moeten volledig gedroogd zijn. Bij 
resterend vocht moet worden nagedroogd.

6. Controle en slijpen
Slijp, onderhoud of vervang de instrumenten indien nodig. 
Opgelet! LM Sharp Diamond-instrumenten hoeven niet 
te worden geslepen!

7. Verpakken
Verpak de onderhouden en gereinigde instrumenten 
voor de sterilisatie.

8. Sterilisatie
Autoclaaf: Leg de gereinigde, gedroogde en ordelijk 
verpakte instrumenten in de autoclaaf.

Drogen

Spoelen

Controle 

Verpakken

Sterilisatie
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CASSETTES – 
OVERZICHTELIJK, VEILIG, EFFICIËNT

Het opslaan van de instrumenten in cassettes brengt 
veel voordelen met zich mee. Cassettes zorgen voor 
overzicht. Zo kunnen complete instrumentensets 
afzonderlijk in cassettes worden opgeslagen. Het is 
belangrijk dat instrumenten steeds snel gepakt kunnen 
worden. 
Met een kleurcodering is bovendien een behandelaars- 
en/of behandelingsspecifieke sortering mogelijk. Door 
een veilige, contractvrije opslag verlengt u de levens-
duur van de instrumenten en vermindert u tegelijkertijd 
het eigen letsel- en infectierisico.
Een ander pluspunt bij cassettes is de efficiënte reiniging. 
Handinstrumenten moeten in de cassettes goed zijn 
bevestigd, maar toch vrij kunnen draaien.
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VOLLEDIGE CONTROLE

Wie kent dat niet? Lang zoeken naar het benodigde 
instrument om uiteindelijk vast te stellen dat dit nog 
moet worden geslepen en gereinigd, bot is of zojuist is 
verwijderd en nu ontbreekt.
Met de ontwikkeling van de nieuwe LM-ErgoSense 
handgreep wordt het idee van een intelligent instrument 
gerealiseerd. Naast het ergonomisch comfort biedt 
ErgoSense unieke mogelijkheden om het materiaal-
beheer en de veiligheid van de patiënt in de praktijk te 
verbeteren. Een vooruitstrevende RFID-chip kan nu in 
alle nieuwe LM-ErgoSense-instrumenten worden geïnte-
greerd, om zo een volledige en betrouwbare tracering 
van het instrument te garanderen door het scannen van 
de chip. Met een leesapparaat en software ontstaat zo 
een uniek Dental Tracking System™ (DTS) dat het be-
standsbeheer verbetert en de materiaalstroom versnelt 
en documenteert.
Het Dental Tracking System™ maakt het mogelijk om op 
efficiënte wijze materialen en instrumenten te bewaken, 
te traceren en te protocolleren. Het spaart tijd en kosten 
tijdens de werkprocessen. De materiaalinkoop kan 
worden gepland, de instrumentenstroom kan worden 

gevolgd en waardevolle informatie over de noodzaak 
van onderhoud en het gebruik van instrumenten komt 
beschikbaar. 
Door de traceerbaarheid wordt gegarandeerd dat uit-
sluitend veilige en weer voor gebruik gereed gemaakte 
instrumenten worden ingezet, wat de veiligheid van de 
patiënt aanzienlijk verbetert.
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DE VOORDELEN.

Documentatie van de patiëntveiligheid  
en de infectiecontrole
De server kent de status van elk artikel en 
maakt het voor de tandarts mogelijk om 

te dubbelchecken, bijvoorbeeld de controle van de 
vervaldatum en het juiste verloop van alle stappen voor 
het weer gereedmaken voor gebruik, inspecties en 
controles. 
De database bevat de registraties voor de aangegeven 
desinfectie-, verzorgings- en sterilisatieprocessen en 
biedt een gedetailleerde protocollering van alle instru-
menten en materialen. De daling van risico's door 
automatische tests en waarschuwingen biedt een extra 
veiligheidsmaatregel zonder moeizame, minutieuze 
handmatige werkzaamheden.

Procesoptimalisatie en kostenverlaging
De kosten voor logistiek en materiaalhante-
ring vormen circa 30% van de totale bedrijfs-
kosten van de dienstverlener in de gezond-

heidszorg.* Het LM Dental Tracking System™ biedt de 
mogelijkheid voor tracering van afzonderlijk gebruikte 

materialen en instrumenten overal in de kliniek, alsmede 
centrale werkzaamheden voor het weer gereedmaken 
voor gebruik of voor sterilisatie. 
De parameters worden bijvoorbeeld op basis van het 
bestaande kwaliteitssysteem of de standaardbedrijfspro-
cedures gedefinieerd. De reusachtige hoeveelheid data 
die via LM-DTS beschikbaar is, maakt de beoordeling 
van de optimale procedure, alsmede de analyse en 
structurering van het werkverloop mogelijk en zorgt zo 
systematisch voor een continue optimalisatie.

Kostenverlaging
• Vermijden van tijdrovende 

handmatige controles
• Optimalisering van de 

voorraad
• Verbeterde materiaal-

stroom
• Vermindering van het 

aantal niet meer terug te 
vinden onderdelen

Procesoptimalisatie
• Vergemakkelijkte toepas-

singscontrole
• Te voorziene behoefte 

aan materiaal- en instru-
mentenvervanging

• Beter tijdmanagement
• Meer tijd voor patiëntbe-

handeling
• Vermindering van verliezen

* Nachtmann, H., & Pohl, E. A. (2009). The state of healthcare logistics: cost and quality improvement opportuni-
ties. Center for Innovation in Healthcare Logistics, University of Arkansas
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Ondersteuning bij de training
Deze technologie zorgt voor ondersteuning 
en geheel nieuwe mogelijkheden voor verdere 
training en controle van de leerresultaten. 

LM-DTS kan bijvoorbeeld zo worden ingericht dat voor 
elke persoon die  aan de training deelneemt de bij de 
preklinische oefeningen gebruikte instrumenten en 
materialen gedocumenteerd worden. Zo kunnen bijvoor-
beeld onduidelijkheden met betrekking tot de instrumenten 
en materialen die tijdens een bepaalde behandelingsfase 
gebruikt moeten worden, worden herkend en onmiddel-
lijk gecorrigeerd. 
Het bewijs van vakbekwaamheid of het leren van een 
bepaalde werkprocedure kan worden getest en gedo-
cumenteerd. In het preklinisch laboratorium kunnen op 
basis van inrichting en uitrusting de voorbereidende 
stappen worden gesimuleerd of gecontroleerd.

Asset-management
In grote ziekenhuizen is het net als in kleine 
klinieken zeer bepalend dat de juiste instru-
menten en materialen op het juiste moment 

op de juiste plaats zijn. Een efficiënte dagplanning en het 
langetermijnbudget hangen er nauw mee samen dat de 
actuele opslagplaats en de status van elk instrument, 
handstuk en materiaal bekend zijn.
Met het op de cloud gebaseerde LM-Dental Tracking 
System is zoeken naar verplaatste instrumenten of 
aanvullen van verschillende materiaalvoorraden in de 
behandelruimten en op de afdelingen kinderspel. 
De RFID-identificatie helpt het op dat moment verant-
woordelijke teamlid om de verliezen van gebruiksartike-
len in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.



LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8, FI-21600 Parainen

Finland

P
R

-2
56

N
L/

01
.2

02
0

LOSER & CO GMBH • DISTRIBUTIE VAN TANDHEELKUNDIGE PRODUCTEN
e-mail: info@loser.eu • www.loser.eu

 NL  MIRA BEZEMER • MOBIEL: +31 (0) 623 21 06 27 
e-mail: mbezemer@loser.eu

  B  BART LAMBRECHTS • MOBIEL: +32 (0) 478 33 92 99 
e-mail: blambrechts@loser.de


