
SEPTOJECT	EVOLUTION
MEER CONTROLE, MINDER ONGEMAK.

ALS EEN SCALPEL 
GESLEPEN PUNT

EENVOUDIGER 
PENETRATIE

MINDER 
DEFLECTIE



SEPTOJECT	EVOLUTION
SEPTOJECT EVOLUTION, DE NIEUWE NAALD MET 
EEN ALS CHIRURGISCH MES GESLEPEN PUNT IS 
EEN GEPATENTEERD ONTWERP.

Septoject Evolution is ontwikkeld voor een 
eenvoudige penetratie, minder beschadiging 
van weefsel en voor minder gevoelige 
injectie(s) bij uw patiënt.
Werken met Septoject Evolution kost 
minder kracht, geeft u meer controle en 
precisie.

ALS EEN SCALPEL 
GESLEPEN PUNT

EENVOUDIGER 
PENETRATIE

MINDER 
DEFLECTIE



•	Hogere	precisie:
   Nauwkeuriger door minder deflectie.

•	Eenvoudiger	penetratie

•	Minder	deflectie

•	Eenvoudige	penetratie:		
  29% minder druk nodig om te injecteren met Septoject Evolution.

•	Ideaal	voor	meervoudige	injecties:	
  Na de vierde injectie met Septoject Evolution is er nog steeds minder druk
 nodig om goed te injecteren dan met een standaard naald.

Gemiddelde afstand tot doel (mm).

Hoe kleiner de waarde des te kleiner de afwijking.

1. A. Steele et coll. Voorgesteld voor publicatie.  2. JG Meechan et coll.  Voorgesteld voor publicatie.

MEER	CONTROLE,
MINDER	ONGEMAK

-29%

-32%

Benodigde druk (Newton) voor een 10 mm penetratie 
in een Silicone blok1

Vergelijk afwijking (mm) van de naald na penetratie van 
een 10 mm in een Silicone blok2

Septoject Evolution

Septoject Evolution

1e penetratie

2e penetratie

Benodigde druk (Newton)

Gemiddeld afwijking (mm)

Standaard naald

Standaard naald



ONTWORPEN	OM	HET	U	
MAKKELIJKER	TE	MAKEN

INFILTRATIE
• Infi ltraties (periapicaal)
• Blokkade van de nervus alveolaris superior posterior
• Blokkade van de nervus alveolaris superior medius
• Palatale anesthesie

INTRALIGAMETAIRE	INJECTIES
• Intraligamentaire injecties
• Intraseptale injecties 

info@septodont.be         www.septodont.be
info@septodont.nl www.septodont.nl

Septoject Evolution, 
een naald is meer dan ‘zomaar een naald’

SEPTOJECT	EVOLUTION.

GAUGE LENGTE KLEUR

30G X Kort – 9 mm
27G Kort – 25 mm

30G Kort – 25 mm

GAUGE LENGTE KLEUR

Als een scalpel 
geslepen punt

Markering 
ter oriëntatie

aan de ander zijde van de 
opening zodat u een zichtbaar 

referentie punt heeft tijdens 
het injecteren

Markering 
van de punt  
op de zelfde zijde 

als de opening
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