
12. MANUEEL SCHERPE VS GEMOTORISEERDE STOMPE PUNCH

SCHERPE PUNCH is een hulpmiddel dat scherp genoeg is 
om de huid te doorboren en volledige weefseldissectie tot op het 
niveau van de follikel (ruwweg 4-5 mm) mogelijk te maken.

= het beste resultaat voor normaal, steil haar

Maar de richting van de haarzakjes boven en onder het huidoppervlak 
komen niet vaak overeen. Hierdoor krijgen we een verhoogde kans op 
transectie en minder levensvatbare transplantaten voor transplantatie.

STOMPE PUNCH is een gemotoriseerd pedaal en een punch om 
folliculaire eenheden te extraheren. Dit hulpmiddel heeft een stompe 
punt waarmee de folliculaire eenheid van het omliggende weefsel kan 
worden gescheiden zonder transectie te veroorzaken. De niet-geslepen, 
botte tip snijdt de follikel niet door tijdens de extractie.

= het beste resultaat voor krullend, golvend of kroeshaar



“Een derde hand”

Met dit pedaal kan de arts met grote precisie een FUE-operatie uitvoeren, net als puur 
handmatig werk. Hij kan de oscillatiesnelheid en angulatie vrij aanpassen met behulp van 
het gemotoriseerde handstuk.

Hij plaatst eenvoudig de Hybrid Trumpet punch nauwkeurig op de huid en laat het pedaal 
helpen bij het beheren van de extractie.

Custom-made by Nouvag

De Hybrid Trumpet punch past perfect in het Nouvag autoclaveerbare handstuk, dat 
uitstekende ondersteuning biedt. Wanneer beide worden gecombineerd met een 
Nouvag-motor, verloopt de FUE bijzonder vlot.

Optimale FUE’s

We kiezen onze versnellings-
snelheid, oscillatiemodus en 
angulatie, net als een handma-
tige punch.

Stompe punch: een motor die de beweging van de hand kopieert



Stompe punch: technische benadering

De Hybrid Trumpet punch biedt de voordelen van zowel de stompe als 
de scherpe punch.

Met een 90° buitenrand en een gladde trechtervormige binnenrand 
maakt de HT-punch penetratie in de huid zacht en minder traumatisch. 
De Hybrid Trumpet punch werkt als een dissectiehulpmiddel in plaats 
van een snijgereedschap.
De Hybrid Trumpet punch is afgestemd op onze behoeften en procedure.
We kunnen dieper, sneller en met minder trauma naar de omliggende 
gebieden werken.

Grafts opbrengst

Grafts van hoge kwaliteit en een snellere afronding van de procedure. 
Transplantaten zijn minder doorsneden, steviger en rijker in haar.

Threading

We kunnen dieper gaan zonder de haarzakjes te beschadigen, wat 
essentieel is in termen van hergroei. De afzuigsnelheid wordt verhoogd 
dankzij het zuigeffect van de punch.



Stompe punch: voordelen

Veel lager transectiepercentage
De Hybrid Trumpet punch heeft een buitenrand van 90 graden waarmee de huid gemakkelijk kan worden gepenetreerd. 
De gladde trechtervormige binnenrand behandelt het transplantaat zorgvuldig bij het werken in een verticale beweging.
De Hybrid Trumpet punch werkt als een dissectiehulpmiddel op een minder agressieve manier. Er is minder kans op 
transection aangezien de  waarden tussen 3 en 8% dalen.

Minder ontbrekende transplantaten
De botte punches hebben de neiging om de transplantaten te begraven en de scherpe punches om ze te doorsnijden.
De Hybrid Trumpet punch vermijdt beide problemen. Werken met matige druk samen met het zuigende effect van de 
trechtervormige binnenkant zal de ontbrekende graftsnelheid aanzienlijk verminderen.

Meer grafts en haar
FU hebben een conische vorm en spreiding. Om het hele transplantaat met scherpe punches te extraheren, moet de 
punchdiameter vergroten. Dit verhoogt de kans op schade aan het omringende haar en vermindert het aantal verkregen 
transplantaten. Met de Hybrid Trumpet punch en zijn unieke vorm kan zowel een hogere kwaliteit als een groter aantal 
grafts verzameld worden.

Verminderde littekens
Dankzij de gladde binnenvorm is het niet nodig om de diameter van de punches te vergroten om transecties te voorkomen. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over grote littekens op de huid.

Snellere oogst
Werken met de Hybrid Trumpet punch vereist meer tijd tijdens het penetratieproces, maar de transplantaten blijven 
ongebonden. Deze hoogwaardige transplantaten maken het extractieproces snel en gemakkelijk, wat resulteert in een totale 
tijdsbesparing van de procedure.

Goed resultaat 
stompe punch

Slecht resultaat
scherpe punch




