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Voordelen aligners:
• Preview behandeling (iSetup)
• Weinig of geen urgenties
• Blijft goed zitten in de mond
• Nauwkeurigheid (herverdeling van de spaties)
• Vermindert ontkalking
• Geen interferentie problemen in occlusie
• Nauwkeurigere IPR (stripping)
• Sneller
• Esthetischer (onzichtbaarheid)
• Comfortabeler
• Minder pijnlijk

Voordelen Orthocaps:
• TwinAligner systeem voor een betere controle van de bewegingen en een meer precieze 

beheersing van de gebruikte krachten:
• « Zachte » aligners overdag
• Stuggere aligners ‘s nachts

• Zachte krachten (bewegingen van 0,5 mm)
• Hoog kwalitatief thermoplastisch materiaal bestaande uit 2 componenten:

• Iets hardere buitenlaag ter bescherming tegen schade
• Zachte binnenlaag om zacht aan de tanden te hechten en om een maximaal   

 comfort en precieze tandbewegingen te garanderen
• Polyvalente materialen:

• DLP (Dual Layer Polymer) - 2 lagen
• SLP (Single Layer Polymer) - 1 laag

• Haalbaarheidsverzoek
• Advies (behandeling, materialen, ...)
• Veelzijdigheid aan behandelingen
• Herbeoordeling van de behandeling na de 1e fase
• Vermijd verspilling en de onnodige productie van aligners
• Expertise (team van orthodontisten, tandartsen, ...)
• Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
• Hoge reactiviteit (  Het + punt van MOS)
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Tips & Tricks

Haalbaarheidsverzoek
Indien u aarzelt om een casus op te starten, doe dan een haalbaarheidsverzoek op het 
platform:

• Stuur gewoon röntgenfoto’s en foto’s van uw patiënt door.
• Stuur geen afdrukken door (kosten zouden u kunnen aangerekend worden indien u de 

casus uiteindelijk niet opstart).

Afdrukken
• Niet-digitale afdrukken moeten in silicone worden gemaakt.
• Ophaling van uw silicone afdrukken:

• Bel MOS voor 14u30 voor een ophaling op de volgende werkdag.
• Afhankelijk van het merk van uw digitale camera, kunt u een directe link maken met 

Orthocaps.
• Als uw camera dit niet toelaat, moet u uw .stl-bestanden uploaden op het portaal.

Portaal
• Controleer uw portaal regelmatig.
• Zorg ervoor dat u een e-mailadres opgeeft dat vaak wordt geraadpleegd, zodat u zo snel 

mogelijk op de hoogte kunt worden gehouden van de kennisgevingen van Orthocaps.
• Zorg er altijd voor dat u het strippingprotocol volgt om het succes van de behandeling te 

garanderen.
• Aarzel indien nodig niet om advies te vragen via het berichtensysteem van uw portaal.
• Bel ons gerust op voor al uw bijkomende vragen. Wij nemen dan vanop afstand de 

controle over op uw portaal.

Aligners
• De aligners moeten de hele dag (dayCaps) en de hele nacht (nightCaps) worden 

gedragen.
• De aligners kunnen worden uitgenomen om te eten en om ze te reinigen.
• Om een goede stabiliteit in elke fase te verzekeren, wordt aanbevolen elke set drie weken te 

dragen.
• Geef uw patiënt slechts één set aligners bij de eerste afspraak. Plan de volgende afspraak 

iets voor drie weken om de tweede set te geven. Zo krijgt u een goede eerste indruk van de 
motivatie van uw patiënt en hoe goed hij of zij de instructies opvolgt.

• Pin u niet vast op de duur van de behandeling, deze hangt ook af van de patiënt.
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De verschillende behandelingen:

Orthocaps®  PRO Dit is het complete, meest polyvalente behandelsysteem dat 90% van de 
malocclusies kan behandelen.

Orthocaps® KIDS
Dit is het specifieke systeem voor een gemengd gebit. De aligners worden 
alleen ‘s nachts gedragen (12 uur). Dit systeem is het meest geschikt voor 
kinderen tussen 9 en 12 jaar.

Orthocaps® NOCTIS

Het is het perfecte systeem voor wie zijn beroepsactiviteit niet kan 
combineren met een orthodontische behandeling. De aligners worden 
alleen ‘s nachts (12 uur) gedragen en in het weekend overdag indien 
mogelijk: anterieure esthetische malposities (crowding, malpositie, 
diastema).

Orthocaps® TEN
In totaal 10 aligners sets voor de behandeling van milde malocclusies: 
bijvoorbeeld 5 aligners sets voor de onderboog, 5 voor de bovenboog, 
of slechts één boog met 10 aligners sets.

Orthocaps® TEN & TEN
EEen totaal van 20 aligners sets voor de behandeling van niet-ernstige 
malocclusies: 10 sets voor de bovenboog, 10 voor de onderboog, 
bijvoorbeeld.

1 behandeling = 2 fasen + refinement (enkel voor Orthocaps Pro, Kids en Noctis)
1 fase = 8, 10 of 12 stappen
1 stap = 1 set
1 set = 2 aligners (dag en nacht)

Woordenschat
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De verschillende complementaire 
behandelingen :

BiteMaintainer

De BiteMaintainer is een tandheelkundige positionner in silicone. Hij kan worden 
gebruikt als retainer en als afwerkingsapparaat voor een perfecte occlusie. Na 
localisatie van de scharnier-as, wordt de afdruk voor de BiteMaintainer gemaakt 
met behulp van CAD software. Deze methode bespaart de practicus tijd en 
maakt een nauwkeurigere reconstructie mogelijk dan de traditionele methode. 
Voor casussen die eerder met het Orthocaps® systeem zijn behandeld, hebben 
we alleen een laterale cefalometrische röntgenfoto en een gecentreerde afdruk 
van de occlusie nodig.

Rainmaker

De Rainmaker maakt het gemakkelijk om een behandeling met aligners te 
combineren met een klasse II corrector (Bielle-systeem). Kleine draaispillen zijn 
geïntegreerd in de nacht aligner. De telescopische armen worden losgeschroefd 
en kunnen worden gemonteerd op de volgende aligner. Het apparaat is zeer 
comfortabel voor de patiënt omdat hij het kan uitnemen wanneer hij wil. Het kan 
de hele nacht worden gedragen en een paar uur overdag, afhankelijk van de 
mogelijkheden.

HAT 
(Hybrid Aligner 
Therapie)

Dit systeem gebruikt tegelijkertijd zowel aligners als vaste apparatuur. De HAT 
hybride behandeling is de ideale oplossing wanneer een behandeling met 
aligners alleen niet voldoende is. De belangrijkste fase van de HAT-behandeling 
is het gelijktijdige gebruik van hulpmiddelen en aligners. Deze hulpmiddelen zijn 
meestal partiële linguale hulpmiddelen, die indirect aan het linguale oppervlak 
van de tanden worden bevestigd. Deze modules bestaan uit linguale brackets 
en draden waarop de aligners precies geplaatst kunnen worden. De beweging 
van de tanden wordt gecontroleerd door de interactie van de aligners met de 
vaste modules.

Clear Retainer

Om het resultaat van de behandeling te stabiliseren, kunnen patiënten, na 
voltooiing van de behandeling met aligners, op lange termijn retentie aligners 
dragen. De Clear Retainer is op verzoek verkrijgbaar en wordt verkocht in kits van 
drie identieke aligners. Patiënten kunnen ze dag en nacht dragen gedurende 
enkele maanden of zelfs jaren.

Lingualretainer

De lingualretainer is een retentiedraad die met indirect bonding wordt geplaatst 
en die gewoonlijk van hoektand tot hoektand reikt. Het is een gouden draad 
aangepast op een model en vervolgens op een transfer aligner. De vaste 
retentie wordt voor onbepaalde duur gedragen en moet regelmatig door de 
practicus worden gecontroleerd.



Aanvullende 
producten



9

Stripping
Selectie boren voor aligners

• Diamant en polishers

8859 014 3 (FG) 8833 031 3 (FG) 8392 016 3 (FG) 3801 023 3 (FG)

« Naald » kop « Chinese hoed » kop « Spitse » kop « Bal » kop

•  Korrel : 60µ (fijn)
•  Verkrijgbaar in 010, 012, 016 

en 018

•  Korrel : 60µ (fijn) •  Korrel  : 60µ (fijn)
•  Verkrijgbaar in 010, 012, 016 

en 018

•  Korrel  : 110µ (dik)
•  Verkrijgbaar in 008, 010, 012, 

014, 016, 018, 021, 025, 029, 033

5160 2 (CA) 5209 2  (CA)

Gladmaken en
Voorpolijsten

Polijsten

Fase 1
Medium korrel 

Fase 2
Fijne korrel 

« Hoogglans » effect
Uitstekende afwerking van alle oppervlakken

Geschikt voor kleine mondopeningen

•  3.000 tot 8.000 tpm

De dispenser biedt plaats aan zes frezen (turbine en/of contra-angle). 
Hoogkwalitatief roestvrij staal, volledig compatibel met uw gebruikelijke 

ontsmettings-, desinfectie- en sterilisatie-oplossingen.
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• Carbide (FG)

CT48LS 012 3
(FG)

CT379 S 023 3
(FG)

CT390 S 018 3
(FG)

C22GK 016 3
(FG)

C282 K 014 3
(FG)

C334 014 3
(FG)

« Ronde » kop Conische 
afschuining

« Torpedo » kop

« Medium spitse » 
kop

Debonding
Afwerking

Debonding
Afwerking

Debonding
Afwerking

Debonding Debonding Uitsnijding 
dieptrekplaat

Transversale 
groeven om de 
afwerking te 
optimaliseren
Optimale 
verwijdering van 
lijmresten

Atraumatisch 
dankzij een kraag 
(vermijdt het 
krassen van het 
glazuur en het 
verwonden van het 
tandvlees)

Niet-scherpe spits

• 12 messen
• Max. snelheid 

300.000 tpm  

• Max. snelheid 
300.000 tpm

•  8 tot 10 messen
• Max. snelheid 

300.000 tpm
• Verkrijgbaar op 

CA in 014
•  Max. snelheid 

100.000 tpm

•  8 messen
• Max. snelheid 

300.000 tpm

Diamanten stripping strips
• Geperforeerd

DSXP 8DSXP 4DSXP

Medium
Enkelzijdige diamant

Gekarteld

Fijn
Enkelzijdige diamant

Gekarteld

Extra-fijn
Enkelzijdige diamant

Gekarteld

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,13 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,10 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte: 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,08 mm
•  Verkocht per doos van 10
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• Ongeperforeerd

DS 8DS 4DS

Medium
Enkelzijdige diamant

Fijn
Enkelzijdige diamant

Extra-fijn
Enkelzijdige diamant

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 2,5 mm
•  Dikte : 0,13 mm
•  Verkocht per doos van 10

• Lengte : 147 mm
•  Breedte : 2,5 mm
•  Dikte : 0,10 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 2,5 mm
•  Dikte : 0,08 mm
•  Verkocht per doos van 10

DSL 8DSL 4DSL

Medium
Enkelzijdige diamant

Fijn
Enkelzijdige diamant

Extra-fijn
Enkelzijdige diamant

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,13 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,10 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte: 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,08 mm
•  Verkocht per doos van 10

8DSX 4DSX

Fijn
Enkelzijdige diamant

Gekarteld

Extra-fijn
Enkelzijdige diamant

Gekarteld

• Lengte: 147 mm
• Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,10 mm
•  Verkocht per doos van 10

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 3,75 mm
•  Dikte : 0,08 mm
•  Verkocht per doos van 10

DSLH

Medium
Dubbelzijdige diamant

•  Lengte : 147 mm
•  Breedte : 6 mm
•  Dikte : 0,13 mm
•  Verkocht per doos van 10
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Contacez IPR Strip System
• Ergonomisch ontworpen voor bediening met één hand
• Optimale grip om spiervermoeidheid te verminderen
• Vermindert niet overmatig het glazuur 
• Vermijdt scherpe hoeken
• Efficiënt op voorste tanden, gemakkelijke toegang tot posterior zones
• Zal niet snijden in lippen of tandvlees.
• Steriliseerbaar op 134°C

IPR STRIPS Unité de Vente Référence

Kit 
(32 IPR Strips) 32 ECM0894

Volledige kit
(32 IPR Strips + 8 optionele Strips) 40 ECM0880

Assortiment
(« Yellow » + « Red » + « Dark Blue » + « Green ») 16 ECM0893

IPR Starter « Yellow » / 0.07mm
Enkelzijdige gekartelde diamant / Extra fijne korrel 8 ECM0883

IPR Opener « Red » / 0.12mm
Dubbelzijdige diamant / Medium korrel 8 ECM0884

IPR Widener « Dark Blue »/ 0.15mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0885

IPR Extra-Widener « Green » / 0.20mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0886

IPR STRIPS OPTIONNELS Unité de Vente Référence

Assortiment
(« Clear » + « Cyan » + « Purple » + « Brown ») 16 ECM0882

IPR Opener « Clear »/ 0.10mm
Enkelzijdige gekartelde diamant / Medium fijne korrel 8 ECM0887

IIPR Widener « Cyan » / 0.15mm
Enkelzijdige diamant / Medium korrel 8 ECM0888

IPR Super-Widener « Purple » / 0.25mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0889

IPR Mega-Widener « Brown »/ 0.30mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0891

IPR Mega-Widener « Mint »/ 0.35mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0899

IPR Mega-Widener « Aqua » / 0.40mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0896

IPR Mega-Widener « Turquoise » / 0.45mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0901

IPR Mega-Widener « Teal » / 0.50mm
Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel 8 ECM0898

Striphouder voor opslag en sterilisatie
Tot 8 strips 1 ECM0895
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Sunset strip
• Enkelzijdige Sunset strip

• Multifunctionele enkelzijdige strips
• Uitstekend voor het contouren en afwerken van composietrestauraties
• Bijzonder geschikt voor het strippen van één enkele tand

Referentie Korrel Dikte

SU-SS-01 Super fin 0.08

SU-SS-02 Fin 0.10

SU-SS-03 Medium 0.13

SU-SS-04 Epais 0.18

Referentie Korrel Dikte

SU-DS-01 Super fin 0.11

SU-DS-02 Fin 0.15

SU-DS-03 Medium 0.21

SU-DS-04 Epais 0.30

• Double-Sided Sunset strip
• Multifunctionele dubbelzijdige strips
• Uitstekend voor het contouren en afwerken van composietrestauraties
• Bijzonder geschikt voor interproximale reducties
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Mechanische stripping
• Intensiv Swingle Professional Kit (ref : WG-69 LT Ortho PROF)

• Gekalibreerde en efficiënte stripping

• Intensiv IPR Set (réf : IPR 6000/WG-69 LT)

Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

Hoekstuk (met licht)* 1 WG-69 LT

Ejector 1 053

Sproeier reinigingsnaald 1 054

Intensiv Ortho-Strips Opener 1 OS08OP-DS

Intensiv Ortho-Strips ExtraCoarse 1 OS80XC-DS

Intensiv Ortho-Strips Coarse 1 OS60C-DS

Intensiv Ortho-Strips Medium 1 OS40M-DS

Intensiv Ortho-Strips Fine 1 OS25F-DS

Intensiv Ortho-Strips Polishing 1 OS15POL-DS

Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

Mechanische stripping

Hoekstuk (met licht)* 1 WG-69 LT

Ejector 1 053

Intensiv Ortho-Strips Opener 1 OS08OP-DS

Intensiv Ortho-Strips ExtraCoarse 1 OS80XC-DS

Intensiv Ortho-Strips Coarse 1 OS60C-DS

Intensiv Ortho-Strips Medium 1 OS40M-DS

Intensiv Ortho-Strips Fine 1 OS25F-DS

Intensiv Ortho-Strips Polishing 1 OS15POL-DS

Stripping gauge

IPR-DistanceControl (0.10 mm) 1 IPR-DC010

IPR-DistanceControl (0.15 mm) 1 IPR-DC015

IPR-DistanceControl (0.20 mm) 1 IPR-DC020

IPR-DistanceControl (0.40 mm) 1 IPR-DC040

IPR-DistanceControl (0.50 mm) 1 IPR-DC050

Handmatige stripping

Intensiv ApproxOpener 8µm, ultrafijn,
getand en met diamant bekleed 
aan één kant

1 AO2018OS

Intensiv ApproxOpener 8µm, ultrafijn,
getand en diamantgeslepen aan 
beide zijden

1 AO2018DS

Intensiv ProxoContour Coarse, 
geperforeerd 2 korrelgroottes : 80µm 
coarse en 40µm fijn

2 PXCC8040

Intensiv ProxoPolish 2 korrelgroottes : 
15µm extrafijn en 8µm ultrafijn 2 PXPO1508

*Verkrijgbaar zonder licht (ref : WG-69 A)

*Verkrijgbaar zonder licht  (ref : WG-69 A)
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Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

Flesje 10ml 1 ECJ0264

Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

Set van 20 vellen 1 ECJ0265

Ortho-Jel Adhesive
Enkele lagen Adhesive worden aanbevolen om een goede hechting van het 
afdrukmateriaal met de afdruklepel te verzekeren en om vervorming tijdens 
de afdrukname te voorkomen.

Plicafol
Scheidingsbladen voor afdruklepels. Plicafol is een zeer rekbare film. 
Het is perfect geschikt voor het maken van individuele afdrukken en maakt 
het gemakkelijk om de 2 siliconen (Ortho-Jel Silicone & Ortho-Jel Putty) te 
gebruiken voor een nauwkeurig en snel resultaat.

Omschrijving Verkoopseenheid Référence

Cartridge 50ml 2 ECJ0260

Cartridge gun 1 ECJ0263

Afdrukname
Ortho-Jel Silicone en Cartridge gun

Vinylsilicone-afdrukmateriaal met lage viscositeit die door additie polymeriseert. 
Verkrijgbaar in zelfmengende cartridges.

Ortho-Jel Putty
Ortho-Jel® Putty wordt gebruikt in combinatie met Ortho-Jel® Silicone. 
Ortho-Jel® Putty is zacht maar niet kleverig. De toevoeging van uithardende 
vinylsilicone maakt het tot een kneedbaar, precisie-afdrukmateriaal. Ortho-Jel® 
Putty is gemakkelijk te mengen en heeft uitstekende eigenschappen.

Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

Pot van 400g 2 ECJ0261
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Maat Kleur Verkoopseenheid Referentie

Zeer klein 1 Blauw 50 ECJ1231

Zeer klein 2 Blauw 50 ECJ1232

Klein Blauw 10 J01233

Medium Groen 10 J01234

Groot Geel 10 J01235

Maat Kleur Verkoopseenheid Referentie

Zeer klein 1 Blauw 50 ECJ1241

Zeer klein 2 Blauw 50 ECJ1242

Klein Blauw 10 J01243

Medium Groen 10 J01244

Groot Geel 10 J01245

Verkoopseenheid Referentie

15 max. & 15 mand. K00455

Afdruklepels
• Wegwerp afdruklepels

• Gemaakt van stug materiaal met hoge densiteit om 
doorbuigen van de verticale wanden te voorkomen

• Afgeronde, comfortabele en anatomisch gevormde 
randen met anterior retentiesleuven en verticale 
perforaties voor een perfecte retentie van het afdrukmateriaal

• 100% recycleerbaar
• Speciaal ontworpen voor de orthodontie : met hoge verticale wanden voor een betere 

afdruk. 

Maxillary

Mandibular

Assortiment
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Maat Kleur Verkoopseenheid Referentie

1 (62mm x 44mm) Roos 1 J00364

2 (70mm x 48mm) Blauw 1 J00365

3 (75mm x 50mm) Rood 1 J00366

4 (82mm x 53mm) Goud 1 J00367

5 (88mm x 55mm) Paars 1 J00368

Verkoopseenheid Referentie

5 max. & 5 mand. K00566

Mandibular

Assortiment

Maat Kleur Verkoopseenheid Referentie

1 (57mm x 48mm) Roos 1 J00304

2 (62mm x 45mm) Blauw 1 J00305

3 (68mm x 60mm) Rood 1 J00306

4 (75mm x 65mm) Goud 1 J00307

5 (84mm x 70mm) Paars 1 J00308

• Aluminium afdruklepels
• Aanpasbaar
• Kleurcodering voor betere visualisatie
• Gladde rand voor optimaal comfort

Maxillary
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Maat Verkoopseenheid Referentie

Zeer klein 1 ECM1251

Klein 1 ECM1252

Medium 1 ECM1253

Groot 1 ECM1254

Maat Verkoopseenheid Referentie

Zeer klein 1 ECM1255

Klein 1 ECM1256

Medium 1 ECM1257

Groot 1 ECM1258

Verkoopseenheid Referentie

4 max. & 4 mand. ECM1250

• Metalen afdruklepels

Maxillary

Mandibular 

Assortiment
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Bonding
TruLock Light Activated Adhesive

Gebruiksklare fluorhoudende monopasta composiet op basis van hars. Het 
bespaart u tijd in de stoel door onnodige mengtijd en voorkomt verspilling 
doordat u de exacte hoeveelheid kan gebruiken die u nodig hebt. 

• Gebruik: voor metalen/keramische en kunststof/composiet beugels.
• Houdbaarheid: 30 maanden na de op het product aangegeven 

productiedatum.
• Hardheid: Fotopolymerisatie met lamp bij minimaal 600mw/cm2 en 400 - 

500 nanometers

Omschrijving Verkoopseenheid Rerentie

Light Activated Adhesive
(Spuit van 5g) 4 J04000

Light Activated Adhesive
(Capsule van 0.35g) 40 J04001

Light Activated primer 7ml 1 J04002

Light Activated Kit
(4 spuiten van 5 g, 2 x 3 ml primer, 7 ml etching vloeistof, borstels, 
spatulas, mixing pads)

1 K00070

Light Activated Kit
(40 Capsules van 0,35g, 7ml primer, 2 Spuiten van 4g etching gel, tips, 
borstels, mixing pads)

1 K00071

Light Activated Mini Kit
(1 spuit van 5 g, 3 ml primer, 3 ml etching vloeistof, borstels, spatulas, 
mixing pads)

1 K00072

Light Activated Mini Kit
(1 spuit van 5g, 3ml primer, borstels, spatulas, mixing pads) [ZONDER 
ETCHANT]

1 K00073

Light Activated Kit
(4 x 5g Spuiten, 2 x 3ml primer, borstels, spatulas, mixing pads) [ZON-
DER ETCHANT]

1 K00074

TruLock Flowable Adhesive
Vloeibare, radiopake, fluoride bevattende composiet op basis van hars. Verkrijgbaar in de kleur 
A2. Kan worden gebruikt voor vele toepassingen, waaronder indirect bonding.

Omschrijving Verkoopseenheid Referentie

1 spuit van 2g, 5 tips 2 J04004



20

Energy Pak Elastics
• Assortiment elastiekjes
• 3 types beschikbaar:

• Algemeen gebruik
• Van hoektand tot hoektand
• Extra-oraal

• Hypoallergeen materiaal
• Zakje voor eenvoudige verdeling
• Hygiënische en hermetische verpakking

3/4”

1.90cm

5/8”

1.59cm

1/2 ”

1.27cm

1/8” 

  0.32cm

3/8”

0.95cm

5/16”

0.79cm

1/4”

0.64cm

3/16”

 0.48cm

Algemeen gebruik Hoektand tot hoektandKracht

• J01100-J01144: 100 elastiekjes/zakje; 50 zakjes/doos
• J01156-J01167: 50 elastiekjes/zakje; 40 zakjes/doos
• J01171-J01185: 50 elastiekjes/zakje; 20 zakjes/doos

• De elastiek bereikt zijn beoogde sterkte wanneer hij wordt 
uitgerokken tot 3 maal de begindiameter.

• 2 elastiekjes zijn nodig om de beoogde kracht te bereiken.

Light

Medium

Heavy

Heavy Plus

Extra Heavy

57gm (2oz.)

85gm (3oz.)

99gm (3.5oz.)

128gm (4.5oz.)

142gm (5oz.)

parachute
J-01100

PARACHUTE

hang glider
J-01101

HANG GLIDER

balloon
J-01102

BALLOON

dirigible
J-01103

DIRIGIBLE

helicopter
J-01104

HELICOP TER

skating
J-01156

SKAT ING

snow shoeing
J-01157

SNOWSHOEING

motor home
J-01111

truck
J-01112

train
J-01113

monorail
J-01114

MOTORHOME MONORAIL

Extraoral
Light

Heavy

454gm (16oz.)

908gm (32oz.)

spaceship
J-01174

SPACESHIP

rickshaw
J-01181

horse
J-01182

chariot
J-01183

covered wagon
J-01184

stage coach
J-01185

RICKSHAW HORSE CHARIOT COVERED WAGON STAGECOACH

surfboard
J-01120

SURFBOARD

toboggan
J-01166

TOBOGGAN

snow skiing
J-01167

SNOW SKIING
CANOE

canoe
J-01121

SAILBOAT

sailboat
J-01122

SPEED BOAT

speedboat
J-01123

SUBMARINE

submarine
J-01124

MOTORCYCLE

RACE CAR

CAR SNOWMOBILE

motorcyle
J-01131

racecar
J-01132

car
J-01133

snowmobile
J-01134

JUMP 
ROPE

SKATEBOARD UNICYCLE BICYCLE JOGGING

jumprope
J-01140

skateboard
J-01141

unicycle
J-01142

bicycle
J-01143

jogging
J-01144
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Ontsmettingstabletten (ref ECJ0267)

• Doos van 30 tabletten
• Snelle en efficiënte reiniging :

• Eenmaal per week, dompel het apparaat in een glas water met een tablet.
• Laat het een paar minuten inwerken
• Spoel het apparaat grondig met schoon water. 

• Hygiënisch en fris
• Bevat actieve zuurstof 
• Lost tandplak op 
• Antibacterieel
• Ontsmettingsmiddel

• Verwijdert 99,99% van de bacteriën
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Mondsperders

Unilaterale Mondsperder

• Met extra lang handvat voor een goede grip bij de patiënt 
• Transparant en niet-reflecterend (blauwachtig). Comfortabel voor de patiënt 
• Steriliseerbaar in de autoclaaf

Mondsperders

• Polypropylene monoblok 
• Mondsperders verkrijgbaar in 2 maten, maar ook met handgrepen en 

zuiggeleiders indien nodig 
• Steriliseerbaar in de autoclaaf (4 min @134˚C) 
• Handgrepen om de wang vrij te maken, voor gemakkelijke toegang tot de 

achterste tanden.

Mondsperders

• Gemaakt van autoclaveerbaar polycarbonaat 
• Gemakkelijk te plaatsen
• Volledig zicht op het front en de kiezen 
• Geen reflectie van de flitser 
• Ideaal voor fotografie, vullingen, tandsteen verwijdering, bracket plaatsing, ... 
• Steriliseerbaar in de autoclaaf bij 121°C

Mondsperders

• Met verlengstukken voor de handen van de patiënt 
• Zeer praktisch, omdat het mogelijk is om, indien nodig, de laterale sectoren 

handmatig te verbreden 
• Verkrijgbaar in 3 maten en 4 kleuren
• Koud steriliseerbaar of op 121°C

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Kleine maat 2 ECM0107

Standaard maat 2 ECM0108

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Kleine maat 2 ECM1331

Standaard maat 2 ECM1330

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Klein formaat (6,5 cm tussen de mondstukken) 
(rood, groen, blauw, geel en wit) 1 ECM1333

Medium formaat (9 cm tussen de mondstukken) 
(rood, groen, blauw, geel en wit) 1 ECM1334

Groot formaat (10 cm tussen de mondstukken) 
(rood, groen, blauw, geel en wit) 1 ECM1335

Medium formaat soepel (koud of warm 
steriliseerbaar) 1 ECM1337

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Mondsperders SOFT 1 J00405

Mondsperders HARD 1 J00406

Mondsperders MINI SOFT 1 J00407
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Chewies
Ontworpen om de aligners beter te doen aansluiten op het 
gebit van de patiënt. De patiënt bijt gedurende een korte 
periode op de chewie tijdens het insteken van de aligners.

Presentatiedoos
Met deze presentatiedoos kunt u de Orthocaps aligners laten zien aan patiënten die 
geïnteresseerd zijn in een onzichtbare behandeling.

De presentatiedoos bevat:
• Een typodont met voorgevormde attachments
• Een dag aligner
• Een nacht aligner

Aligner Remover
Dit hulpmiddel is ontworpen om thuis door patiënten te worden gebruikt en maakt het gemakkelijker 
om de bovenste en onderste aligners te verwijderen. Het hulpmiddel heeft een ergonomisch 
ontwerp en biedt de patiënt de nodige hefboomwerking om de aligners gemakkelijker te 
verwijderen.

 

De De-Tacher™ is gemaakt van 
titanium-gecoat staal, waardoor hij 

geschikt is voor gebruik door patiënten 
met nikkelallergieën. Hij kan in de 

vaatwasmachine worden gereinigd

Gemaakt van plastic
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