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Alginaat NF stofvrij

Stofvrij alginaat afdrukmateriaal (ISO1563 resp EN21563) voor het vervaardigen 
van studiemodellen, tegenbeten, werkmodellen en voor het vervaardigen van 
orthodontische werkstukken, uitneembare protheses en provisoria. Blauw met 
pepermunt smaak. Mengtijd (machinaal) 8-12 sec. Verwerkingstijd bij 23°C vanaf 
het begin van het mengen tot aan de uitharding ca. 2,5 min. Uithardingtijd in de 
mond ca.1 min.

Desinfecteerbaar: nadat de afdruk uit het desinfectiebad genomen is dient deze
direct uitgegoten te worden. Compatibel met alle gangbare gipssoorten.

 � blauw
 � met pepermuntsmaak

refill verpakking à 500 gram 138151

spaarverpakking à 10 kilo, 20x500 gram 143080

lege opbergbox 157283

maatbestek set 173289

Color alginaat

Innovatief snelhardend alginaat afdrukmateriaal met kleurindicator. Het har-
dingsproces wordt aangeduid door een driefasen kleurindicator. Eerste fase: het 
mengen, tweede fase: verblijf in de mond (ca. 40 sec.) en het moment van de ui-
tharding (ca. 2 min na het begin van het mengen) worden door kleurverandering 
geïndiceerd. Voor het vervaardigen van studiemodellen, tegenbeten, werkmodel-
len voor het vervaardigen van orthodontische apparatuur, voor uitneembare pro-
these delen en provisoria. Met vanillesmaak, kleur lichtblauw. Desinfecteerbaar: 
nadat de afdruk uit het desinfectiebad genomen is dient deze direct uitgegoten te 
worden. Compatibel met alle gangbare gipssoorten.

 � lichtblauw
 � met vanille smaak

refill verpakking à 450 gram 138163

spaarverpakking à 10,8 kilo, 24x450 gram 141389

lege opbergbox 157283

maatbestek set Color 131959
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Condensatie siliconen

Afdrukken
Additie siliconen

A siliconen afdrukmateriaal Classic in patronen
Modern precisieafdruksysteem op basis van a-siliconen. Geschikt voor alle af-
drukken waarbij het aankomt op maximale nauwkeurigheid. Het kneedmateriaal 
valt op door de bijzonder soepele niet klevende consistentie bij het mengen van 
het materiaal. De hoge eindhardheid van Shore A 70 staat garant voor voldoende 
stempelwerking bij een correctieafdruk. Extreem hoog elastisch vermogen zorgt 
dat de afdruk zijn originele vorm behoudt. Verwerkingstijd is variabel tot 2 minu-
ten, verblijf in de mond 2 minuten.
De nauwkeurig afgestemde correctieafdrukmaterialen in dubbele patronen 
zijn uitgesproken thixotroop, zeer hydrofiel en buitengewoon vormvast. 
De hoge scheurvastheid en de heldere kleuren zorgen voor langdurig tevreden 
stellende afdrukresultaten.

 � voor alle afdrukmethoden
 � hoge nauwkeurigheid

putty, ieder 300 ml. basis en katalysator 149745

correctiemateriaal, light,
2x50 ml. patronen,
12 mengtips geel 149748

correctiemateriaal, medium,
2x50 ml. patronen,
12 mengtips, roze 149753

mengtips geel,
verpakking à 50 st. 169173

mengtips roze,
verpakking à 50 st. 169174

intra-orale tips geel,
voor gele mengtips,
verpakking à 96 st. 149712

intra-orale tips wit,
voor roze en groene mengtips,
verpakking à 96 st. 141331

doseerpistool, 1:1/1:2 149713

A siliconen afdrukmateriaal dynamic –  
patroon 5:1

Voordelig, nauwkeurig afdruksysteem op basis van A siliconen voor automatische 
mengmachines. Geschikt voor alle indicaties en afdrukmethoden. De moder-
ne harde 5:1 patronen passen in de gangbare mengmachines. Keus uit twee 
consistenties.

Type A, een uiterst nauwkeurig monofase materiaal, dik vloeibaar, hoge nauw-
keurigheid, uitgesproken thixotroop, hoge detailscherpte, optimaal hydrofiel, hoge 
elasticiteit, daardoor wordt het gemakkelijk uit de mond genomen, ideaal voor 
het nemen van afdrukken bij implantaten. Kleur: geel, eindhardheid: Shore à 60, 
lichte vanillesmaak.

Type B, een universeel inzetbaar voorafdrukmateriaal op basis van additie 
siliconen, met een puttyachtige consistentie (dik vloeibaar). Het kan gecombi-
neerd worden met bijna alle gangbare A siliconen correctiematerialen, goede 
elasticiteit en hoge vormvastheid. Kleur: lichtgroen, eindhardheid Shore à 70, 
lichte pepermuntsmaak. 

Mengcanules dienen apart besteld te worden

Type à - Monofase – 2x380 ml.
patroon 5:1, met klemring 177348

Type B - Voorafdrukken – 2x380 ml.
patroon 5:1, met klemring 177351

dynamische mengtips 5:1
voor beide typen, verpakking à 40 st. 177349

klemringen voor  mengtips 5:1
verpakking à 2 st. 177350
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C-Siliconen afdrukmateriaal

Voordelig afdrukmateriaal op basis van C-siliconen, geschikt voor alle indicaties 
en afdrukmethodes. Keuze uit twee zeer vormvaste kneedmaterialen (putty) met 
optimale vulmiddelen voor gemakkelijk aanmengen en perfecte homogeniteit. 
Voor beide materialen geldt een verwerkingstijd van 2 minuten. Verblijf in de 
mond: 4 minuten. Daarnaast zijn er drie, op dit systeem afgestemde, correctie-
materialen beschikbaar. Voor alle consistenties geldt een verwerkingstijd van 1 
minuut en 45 seconden, verblijf in de mond: 4 minuten. 

Zachte kneedmassa, Putty Soft, Eindhardheid Shore A60. Speciaal voor afdrukken 
waarbij het gebit ontzien moet worden in verband met eerdere parodontologische 
problemen of behandeling.
Harde kneedmassa, Putty Hard, Eindhardheid Shore A70. Voor alle afdruk tech-
nieken en tandtechnische werkzaamheden zoals beetsleutels, vervaardiging van 
provisoria etc.

Correctiemateriaal, heavy body, Type 1:
Dik vloeibaar, universeel afdrukmateriaal, hoge consistentie, uitgesproken thixo-
troop. Het materiaal vloeit onder druk. Geschikt voor functie afdrukken, rebasing, 
basismateriaal voor de dubbele afdruktechniek. Kleur: groen.

Correctiemateriaal, medium body, Type 2:
Middel vloeibaar correctiemateriaal met hoge nauwkeurigheid en hoge vormvast-
heid. Geschikt voor de dubbele meng techniek, correctie afdrukken. Kleur: blauw 

Correctiemateriaal, light body, Type 3:
Licht vloeibaar correctiemateriaal, lage consistentie, uitgesproken thixotroop, voor 
nauwkeurige weergave van kleine details en preparaties, hydrofiel. Geschikt voor 
correctieafdrukken (tweestaps) en de dubbele mengtechniek (één stap). 
Kleur: paars/blauw.

Katalysator, naar keuze leverbaar als pasta of in vloeistofvorm, is huid-, gebru-
iker- en milieuvriendelijk. Bovendien eenvoudig te doseren en probleemloos 
mengbaar.

 � De katalysator dient separaat besteld te worden.

Putty soft, pot à 900 ml. 143203

Putty soft, emmer à 10 kilo 147441

Putty hard, pot à 900 ml. 143204

Putty hard, emmer à 10 kilo 147442

maatlepel voor kneedmassa 158138

Correctiemateriaal, heavy body
Type 1, groen, tube à 150 ml. 189363

Correctiemateriaal, medium body 
Type 2, blauw, tube à 150 ml. 142824

Correctiemateriaal, light body
Type 3, paars/blauw, tube à 150 ml. 189354

katalysator pasta, rood, tube à 35 ml. 143116
bij 5 tubes, per tube 

katalysator vloeistof, roze, flacon à 50 ml. 211376
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Orbibite 

Beetregistratiemateriaal op A siliconenbasis in patronensysteem. Voor duurzame, 
meerdere malen te gebruiken beetregistraties en voor het fixeren van steunstiften 
en gezichtsboog registraties. Snel eenvoudig en betrouwbaar materiaal.

 � Shore A 85
 � kleur: geel
 � verwerkingstijd inclusief mengtijd: 30 sec
 � verblijf in de mond: 1 min
 � totale hardingstijd: 1 min en 30 sec.

Orbibite, 2 x 50 ml patronen,
12 stuks groene mengtips 149646

Orbibite granit

Beetregistratiemateriaal op A siliconenbasis in patronensysteem. Voor duurzame, 
meerdere malen te gebruiken beetregistraties en voor het fixeren van steunstiften 
en gezichtsboog registraties. Snel eenvoudig en betrouwbaar materiaal.

 � Shore D 45
 � kleur: turkoois
 � verwerkingstijd inclusief mengtijd: 30 sec
 � verblijf in de mond: 30 sec
 � totale hardingstijd: 1 min en 30 sec.

Orbibite Granit 2 x 50 ml patronen, 12 stuks groene mengtips 149649

Orbibite green

Beetregistratiemateriaal op A siliconenbasis in patronensysteem, stabiel, vloeit 
alleen onder druk, zeer goed te snijden en met de frees te bewerken dankzij de 
hoge eindhardheid vormvast.

 � Shore A 95
 � kleur: groen, appelaroma
 � verwerkingstijd inclusief mengtijd: 30 sec
 � verblijf in de mond: 45 sec
 � totale hardingstijd: 1 min en 30 sec.

indicatiegebied: duurzame, meerdere malen te gebruiken beetregistraties, fixeren 
van steunstiften en gezichtsboog registraties.

Orbibite groen, 2 x 50 ml patronen,12 stuks groene mengtips 216641

Orbibite scan

Scanbaar beetregistratiemateriaal op basis van additie siliconen, zeer thixotroop, 
uitstekende vormvastheid, heldere en nauwkeurige weergave van fijne details. 
Het materiaal is zeer goed te snijden en met de frees te bewerken. Orbibite Scan 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de CAD/CAM techniek. De nieuwe, speciale 
samenstelling zorgt voor een uitstekende weergave van de in 3D vastgelegde 
data , zoals occlusale vlakken, antagonisten en preparaties. Poederen is niet meer 
nodig.

 � Shore D 45
 � kleur: geel
 � pepermuntsmaak
 � verwerkingstijd 30 sec
 � verblijf in de mond: 30 sec

Orbibite Scan, 2 x 50 ml patronen,12 stuks groene mengtips 216640
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Transparant beetregistratiemateriaal op basis van additie siliconen voor het 
reproduceren van oppervlakken van elementen en occlusale vlakken van licht-
hardende esthetisch composietmateriaal. Wanneer het materiaal gebruikt wordt 
als beetregistratiemateriaal is een directe optische controle van de correcte beet 
mogelijk, dankzij de zeer hoge lichtdoorlaatbaarheid.

 � Shore A 70
 � pepermuntsmaak
 � verwerkingstijd 30 sec
 � verblijf in de mond: 60 sec

 � Verdere indicaties: 
 � occlusaal stempel bij toepassing van lichthardend composietmateriaal
 � transfermatrix bij het bevestigen van brackets

Orbibite transpa, 2 x 50 ml patronen,12 groene meng tips 216639

Toebehoren Orbibite 

groene mengcanules, verpakking a 50 stuks 169175 
 
intra-orale tips wit,voor roze en groene mengtips,
verpakking a 96 stuks 141331 

doseer pistool 1:1/2:1 149713

Beetregistratiewas

Beetregistratiewas in staven, geschikt voor het vervaardigen van totale en 
partiële beetregistratiesjablonen en voor het plaatsen van zadels bij modellen van 
gegoten werkstukken. In verwarmde toestand is het net zo taai als bijenwas en 
in afgekoelde toestand absoluut vormvast. Op deze manier is een nauwkeurige 
beetregistratie mogelijk.

 � afmetingen: 10x10x100 mm

geel, zacht, verpakking à 490 gram 141110

roze, hard, verpakking à 490 gram 141145

geel, zacht, verpakking à 1850 gram 141067

roze, hard, verpakking à 1850 gram 141088

Voorgevormde waswallen

Uitstekend geschikt voor het vervaardigen van een volledige prothese, voor-
gevormd dus tijdbesparend. In het labiale gebied zijn de waswallen iets versmald, 
maar blijven in het buccale gebied bij laterale bewegingen toch in vlak contact. 

roze, hard, verpakking à 100 stuks 140090
 
groen, middel, verpakking à 100 stuks 140094

oranje, middel, verpakking à 100 stuks 140110

geel, zacht, verpakking à 100 stuks 140113
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Afdrukken
Gipsmessen gipsspatels, afdruklepels, adhesief, hechtlak

Afdrukken
Gips, mengnappen

 DENTAL
ORBIS 

 DENTAL
ORBIS 

 DENTAL
ORBIS Occlu articulator gips

Synthetisch speciaal articulatiegips volgens DIN6873-3 voor het in articulatie 
ingipsen van modellen in de articulator, het fixeren van orthodontische modellen, 
beetregistratie, gipssloten en sokkels voor freesmodellen. 

 � mengverhouding: 100 gram: 30 ml.
 � verwerkingstijd: 3 minuten
 � uithardingtijd: 3,5 minuten
 � expansie na 2 uur: 0,03%
 � drukvastheid na 1 uur: 15 N/mm²

wit, doos à 20 kilo 141656

Occlubaster

Alabaster gips klasse 2 met toevoeging van hardgips om zo de gebruiksmogelijk-
heden te vergroten.

 � mengverhouding: 100 gram : 50 ml.
 � verwerkingstijd: 5 – 8 minuten
 � uithardingtijd: 10 – 14 minuten
 � expansie na 2 uur: 0,18%
 � drukvastheid na 1 uur: 15 N/mm²

wit, emmer à 10 kilo 131800

wit, zak à 25 kilo 143336

OccluMedanit

Klasse 3 modelgips met een gemiddelde hardheid en goed vloeiend vermogen. 

 � mengverhouding: 100 gram : 30 ml.
 � verwerkingstijd: 4 tot 6 minuten
 � uithardingtijd: ca.8 tot 12 minuten
 � expansie na 2 uur: 0,18%
 � drukvastheid na 1 uur: 24 N/mm²

geel, emmer à 10 kilo 131808
wit, emmer à 10 kilo 131809
blauw, emmer à 10 kilo 131807

geel, zak à 25 kilo 143337

wit, zak à 25 kilo 143338

blauw, zak à 25 kilo 143339

Mengnap flexibel

Veel gebruikte mengnap voor het economisch mengen van tandheelkundige pro-
ducten. Vervaardigd van speciale flexibele kunststof, die het mogelijk maakt het 
gemengde materiaal restloos uit de mengnap te kunnen gebruiken. Een eventueel 
overschot kan na uitharden op eenvoudige wijze verwijderd worden.

klein, doorsnede 11,5 cm.
inhoud: circa 300 ml. per stuk  142664 

middel, doorsnede 12,5 cm.
inhoud: circa 500 ml. per stuk 142667 

groot, doorsnede 14 cm.
inhoud: circa 900 ml. per stuk 142671 

x groot, doorsnede 16,5 cm.
inhoud: circa 1800 ml. per stuk  142681 
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Gipsmessen

Roestvrije gipsmessen met houten heft, hoogwaardige afwerking. Bij het gipsmes 
volgens Gritmann is in het heft een praktische cuvetopener geïntegreerd.

 � roestvrij

nr. 6R, met spits toelopend blad,
lengte: 14,5 cm. 143243

nr. 7R, met recht blad,
lengte: 14,5 cm. 143244

Gritmann, met recht blad en
cuvetopener, lengte: 16,5 cm. 143245

Gipsspatels

Ergonomisch gevormd voor het gemakkelijk en soepel mengen van gips. Vervaar-
digd van roestvrij staal.

 � roestvrij

Lichtenstein, recht, 170 mm 145400

Roghe, S vormig gebogen, afgerond, 200 mm 145570

Orbilock afdruklepels

Vervaardigd van roestvrij staal 18/8 met buiten- en binnenrand. Door de randen 
wordt het afdrukmateriaal zelfs zonder hechtmiddel voldoende vastgehouden. 
Lange levensduur, zonder waterkoeling.

bovenkaak, betand
U5 – extra klein  141161 

U4 – klein  141162 
 
U3 – middel  141163 

U2 – groot  141164 

U1 – extra groot  141165 

onderkaak, betand
L5 – extra klein  141166 

L4 – klein  141167 

L3 – middel  141168 
 
L2 – groot  141169 

L1 – extra groot  141170 
 

Adhesief vloeistof voor afdrukmaterialen

Eenvoudig met de penseel in de afdruklepel aanbrengen. De vloeistof vormt een 
sterke zeer dunne, permanente adhesieve laag waardoor het afdrukmateriaal zich 
stevig aan de afdruklepel hecht.

Adhesief voor alginaat, flacon à 30 ml. 193075

Adhesief voor polyether, flacon à 30 ml. 193081

Adhesief voor silicone, flacon 10 ml. 193079
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Art.-Nr. Kleuren Verhouding Materialen Fabrikant Model

169171 blauw / wit, kort 1 : 1 Cool Temp Coltène Whaledent 50 St. (1)

1 : 1 Tempofit Detax 50 St. (1)

1 : 1 PermaCem, TempoCem DMG 50 St. (1)

1 : 1 Mucopren Soft Kettenbach 50 St. (1)

1 : 1 Structur 2 SC Voco 50 St. (1)

169172 blauw / wit, lang 1 : 1 Cool Temp Coltène Whaledent 50 St. (1)

1 : 1 Tempofit Detax 50 St. (1)

1 : 1 Temphase Kerr Hawe 50 St. (1)

169173 geel / wit 1 : 1 A-Silikon leichtfließend Orbis° Dental 50 St. (1)

1 : 1 Affinis light body, Affinis regular body Coltène Whaledent 50 St. (1)

1 : 1 Aquasil LV/ULV Dentsply 50 St. (1)

1 : 1 Honigum Automix Light, Honigum Automix Light Fast, LuxaCore DMG 50 St. (1)

1 : 1
Dimension Garant L, Dimension Garant L Quick, Imprint II Garant Light Body - Regular Body, 

Imprint II Quick Step Light Body - Regular Body
3M Espe 50 St. (1)

1 : 1 Flexitime Correct Flow, Provil Novo Heraeus Kulzer 50 St. (1)

1 : 1 Panasil Contact Plus Kettenbach 50 St. (1)

1 : 1 Betasil Vario Müller Dental 50 St. (1)

1 : 1 Rebilda SC Voco 50 St. (1)

169174 roze / wit 1 : 1 A-Silikon mittelfließend, Orbibite, Orbibite Granit Orbis° Dental 50 St. (1)

1 : 1 Detaseal Quick und Light, Detaseal bite, Onetime perfekt Detax 50 St. (1)

1 : 1 Examix NDS, Exafast NDS GC 50 St. (1)

1 : 1 Betasil Vario Müller Dental 50 St. (1)

1 : 1 Softreliner Tokuyama 50 St. (1)

1 : 1 Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC Voco 50 St. (1)

169175 groen / wit 1 : 1 Orbibite, Orbibite Granit Orbis° Dental 50 St. (1)

1 : 1 Affinis heavy body Coltène Whaledent 50 St. (1)

1 : 1 Greenbite Apple Detax 50 St. (1)

1 : 1 Honigum Automix Mono DMG 50 St. (1)

1 : 1 Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, Imprint II Quick Step Heavy, Imprint SBR 3M Espe 50 St. (1)

1 : 1 Flexitime Monophase, Flexitime Heavy Tray, Memosil 2, Memoreg 2, Provil Novo Heraeus Kulzer 50 St. (1)

1 : 1
Futar D occlusion, Futur System 50, Futar D System 50, Monopren transfer, Mucopren Soft, 

Mucopren transfer, Panasil Contact two in one
Kettenbach 50 St. (1)

1 : 1 Omnibite, Omnibite Plus, Omnibite Garant Omnident 50 St. (1)

169176 paars / wit 1 : 1 Aquasil Monophase, Aquasil Heavy Body F/S Dentsply 50 St. (2)

1 : 1 Detaseal Mono Detax 50 St. (2)

169177 wit / wit 1 : 1 Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant 2 : 1 3M Espe 50 St. (2)

169178 blauw / oranje 4 : 1 / 10 : 1 Luxatemp DMG 50 St. (2)

4 : 1 / 10 : 1 Protemp 3 Garant 3M Espe 50 St. (2)

4 : 1 / 10 : 1 Prevision CB Heraeus Kulzer 50 St. (2)

4 : 1 / 10 : 1 Omnitemp KB Omnident 50 St. (2)

4 : 1 / 10 : 1 System c & b
Ivoclar Vivadent 

clinical
50 St. (2)

169179 geel / blauw 4 : 1 / 10 : 1 Silasoft Direct/Express Detax 50 St. (2)

4 : 1 / 10 : 1 Xantropen Comfort Heraeus Kulzer 50 St. (2)

169182 geel / oranje 10 : 1 LuxaBite DMG 50 St. (2)

Afdrukken
Tubenwringer, mengblokken

	Afdrukken
Mengtips

Mengtips

verpakking à 50 st. (1)  zie tabel 

verpakking à 50 st. (2)  zie tabel 

Orbis mengtips zijn 100% compatibel met de mengtips van de originele  
fabrikanten
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Afdrukken
Tubenwringer, mengblokken

Tubenwringer

Praktisch hulpmiddel voor het op eenvoudige wijze leegknijpen van allerlei 
soorten tubes, zowel in de praktijk als thuis. De stabiele getande rollen persen 
de laatste gram materiaal uit de tube. Kostbare materialen kunnen op die manier 
compleet gebruikt worden.

 �  geschikt voor tubes tot 70 mm breedte

tubenwringer van kunststof  13879 

Glazen mengplaat

Glazen mengplaat voor mengen van cement. De randen zijn geslepen, gepolijst 
en afgeschuind. Groot mengoppervlak. De glasplaten kunnen ook gekoeld 
 gebruikt worden. De dikte van de glasplaat voorkomt het opwarmen en daardoor 
het voortijdig uitharden van het cement.

 �  slipvast
 �  eenvoudig te reinigen

glas, formaat 70x95x6 mm
verpakking à 10 st.  140123 

Mengblokken van papier

Orbis mengblokken worden vervaardigd van een speciale soort, tweezijdig 
gelaagd, slijtvast, helder wit papier resp. zuiver perkament en afhankelijk van 
de grootte van het mengblok aan twee of aan drie zijden verlijmd. De als antislip 
aangeduide mengblokken zijn voorzien van gepatenteerde antislip onderzijde. 
Dat vereenvoudigt de hanteerbaarheid bij het mengen omdat bij gebruik van het 
gehele oppervlak van het mengblok er voldoende contact blijft met vrijwel iedere 
ondergrond. 

 �  slipvast
 �  speciaal papier

papier, formaat 35x45 mm,
12x40 vel  185969 

perkamentpapier, formaat 40x40 mm,
5x 50 vel  209927 

antislip, papier formaat 60x75 mm,
blok met 40 vel  147667 

antislip, papier formaat 70x95 mm,
blok met 60 vel  144114 

antislip, papier formaat 125x180 mm, 
blok met 25 vel  144115 

antislip, papier formaat 150x240 mm,
blok met 35 vel  185744 
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Desinfectie,	sterilisatie
Handreiniging, handverzorging, desinfectie van afzuigapparatuur

Desinfectie,	sterilisatie
Afdrukdesinfectie, handdesinfectie, handreiniging

 DENTAL
ORBIS 

 DENTAL
ORBIS 

 Desinfectie van afdrukken

Gebruiksklare oplossing voor de snelle desinfectie en grondige reiniging door 
onderdompeling van tandtechnische werkstukken en afdrukken van polyether, 
siliconen en alginaat en hydrocolloïden. Heeft geen invloed op de vormvastheid 
of de oppervlaktestructuur van de afdruk. Geschikt voor gebruik in desinfectie-
apparatuur.

 � vrij van fenolen
 � vrij van aldehyde
 � zonder alcohol

Werkingsspectrum
Bactericid, fungicid, (C. Albicans), virucid tegen omhulde virussen (HBV, HIV, HCV, 
Rota virussen)

Inwerktijd
Volgens DGHM/VAH: 5 minuten
HBV/HCV/HIV inactivatie: 1 minuut
Rota virussen inactivatie: 1 minuut

fl acon à 1 liter  148221 
 
can à 5 liter  148222 

 Handdesinfectie

Preparaat op alcoholbasis om de handen mee in te wrijven voor hygiënische en 
chirurgische handdesinfectie. Geschikt voor huiddesinfectie. Werkt bactericid (ook 
MRSA), fungicid (Candida albicans), tuberculocid en tegen omhulde vires (HIV, 
HBV, HCV, influenza A, B, C, Herpes Simplex). Het preparaat is vrij van kleurstoffen 
en reukloos en daardoor bijzonder allergieneutraal. De inwerktijd bedraagt 
tenminste 30 seconden. 

dispenser fl acon à 500 ml. 10499

euro fl acon à 1 liter 10500

can à 5 liter 10502

 Handgel bactericid

Vochtafgevende gel op alcoholbasis voor het hygiënisch reinigen en onderhouden 
van de handen. Het kiemgetal van de op de huid aanwezige bacteriën en virussen 
(ook het griepvirus) wordt door het gebruik van deze gel aanwijsbaar geredu-
ceerd. Waardevolle bestanddelen gaan, ook bij regelmatig gebruik, het uitdrogen 
van de huid tegen.
Een kleine hoeveelheid wordt op de droge huid aangebracht en ingemasseerd. 
Reeds na enkele seconden wordt de werking van het preparaat zichtbaar. De huid 
voelt schoon en glad aan, het geeft een plezierig gevoel.

 � cool fresh
 � houdt de huid vochtig
 � hoge reinigingskracht
 � de handgel is dermatologisch getest
 � dient niet ter vervanging van chirurgische handdesinfectie 

dispenser fl acon à 500 ml.  161971 

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Desinfectie,	sterilisatie
Handreiniging, handverzorging, desinfectie van afzuigapparatuur

Applicatiehulpmiddelen

             
voor fl essen en cans 

        
-                          

                          z
ie pag. 22

 Handwaslotion

Milde waslotion voor grondige en vriendelijke reiniging van de huid en de handen. 
De bestanddelen zijn vriendelijk voor de huid en tegelijkertijd terugvettend, zodat 
ook bij veel handen wassen de huid en de handen niet uitdrogen.

 � met vitamines
 � dermatologisch getest

dispenser fl acon à 500ml  148239 

euro fl acon à 500 ml. 
passend in de dispenser  182408 

can à 10 liter  148238 

 Handcrème

Handcrème voor de veeleisende huid. Met vitamines en waardevolle huid- 
beschermende complexen. Zeer aangename consistentie, trekt snel in. Geur-
neutraal, niet vet. Geeft een glad en soepel gevoel van de huid, voor langdurige 
bescherming en weldadige verzorging. Zeer geschikt voor de verzorging bij het 
regelmatig wassen van de handen en bij het dragen van handschoenen.

handcrème, 150 ml.  46444 

 Desinfectie van afzuigapparatuur

Effectief concentraat voor reiniging, desinfectie en onderhoud van tandheelkun-
dige afzuigapparatuur. Vrij van aldehyden en schuimremmend. Door de hoge 
reinigingskracht worden ook hardnekkige verontreinigingen verwijderd. Breed 
werkingsspectrum en materiaalvriendelijk. Ook te gebruiken in apparatuur die 
voorzien is van een amalgaamafscheider. Regelmatig gebruik gaat het ontstaan 
van onaangename geur tegen. Vrijgegeven door Sirona.

Werkingsspectrum
 bactericid, fungicid, beperkt virucid (werkzaam tegen omhulde virussen als HBV, 
HIV, HCV)

Inwerktijd
 � bacteriën en schimmels bij hoge belasting: 2% 15 minuten
 � omhulde virussen (als HBV, HIV, HCV): 2% 15 minuten

doseerfl acon 1 liter  193087 

can à 5 liter  193088 

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging

Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie afzuigapparatuur, reiniging, borendesinfectie

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

  Reinigingsmateriaal voor de spittoonschaal

Gebruiksklare oplossing voor reiniging en onderhoud van de spittoonschaal. Het 
product heeft een desinfecterende werking en is ook geschikt voor de wasbak 
en het toilet. Verwijdert resten van bloed, kalk, disclosing tabletten, afdrukma-
terialen en andere substanties. Het product laat na gebruik op de oppervlakken 
een vuilwerende laag achter, die de aanhechting van nieuwe verontreinigingen 
vermindert. 

Werkingsspectrum
 � bactericid volgens DIN EN 13697
 � fungicid volgens DIN EN 13697 (C. Albicans)

Inwerktijd
 � onverdund in 1 minuut

fl acon à 750 ml.  193084 

 Borenbad

Gebruiksklare oplossing voor desinfectie en reiniging van tandheelkundige 
boren en allerlei soorten frezen, wortelkanaalinstrumenten, rubber polishers, 
diamantboren of keramische slijpstenen. Hoge reinigingskracht, met corrosie-
bescherming. Kan ook in het ultrasoonbad gebruikt worden.

 � alcoholvrij
 � getest door DGHM/VAH

Werkingsspectrum
bactericid, tuberculocid, fungicid (C.Albicans), actief tegen omhulde virussen 
zoals HBV, HIV, HCV (beperkt virucid)

Inwerktijden
 � inactiveren van bacteriën (incl. TbB) en schimmels volgens DGHM/VAH 

 15 minuten
 � HBV/HCV/HIV inactivering 15 minuten

fl acon à 2 liter  177939 

can à 10 liter  177940 

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Applicatiehulpmiddelen

             
voor fl essen en cans 

        
-                          

                          z
ie pag. 22
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 Oppervlakken desinfectie 

Uiterst effectief desinfectie- en reinigingsmiddel voor oppervlakken, vloeren en 
inventaris. Goed vetoplossend vermogen, daardoor ook geschikt voor het reinigen 
van sterk verontreinigde oppervlakken.

 � werkzaam tegen MRSA
 � zuinig en snel
 � ook geschikt voor kwetsbare oppervlakken

Werkingsspectrum
Bactericid (incl MRSA), fungicid (C.Albicans), werkzaam tegen omhulde virussen 
als HIV, HCV (beperkt virucid en Rota virussen.

Inwerktijd
Volgens DGHM/VAH (incl. MRSA, omhulde virussen en Rota virussen):
7,5% concentratie in water 1 minuut
5% concentratie in water 5 minuten
2% concentratie in water 15 minuten
1% concentratie in water 1 uur
0,75 concentratie in water 4 uur
inactivering HBV/HCV/HIV:
1% concentratie in water 15 minuten
7,5% concentratie in water 1 minuut

doseerfl acon à 1 liter  148231 

can à 5 liter  148233 
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Het beheren van uw voorraden is van groot belang voor 
uw praktijkvoering. Het opzetten van een goed logistiek 
systeem kan u veel tijd, kosten en ergernis besparen.

Dental Union biedt u een doordacht voorraadsysteem 
inclusief de benodigde kasten en RFID bestelsysteem. 

Nooit meer misgrijpen in uw voorraadkast en een 
 directe besparing tot 30% zijn eenvoudig haalbaar. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten: 
Remy Sahetapy (06-22933363), 
Sjors Vreeswijk (06-54982771).

“Nooit	meer	misgrijpen!‚‚

Voorraadbeheer

www.dentalunion.nl/voorraadbeheer
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Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging
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Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging

Applicatiehulpmiddelen

             
voor fl essen en cans 

        
-                          

                          z
ie pag. 22

 Sproei- en wisdesinfectie 

Snelwerkend, gebruiksklaar preparaat voor het desinfecteren van oppervlakken 
in de tandheelkundige praktijk die niet bestand zijn tegen alcohol. Geschikt voor 
snelle desinfectie van kleine oppervlakken, inventaris en stoelen. Ook geschikt 
voor een snelle uitwendige desinfectie van hand- en hoekstukken, prothesen en 
afdrukken van alginaat en siliconenmateriaal. 

 � werkzaam tegen MRSA
 � geur cool fresh

Werkingsspectrum
Bactericid (inclusief MRSA), tuberculocid, fungicid (C. Albicans), werkzaam tegen 
omhulde virussen als HBV, HCV, HIV (beperkt virucid). 

Inwerktijd
Inactiveren van bacteriën en schimmels volgens DGHM/VAH bij:
lage belasting: 1 minuut, hoge belasting: 2 minuten
Inactiveren van TdB (Tuberculose bacteriën) bij:
lage belasting: 1 minuut, hoge belasting: 2 minuten
Inactiveren omhulde virussen: 30 seconden

Onze tip:
Niet geschikt voor acrylglas en gevoelige oppervlakken, geen gekleurde doek 
gebruiken voor het nawrijven. Hiervoor bevelen wij ons alcoholvrije preparaat aan. 
Deze vloeistof wordt ook bij onze desinfectiedoekjes gebruikt.

fl acon à 1 liter  148230  

can à 5 liter  13876 

can à 10 liter  148229 

 Sproei- en wisdesinfectie Plus
Snel werkzaam, gebruiksklaar preparaat voor het desinfecteren van oppervlakken 
die niet gevoelig zijn voor alcohol in de tandheelkundige praktijk. Ook geschikt 
voor het desinfecteren van hand- en hoekstukken, prothesen en afdrukken van 
alginaat en siliconen.

 � werkzaam tegen MRSA
 � geen irritatie door quarternaire ammonium zouten
 � verdampt zonder restanten achter te laten
 � lemon geur

Werkingsspectrum
Bactericid (inclusief MRSA), tuberculocid, fungicid (C.Albicans), werkzaam tegen 
omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV (beperkt virucid) 

Inwerktijd (concentraat)
Inactiveren van bacteriën en schimmels volgens DGHM/VAH bij:
lage belasting: 30 seconden, hoge belasting: 1 minuut
Inactiveren van TdB (Tuberculose bacterien) bij:
lage belasting: 30 seconden, hoge belasting: 1 minuut
Inactiveren MRSA
Lage belasting 30 seconden, hoge belasting 1 minuut 
Inactiveren omhulde virussen: 30 seconden

Onze tip:
Niet geschikt voor acrylglas en gevoelige oppervlakken, geen gekleurde doek 
gebruiken voor het nawrijven. Hiervoor bevelen wij ons alcoholvrije preparaat aan. 
Deze vloeistof wordt ook bij onze Plus desinfectiedoekjes gebruikt.

fl acon à 1 liter  161966 

can à 5 liter  13877 

can à 10 liter  161967 
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alcoholvrij!

60 ml
40 ml
20 ml

Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging
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  Sproei- en wisdesinfectie, alcoholvrij

Gebruiksklaar, alcoholvrij schuimpreparaat voor een snelle desinfectie van vlak-
ken. Tevens geschikt voor snelle externe desinfectie van hand- en hoekstukken, 
prothesen, alginaat en siliconenafdrukken. Geen irritatie van de luchtwegen door 
aerosolvorming, breed werkingsspectrum, goede reinigende werking. Het prepa-
raat is buitengewoon zuinig in gebruik en ontziet het milieu. Het is zeer geschikt 
om oppervlakken, die aangetast worden door middelen op alcoholbasis, intensief 
te reinigen en binnen één minuut betrouwbaar te desinfecteren.

 � materiaalvriendelijk
 � zeer effectief
 � neutrale geur

Werkingsspectrum
bactericid (incl MRSA), fungicid (Candida Albicans), werkzaam tegen omhulde vi-
russen (bijv. HBV, HIV, HCV, influenza virus A, B, C), werkzaam tegen niet omhulde 
virussen (Rota virus) 

Inwerktijd
De aanbevolen inwerktijd, ook bij hoge belasting, bedraagt slechts 60 seconden

Gebruikaanwijzing
Het gebruiksklare preparaat wordt vanaf circa. 30 cm. afstand op het te desin-
fecteren oppervlak of artikel gespoten en met een vezelvrije witte disposable 
doek gelijkmatig verdeeld tot het gehele oppervlak behandeld is. Droogt snel op 
zonder restanten achter te laten. 

fl acon met schuimsproeikop, 1 liter  10452 

can à 10 liter  10451 

fl acon met brede hals en schuimkop
(foamer) heel handig, 200 ml.  46466 

Desinfectiedoekjes

Gebruiksklare desinfectiedoekjes voor snelle wisdesinfectie van kleine artikelen 
en oppervlakken die niet gevoelig zijn voor alcohol, zoals hand- en hoekstukken, 
inventaris, prothesen en siliconenafdrukken. 

 � werkzaam tegen MRSA
 � geur: cool fresh

werkingsspectrum
Bactericid (incl MRSA), tuberculocid, fungicid (C. Albicans), virucid werkzaam 
tegen omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV (beperkt virucid)

Inwerktijden (concentraat)
inactiveren van bacteriën en schimmels volgens DGHM/VAH:
bij lage belasting: 1 minuut, bij hoge belasting 1 minuut
inactiveren TdB (tuberculose bacterie):
bij lage belasting: 1 minuut, bij hoge belasting 1 minuut
inactiveren omhulde virussen: 30 seconden

refi ll verpakking
verp. met 6 zakken à 100 doekjes  181925 

lege pot  184926 
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60 ml
40 ml
20 ml

Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging
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Desinfectie,	sterilisatie
Desinfectie van oppervlakken en vloeren, reiniging

alcoholvrij!

 Desinfectiedoekjes plus

Gebruiksklare desinfectiedoekjes voor snelle wisdesinfectie van kleine artikelen 
en oppervlakken die niet gevoelig zijn voor alcohol zoals hand- en hoekstukken, 
inventaris, prothesen en siliconenafdrukken. Extreem scheurvast vliesmateriaal. 

 � werkzaam tegen MRSA
 � geen irritatie door quarternaire ammonium verbindingen
 � verdampt volledig zonder residu 
 � geur: lemon

Werkingsspectrum
Bactericid (incl MRSA), tuberculocid, fungicid (C. Albicans), virucid werkzaam 
tegen omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV (beperkt virucid)

Inwerktijden (concentraat)
Inactiveren van bacteriën en schimmels volgens DGHM/VAH:
bij lage belasting: 30 seconden, bij hoge belasting 1 minuut
inactiveren TdB (tuberculose bacterie):
bij lage belasting: 30 seconden, bij hoge belasting 1 minuut
inactiveren MRSA:
bij lage belasting: 30 seconden, bij hoge belasting 1 minuut
inactiveren omhulde virussen:30 seconden

refill verpakking:
verp. met 6 zakken à 100 doekjes  169747 

lege pot  184926 

Desinfectiedoekjes, groot en alcoholvrij

Gebruiksklare alcoholvrije desinfectiedoekjes in extra groot formaat. Effectieve 
reiniging, breed werkingsspectrum. Ook geschikt voor oppervlakken die gevoelig 
zijn voor alcohol zoals bijv. acrylglas. Bevatten een hoog vloeistofaandeel, daarom 
60 seconden na gebruik met een droge doek nawrijven. 

 � formaat 28x28 cm.
 � neutrale geur

Werkingsspectrum
Bactericid (incl. MRSA), fungicid (Candida Albicans), werkzaam tegen omhulde 
virussen (bv.HBV, HIV, HCV, influenza A, B, C), werkzaam tegen niet omhulde 
virussen (Rota virus)

Inwerktijd
De aanbevolen inwerktijd bedraagt, ook bij hoge belasting, slechts 60 seconden.

lege dispenser emmer  16218 

refi ll verpakking à 150 doeken  10453 
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  Poetsdoekjes, zonder vloeistof

Extra grote poetsdoeken van buitengewoon sterk vliesmateriaal. Beslis zelf welke 
desinfecterende vloeistof u wilt gebruiken. Gewoon de rol in de dispenserem-
mer plaatsen en er 1.200 ml. van een voor wisdesinfectie toegelaten preparaat 
naar keuze ingieten, emmer sluiten, van een etiket voorzien en klaar. Na enkele 
minuten hebben de sterk absorberende doeken de vloeistof opgenomen en zijn 
gereed voor gebruik.

 � grootte 28x28 cm
 � speciaal vliesmateriaal

extra grote doeken refi ll à 150 st.  16219  

dispenser emmer voor 150 doeken 
of 75 st. microvezeldoeken (leeg)  16218 

neutraal etiket
zelfklevend, per stuk 25350 

 Nieuw in ons assortiment!

ORBI-Touch eco plus, de buitengewoon scheurvaste handschoen voor eenmalig gebruik

nieuwnieuwnieuw

ORBI-Touch 
eco plus

Pagina 51
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De ongedrenkte doekjes in de 
dispenser emmer plaatsen

De ongedrenkte doekjes met 
1200 ml wisdesinfectie -
materiaal overgieten

De emmer afsluiten en van etiket 
voorzien waarop u de wisdes-
infectie naar keuze hebt genoteerd

De emmer terug zetten in de 
wandhouder

1200 m
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 Microvezeldoekjes groot zonder vloeistof

Microvezel producten zijn wegens hun bijzondere eigenschappen zeer geliefd. 
Vuil en stofdeeltjes worden door de doek aangetrokken en gebonden. De doeken 
zijn extreem scheurvast, slijtagebestendig en beschadigen oppervlakken van 
moderne materialen niet. De vezeldoeken zijn in staat een grote hoeveelheid des-
infectie- of reinigingvloeistof op te nemen en weer af te geven. De behandeling 
van de te bewerken oppervlakken is optimaal, het aanwezige vuil wordt zonder 
schade aan te richten verwijderd. De speciale dispenseremmer met depotdeksel 
staat er garant voor dat de doekjes langdurig vochtig blijven.

Kies zelf welke reinigings- of desinfectievloeistof u wilt gebruiken:
Eenvoudigweg de rol met de droge doekjes in de dispenser emmer zetten en er 
1.200 ml. van het voor wisdesinfectie geschikte preparaat van uw keuze bij gie-
ten, emmer sluiten, van een etiket voorzien en klaar. Na enkele minuten hebben 
de zuigkrachtige doekjes de vloeistof opgenomen en zijn zij voor gebruik gereed.

 � formaat 28x28 cm.
 � speciaal microvezel vlies – zacht en dik
 � er laten geen vezels los, streeploze reiniging

Er is ook een praktisch wandhouder voor de rechthoekige dispenser emmer 
verkrijgbaar, op die manier zijn de doekjes steeds bij de hand

microvezeldoekjes,
verpakking met 2 zakken à 75 st.  46121

rechthoekige dispenser emmer voor 150 extra grote
vliesdoekjes of 75 microvezeldoekjes, leeg  46122

metalen wandhouder passend voor de vierkante
dispenseremmer  46467
 
Neutraal etiket, 
Zelfklevend, 1 Stuk 25350

Instrumenten desinfectie

Oplossing met hoge concentratie voor het aanmaken van gebruiksklare desinfec-
tie vloeistof voor het reinigen en desinfecteren van instrumenten. Reeds bruikbaar 
in een 1% verdunning, daardoor extreem zuinig in gebruik. Het preparaat is niet 
corrosief en heeft een hoge reinigings- en desinfectiekracht. Ook geschikt voor 
gebruik in een ultrasoonbad. 

 �  niet corrosief
 �  biologisch afbreekbaar
 �  alcohol vrij

Werkingsspectrum
bactericid, tuberculocid, fungicid (C.Albicans), actief tegen omhulde virussen 
zoals HBV, HIV, HCV (beperkt virucid)

Inwerktijden
inactiveren van bacteriën en schimmels (c.albicans) volgens VAH/DGHM, EN 
13624, EN 14562, EN 13727 en EN 14561 (hoge belasting):
1% concentraat in water 60 minuten
2% concentraat in water 30 minuten
3% concentraat in water 15 minuten
3% concentraat in water 5 minuten (in het ultrasoonbad)

TdB volgens VAH/DGHM, EN 14346: 3% in water 60 minuten

HBV/HCV/HIV inactivering
1% concentraat in water 60 minuten
3% concentraat in water 15 minuten

doseerfl acon à 1 liter  148236 

can à 5 liter  148237 
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Desinfectie,	sterilisatie
Reiniging, desinfectie van instrumenten, onderhoud van hand - en 
hoekstukken

Tray-Cleaner

Geconcentreerd materiaal voor het reinigen van afdruklepels en instrumenten. 
Het speciale reinigingsproduct lost zeer snel restanten op van alginaat, 
zinkoxyde-eugenol, carboxylaat en fosfaatcement evenals thermoplastische 
afdrukmaterialen en was. Het materiaal is biologisch afbreekbaar. 

Gebruik
 � in 5-10% oplossing gebruiken
 � afhankelijk van de vervuiling minstens 45 minuten laten inwerken
 � geschikt voor het ultrasoon reinigingsbad

Let op
 � artikelen van staal en aluminium niet gelijktijdig reinigeni.v.m. kans op   

 corrosie

doseerfl acon à 1 liter  193082 

can à 5 liter  193083 

 Orange Solvent

Gebruiksklare oplossing voor materiaalvriendelijke en intensieve reiniging van 
oppervlakken en instrumenten. Krachtig middel voor het verwijderen van alginaat 
en cement- en zinkoxide eugenolresten zonder krassen op het oppervlak achter 
te laten. Aangename sinaasappelgeur.

 � buitengewoon goed reinigingsmiddel voor roestvrijstalen oppervlakken

fl acon à 500 ml.  184490 

  T Olie spray

Voor het onderhoud van Sirona hand- en hoekstukken, kopjes, airrotor hoek-
stukken en luchtmotoren. Voor langdurig en ongestoord gebruik. Dagelijks 
tweemaal gedurende ca.2 - 3 seconden doorspuiten, in ieder geval voor elke 
sterilisatie cyclus. Tijdens het gebruik de bus rechtop houden en de juiste adapter 
toepassen.

bus à 250 ml.  177943 

 Universeel spray

Voor het onderhoud van hand- en hoekstukken, kopjes, airrotor hoekstukken en 
luchtmotoren. Voor lang en ongestoord gebruik. Dagelijks tweemaal gedurende 
ca.2 - 3 seconden doorspuiten, in ieder geval voor elke sterilisatiecyclus. Tijdens 
het gebruik de bus rechtop houden en de juiste adapter toepassen.

bus à 500 ml.  177942 
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Toebehoren van reiniging en desinfectie
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Desinfectie,	sterilisatie
Toebehoren van reiniging en desinfectie

Lege flessen en toebehoren

Handige hulpmiddelen voor de Orbis hygiëneproducten die in flessen geleverd 
worden.

doseerflacon, ledig, 1 liter  148093 

sproeiflacon, ledig, 1 liter  148155 

sproeikop voor 1 liter flacon  148156 

flacon met brede hals en schuimkop
(foamer) heel handig, 200 ml.  46466 

kiepdoseer flacon, leeg voor 
bijv. spittoon reiniger, 750 ml.  16158  

Applicatiehulpmiddelen voor cans

Handige hulpmiddelen voor de Orbis hygiëneproducten die in cans geleverd 
worden.

pomp voor de can  148116 

kraan voor de can  148122 

sleutel zowel geschikt 
voor de 5 als de 10 liter can  148149 

Desinfectiebak

Geschikt voor alle desinfectie middelen. Inhoud 3 liter. De bak bestaat uit vier 
onderdelen: bad, zeefinzet, deksel voor de zeef en het deksel voor het bad. De 
zeefinzet kan uit het bad genomen worden en om de vloeistof eenvoudig te laten 
uitdruipen dwars op de bak gezet worden. 
De bak is bestand tegen temperaturen tot 75ºC.

 � buitenmaten: (LxBxH): 320x215x135 mm
 � binnenmaten: (LxBxH): 245x155x100 mm
 � vervaardigd van wit kunststof

per st.  187827  

Preparaten dispenser, roestvrij staal 

Wanddispenser voor verantwoord doseren van handwas/desinfectie producten, 
zeep of verzorgende crème. 
Eenvoudige montage.

 � vervaardigd van roestvrij staal
 � met metalen beugel voor pols- of elleboogbediening
 � 2 ml. per dosering
 � geschikt voor flacons met 500 ml. inhoud
 � afmetingen (BxHxD): 95x260x75 mm, met bedieningsgreep: 170 mm 

preparatendispenser per st.  182211 
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Intouch.works

Hoogwaardige blauwe werkhandschoen, buitengewoon geschikt bij risicovolle 
handelingen zoals het behandelen van gebruikte instrumenten, reinigen van 
behandelkamers. De poedervrije veiligheidshandschoenen zijn lang van model 
en van driedubbeldik materiaal vervaardigd. Resistent tegen chemicaliën volgens 
EN374 2+3

 � kleur blauw

Materiaaldikte: vingers 0,40 mm / handoppervlak 0,30 mm / arm 0,20 mm
Lengte 295 mm

verpakking à 50 stuks zie tabel

7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

195343 195344 195345 195346

Sterilisatiefolie op rol

Stabiele combinatie van papier en folie op rol voor het verpakken van te 
steriliseren materialen, afsluiten met behulp van een folie seal apparaat. Naast 
de drievoudige verzegeling rondom bestaat het materiaal uit een dubbele laag 
polypropyleen/ polyester.

 � duidelijk zichtbare indicator voor gas of waterdamp sterilisatie
 � optimaal behoud van steriliteit gedurende een relatief lange periode
 � leverbaar in verschillende breedtes
 � zonder zijvouwen

breedte 55 mm, rol à 200 m  142942  
breedte 75 mm, rol à 200 m  142943 
breedte 100 mm, rol à 200 m  142944 
breedte 150 mm, rol à 200 m  142954 
breedte 200 mm, rol à 200 m  142955
breedte 250 mm, rol à 200 m  142957 

Sterilisatiezakken

Stabiele combinatie van papier en folie zakken voor het verpakken van te 
steriliseren materialen, afsluiten met behulp van een folie seal apparaat. Naast de 
drievoudige verzegeling rondom zijn de zakjes aan één zijde nog van een vierde 
verzegeling voorzien voor extra veiligheid.

 �  de zakjes kunnen op eenvoudige wijze gevuld worden door een uitsparing aan  
 de open zijde

 �  duidelijk zichtbare indicator voor gas- of waterdampsterilisatie
 �  niet zelfklevend

 
formaat 55x250 mm, 500 st.  145480 

formaat 75x250 mm, 500 st.  145481 

formaat 100x250 mm, 500 st.  145479 

Sterilisatie-indicatie tape

Indicatietape voor autoclaaf. Een stukje band wordt samen met de te steriliseren 
materialen ingeseald en geeft na sterilisatie door middel van een duidelijke 
kleuromslag aan of de damp of de hitte voldoende was. 

autoclaafsterilisatie,
breedte 19 mm, rol à 50 m  141219 
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 Orbi-HiKupfer amalgaam

Kwaliteitsamalgaam met een hoog kopergehalte. Minimale creep, perfecte rand-
aansluiting, gamma 2 vrij, extreem corrosiebestending. Gemakkelijk te polijsten 
op grond van de partikelstructuur (90% sferische partikels, 10% naaldvorm) Met 
geringe krachtsinspanning condenseerbaar, excellent modelleerbaar. Voor het 
vullen van caviteiten uit de klassen I en II. Voldoet aan de ISO standaard 1559 en 
de ADA specificatie nr. 1, normaal hardend.

samenstelling: 44,5% zilver, 30% tin, 25,5% koper
mengtijd: bijv. in Silamat ca. 10 seconden, bij 4.500 rpm
verwerkingstijd: ca. 4 minuten
drukvastheid: na 1 uur 210 MPa, na 24 uur 530 MPa

 � voor het op hooglans polijsten worden de ORBIpol alloy-F rubber polishers  
 aanbevolen

poeder, fl acon à 250 gram 168644

grootte 1 (400 mg. legering + 400 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168624

grootte 2 (600 mg. legering + 550 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168701

grootte 3 (800 mg. legering + 800 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168702

 Orbi-HiSilber amalgaam

Klassiek amalgaam met een hoog zilvergehalte. Gamma 2 vrij. Eenvoudig te ver-
werken, goed stopbaar en vormvast Corrosiebestendig, hoge oppervlakteglans. 
Voor het vullen van caviteiten uit de klassen I en II. Voldoet aan de ISO standaard 
1559 en de ADA specificatie nr.1, normaal hardend.

samenstelling: 70% zilver, 18% tin, 12% koper
mengtijd: bijv. in Silamat ca. 10 seconden, bij 4.500 rpm
verwerkingstijd: ca. 4 minuten
drukvastheid: na 1 uur 190 MPa, na 24 uur 510 MPa

 � voor het op hooglans polijsten worden de ORBIpol alloy-F rubber polishers  
 aanbevolen

poeder, fl acon à 250 gram 168643

grootte 1 (400 mg. legering + 400 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168573

grootte 2 (600 mg. legering + 590 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168703

grootte 3 (800 mg. legering + 800 mg. Hg)
verpakking à 50 st. capsules 168705

Amalgaam pick-up

Maakt het mogelijk om het amalgaampistool te vullen met amalgaam zonder 
huidcontact.

 � roestvrij staal
 � antislip, blijft stevig staan

per st.  147681 
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 Orbi-HiFil

Lichthardend fijn hybride composietmateriaal in 7 VITA kleuren, uitstekende 
handling, lange verwerkingstijd en gereduceerde krimp. De gemiddelde partikel-
grootte bedraagt slechts 0,7µ. Daardoor is het materiaal uitstekend te polijsten 
en heeft het een hoge esthetiek. Niet kleverig, gemakkelijk te modelleren, hoge 
uithardingsdiepte. Ongevoelig voor daglicht, daardoor een lange verwerkingstijd. 
Geringe krimp, geringe spanningen bij het polymeriseren. 

 � langdurige Scandinavische onderzoeken gaven excellente resultaten.

voor het op hooglans polijsten worden de ORBIpol rubber polishers aanbevolen

refi ll 1x4 gram spuit, kleur A2 168613
refi ll 1x4 gram spuit, kleur A3 168617
refi ll 1x4 gram spuit, kleur A3,5 168619
refi ll PLT capsules 20x0,25 gram, kleur A1 168626
refi ll PLT capsules 20x0,25 gram, kleur A2 168628
refi ll PLT capsules 20x0,25 gram, kleur A3 168629
refi ll PLT capsules 20x0,25 gram, kleur A3,5 168630

 Orbi-HiFil supreme

Lichthardend universeel hybride composiet materiaal met de meeste moderne 
nano vuldelen en een optimale chemische samenstelling, geschikt voor alle 
klinische indicaties (Black klassen 1 tot 5, reparatie van keramische of composiet 
veneers) Dit fluoride bevattende materiaal valt op door de minimale krimp, 
optimale handling, uitstekende fysische eigenschappen en een perfecte esthetiek. 
De uithardingsdiepte is bij gebruik van moderne gangbare polymerisatie lampen 
meer dan 2 mm. Dank zij de variabele translucentie en de zeer goede kleuraan-
passing van HiFil supreme bereikt u met de zes beschikbare kleuren (volgens de 
Vita kleurring) perfecte resultaten. Het materiaal is goed bestand tegen omge-
vingslicht en maakt daardoor zeer aangename verwerkingstijd mogelijk.

refi ll spuitje 1 x 4 gram zie tabel 

refi ll PLT’s 20 x 0,25 g zie tabel

 Orbi-Flow

Goed vloeiend, lichthardend fijn hybride composietmateriaal in 4 VITA kleuren. 
Identieke chemische samenstelling als Orbi-HiFil doch een dunnere viscositeit. 
Licht vloeiend, ideaal afgestemd op de verwerking in kleine ondiepe caviteiten. 
Hoge sterkte, vloeit in de kleinste details, geringe krimp en geringe spanningen. 
Een ideaal materiaal voor minimaal invasieve restauraties, uitbreiding van 
fissuurverzegeling, reparatie en bevestiging van composiet en keramiek veneers 
en vastzetten van losgeraakte elementen.

 �  voor het op hooglans polijsten worden de ORBIpol rubber polishers    
 aanbevolen

introkit spuiten, met 4x2 gram 
(A1, A2, A3, A3,5), + 20 Orbi-Flow tips 168718

refi ll 2x2 gram spuit, kleur A1 168552
refi ll 2x2 gram spuit, kleur A2 168571
refi ll 2x2 gram spuit, kleur A3 168623
refi ll 2x2 gram spuit, kleur A3,5 168572

Orbi-Flow tips, afmetingen Ø 0,8x13 mm
30° gebogen, zwart, 20 st. 168735

A1 A2 A3 A3.5 B2 C3

266800 266801 266802 266803 266804 266805

A1 A2 A3 A3.5 B2 C3

266806 266807 266808 266809 266810 266811

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw
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 Stereo loep met hoofdband

Superlichte hoofdloep voor de tandartspraktijk en het laboratorium met vier 
verschillende stereo loepinzetten. De keuze uit vier vergrotingen biedt iedere ge-
bruiker voldoende mogelijkheid voor optimaal zicht bij een bepaalde werkafstand. 
Voorzien van heldere, energiebesparende LED verlichting. De verlichting is inclu-
sief, het batterijenvak is afneembaar. Werkt op drie batterijen van het type AAA.

 �  1,2x vergrotend bij een afstand van 520 – 620 mm
 �  1,8x vergrotend bij een afstand van 230 – 320 mm
 �  2,5x vergrotend bij een afstand van 150 – 230 mm
 �  3,5x vergrotend bij een afstand van 80 – 120 mm 

Stereo loep met hoofdband, compleet met vier lenzen 176962

vervangingslens, 1,2x vergrotend, afstand 520 – 620 mm 188748

vervangingslens, 1,8x vergrotend, afstand 230 – 320 mm 172991

vervangingslens, 2,5x vergrotend, afstand 150 – 230 mm 187050

vervangingslens, 3,5x vergrotend, afstand 80 – 120 mm 187058

 Etsgel (fosforzuur)

Etsgel op basis van 37% fosforzuur. Het wordt gebruikt voor het etsen van  glazuur 
en dentine in het kader van de glazuur etstechniek en de Total Etch techniek. 
De blauw-groen gekleurde etsgel is zeer goed zichtbaar en heeft een optimaal 
thixotroop vloeivermogen. Mag uitsluitend voor tandheelkundige behandelingen 
gebruikt worden.

2 spuiten à 1,9 gram etsgel,
3 applicatienaalden 149486

9 spuiten à 1,9 gram etsgel,
25 applicatienaalden 149485
 
refi ll, 70 gram etsgel, 10 applicatiespuiten,
50 applicatienaalden 149487

applicatienaalden, 25 st. 149511

 Etsgel voor keramiek (fluorwaterstofzuur)

Etsgel op basis van fluorwaterstofzuur. Wordt gebruikt voor het verkrijgen van 
oppervlakteretentie op keramische werkstukken als inlays, onlays, veneers of 
kronen. De hechting tussen het keramische oppervlak en het bevestigingscom-
posiet wordt op deze manier drastisch verhoogd. De rode kleur staat garant voor 
duidelijke zichtbaarheid en begrenzing van het op het keramisch materiaal te 
etsen gebied. 

Let op: Etsgel voor keramiek mag onder geen voorwaarde in de mond gebruikt 
worden.

verpakking à 6 ml. 177941
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 Orbi-Bond

Lichthardend ééncomponent adhesief op water/aceton basis voor het verkrijgen 
van optimale oppervlakteverspreiding, één enkele laag bonding is voldoende om 
een goede hechting tussen het tandweefsel en het vulmateriaal te verkrijgen. 
Het maakt directe restauraties met composiet en compomeer mogelijk waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de Total Etch techniek. Snel en simpel te gebruiken, 
geen separate uitharding noodzakelijk, het bondingmateriaal hardt tegelijk met 
het composiet uit; dat spaart kostbare tijd. Bonding in slechts 30 seconden! 
Functioneert op vochtig, droog en zelfs op uitgedroogd dentine. De goed zichtbare 
bondinglaag bevat fluoride en beschermt de rand van de restauratie tegen 
demineralisering. 

fl acon à 5 ml. 168579

 Orbi-Bond SE

Zelfetsend, lichthardend, één component adhesief met nano vuldelen voor directe 
restauraties met lichthardende materialen. Door middel van slechts één laag 
wordt een duurzame hechting aan het element bereikt. Dank zij de optimale sa-
menstelling werd een extra goede hechting aan het glazuur bereikt. Op bewerkt 
dentine wordt de smeerlaag opgelost en zodoende tot onderdeel gemaakt van de 
uit collageen en adhesief bestaande hybride laag.
Om de hoogste hechtkracht te bereiken dient Orbi Bond SE gedurende 20 secon-
den in gemasseerd en vervolgens met een sterke luchtstroom zolang uitgeblazen 
te worden tot een glanzende onbewegelijke vloeistof film ontstaan is. Vervolgens 
vindt de uitharding met licht plaats. (minimaal 10 seconden, lichtintensiteit > 500 
mW/cm²

 � Snel: slechts 30 seconden voor etsen en bonden
 � Extreem goede hechtwaarden: meer dan 20 Mpa aan dentine en glazuur
 � universeel: geschikt voor alle lichthardende composiet materialen.

fl acon à 5 ml. 266812

 Mengblokken van kunststoffolie

Orbis folie mengblokken worden vervaardigd van een neutrale, transparante 
harde folie en zijn speciaal geschikt voor het mengen van cementen. De velletjes 
kunnen op eenvoudige wijze van het blok verwijderd worden zonder resten achter 
te laten. De gepatenteerde antislip onderzijde vereenvoudigt de hanteerbaarheid 
bij het mengen omdat bij gebruik van het gehele oppervlak van het mengblok er 
voldoende contact blijft met vrijwel iedere ondergrond.

 � slipvast
 � aan twee zijden verlijmd

antislip kunststoffolie mengblok formaat 50x64 mm
blok à 35 vel  147684  

antislip kunststoffolie mengblok formaat 70x80 mm
blok à 100 vel  147685  

 ORBI-Tips

Miniatuur applicatietips van hoge kwaliteit met losse houder voor het nauwkeurig 
aanbrengen van ets- en bondingmaterialen, lakken en medicamenten.

verpakking met 100 st. ORBI-Tips rood,
geel, groen, blauw en twee houders  188767 

refi ll verpakking rood, 100 st.  188770 

refi ll verpakking geel, 100 st.  188769 

refi ll verpakking groen, 100 st.  188768 

refi ll verpakking blauw, 100 st.  188766 

houder, kleur wit, verpakking à 10 st.  155056  
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ORBI-Brush

Buigbare microapplicators speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig aanbrengen 
van ets en bondingmateriaal, lakken en medicamenten, ook op moeilijk bereik-
bare plaatsen. De kleine vezelbundel aan de top van het instrument neemt een 
geringe hoeveelheid vloeistof op en geeft deze simpelweg af aan het oppervlak 
dat behandeld moet worden.

verpakking van 100 stuks 

blauw groen zilvergrijs violet

170020 170021 170022 170023

Penseelborsteltjes 

Nylon penseelborsteltjes voor het nauwkeurig aanbrengen van ets- en bonding-
materiaal, lakken en medicamenten.

1

kleur: rood, witte borstel, fijn 
verp. à 100 stuks 185872 

2

kleur: rood, zwarte borstel, fijn 
verp. à 100 stuks 140448

3

kleur: transparant, witte borstel, middel 
verp. à 100 stuks 185871

4

kleur: transparant, zwarte borstel, middel 
verp. à 100 stuks 179962

5

kleur: transparant, zwarte borstel, fijn 
verp. à 100 stuks 140449

6

verpakking à 50 stuks
kleur: transparant, witte borstel, fijn  196535

houder voor penseelborsteltjes  144834
 

Universele disposable composietspatels

Dubbeleindige disposable kunststof spatels voor het mengen van cementen en 
composietmaterialen.

verpakking à 100 st. 141254
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Tofflemire matrixbanden

Extra dunne matrixbanden van roestvrij staal voor amalgaam en chemisch 
uithardende vulmaterialen, voor het vervaardigen van een zo nauw mogelijk 
contactpunt. 

 � 2 diktes: 0,035 mm (x-dun) en 0,50 mm (dun)
 � roestvrij staal

verpakking à 30 st zie tabel

0,035 mm 0,05 mm

Model 1 147678 147526
Model 2 147683 147527
Model 3 147713 147528

Model 13 147717 147530
Model 15 147718 147673

Tofflemire matrixspanner

Betrouwbare fixatie van rechte of gebogen kunststof of metalen matrixbanden 
door middel van een schroefsysteem.

 � steriliseerbaar tot 180 ºC

model Junior, per st.  144327 

model Senior, per st.  144328 

model Universeel, per st.  144329 

Matrixstrips

Extra dunne rechte universele matrixstrips van transparant, scheurvast polyes-
termateriaal. Te gebruiken bij het verwerken van licht- en chemisch hardende 
kunststoffen en cementen. Als matrixspanner wordt de stripklem aanbevolen.

 � afmetingen: 120x8,5x0,05 mm
 � scheurvast

verpakking à 1000 st.  143274 

Wangafhouder

Roestvrij stalen wangafhouder volgens Hilger. Het instrument past op alle gang-
bare mondspiegelheften.

per st. 141270



30 Bel	030	-	281	55	50	 050	-	313	33	33	 070	-	388	02	22	 Fax	0842	-	21	51	15

tandheelkunde

 DENTAL
ORBIS 

 DENTAL
ORBIS 

Instrumenten
Orbis instrumenten

Instrumenten
Orbis instrumenten

Articulatiepapier pincet

Roestvrij stalen rechte pincet voor het vasthouden van occlusiefolie, articulatie-
zijde en articulatiepapier.

per st. 145814

Heidemann spatel

Roestvrij stalen instrument met licht geribbelde achtkantige handgreep.

smal 2 mm, per st. 141357
 

middel 2,5 mm, per st. 141360
 

breed 3 mm, per st. 141363
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Naaldvoerder volgens Mathieu

Roestvrij stalen naaldvoerder met hardstalen inzetten in de bek.

lengte 140 mm, per st. 143311

lengte 170 mm, per st. 143312

Knabbeltang

Universele roestvrij stalen knabbeltang volgens Mead.

standaard, per st. 146971

mini, per st. 146972

Kronenschaar

Roestvrij stalen kronenschaar met spitse bekken. Eenzijdig getand. 
Lengte 115 mm

gebogen, per st. 143246

recht, per st. 143247

Kogelstopper

Standaard model roestvrij stalen kogelstoppers met nauwkeurige niet buigzame 
werkeinden. Met lichte, geribbelde achtkantige handgreep.

Ø 1,0/1,3 mm, per st. 141083
bij 12 stuks, per st. 

Ø 1,4/1,8 mm, per st. 141085

Ø 1,9/2,3 mm, per st. 141087
 

Ø 2,5/3,0 mm, per st. 141185
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Mondspiegels frontsurface 

Kwaliteitsmondspiegel met hoogwaardige frontsurface laag. Extreem hoge reflec-
tiegraad, daardoor een buitengewoon lichte en heldere weergave in  natuurlijke 
kleuren. Vrij van vervorming voor ontspannen werken. Geschikt voor alle gang -
bare reinigingsprocedures. Genormeerd schroefdraad past op alle gangbare 
mondspiegelheften. 

grootte 3, vlak, verpakking à 12 st.  204420 
 

grootte 4, vlak, verpakking à 12 st.  177617 
 

grootte 5, vlak, verpakking à 12 st.  177618 

Mondspiegels RS

Kwaliteitsmondspiegel met hoge reflectiegraad en prettig helder beeld. Vervaar-
digd van roestvrij staal, geschikt voor alle gebruikelijke reinigingsprocedures. 
Genormeerde schroefdraad past op de gangbare mondspiegelheften.
 
grootte 4, vergrotend, verpakking à 12 st.  143070 

grootte 5, vergrotend, verpakking à 12 st.  143072 

grootte 3, vlak, verpakking à 12 st.  204419

grootte 4, vlak, verpakking à 12 st.  143071 

grootte 5, vlak, verpakking à 12 st.  143073 

Mondspiegels RS AntiFog

Kwaliteitsmondspiegel met een zeer hoge reflectiegraad en een buitengewoon 
helder beeld. Door een speciale bewerking beslaat de licht verwarmde spiegel 
gedurende langere tijd niet in de mond van de patiënt. Geschikt voor alle 
gangbare reinigingsprocedures. Genormeerd schroefdraad past op alle gangbare 
mondspiegelheften. 

grootte 4, vergrotend, verpakking à 12 st.  143061 

grootte 5, vergrotend, verpakking à 12 st.  143063 

grootte 4, vlak, verpakking à 12 st.  143062 

grootte 5, vlak, verpakking à 12 st.  143064 
  

Mondspiegelheft

Lichtmetalen hol mondspiegelheft met genormeerde schroefdraad. Vervaardigd 
van roestvrij staal. Zeshoekig.

per st.  143077 
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College pincet RS

Standaard pincet met fijne, geribbelde bekken. Vervaardigd van roestvrij staal. 

 � roestvrij
 � geribbelde bek

korte bek, per st. 143082
 
 

lange bek, per st. 143083
 

Vlakke stoppers

Standaard model roestvrij stalen vlakke stoppers met nauwkeurige niet buigzame 
werkeinden. Met lichte, geribbelde achtkantige handgreep. 

Ø 1,0/1,2 mm, per st. 141232

Ø 1,2/1,5 mm, per st. 141242

Ø 1,8/2,0 mm, per st. 141307

Handvat voor scalpelmesjes

Roestvrij stalen handvat voor scalpelmesjes voor de modellen 11, 12, 12B, 13, 
15, 40 en 42. De ribbels zorgen ervoor dat het heft stevig in de hand ligt ook bij 
het gebruik van handschoenen. 

per st. 143519
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Elevatoren volgens Bein

Roestvrij stalen elevatoren. Solide uitvoering, anatomisch verantwoorde hand-
greep.

breed 4 mm, per st. 141496
 

middel 3 mm, per st. 141556

smal 2 mm, per st. 141598
 

Tandvleesschaar

Roestvrij stalen standaard tandvleesscharen. Met twee scherpe bekken.  
Lengte 110 mm.

recht, 11 cm. per st. 140082
 

gebogen, 11 cm. per st. 140083
 

Tandvleesschaar Goldman-Fox

Roestvrij stalen tandvleesschaar volgens het model Goldman-Fox. Spits toelo-
pende punten, één van de bekken is getand. Ook te gebruiken om hechtingen te 
verwijderen. Lengte 130 mm.

per st. 140417
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Sondes

Standaard modellen sondes met fijne tips, vervaardigd van roestvrij staal. Met 
licht geribbeld zeskantig handvat.

model 8, per st. 143123
 

model 9, per st. 143124
 

model 17, per st. 143125
 

model 23, per st. 143126
 

Dubbeleindige cementspatel

Standaard roestvrij stalen dubbelzijdige cementspatel met fijne niet buigzame 
bladen voorzien van lichte geribbelde achtkantige handgreep.

breedte 7 mm, per st. 141282

breedte 6 mm, per st. 141281

breedte 5 mm, per st. 141280
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Instrumenten
Orbis instrumenten

Extractietang model 1

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 1, bovenkaak frontelementen, per st. 187304

Extractietang model 7

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 7, bovenkaak premolaren, per st. 187305

Extractietang model 17

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 17, bovenkaak molaren rechts, per st. 187300

Extractietang model 18

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 18, bovenkaak molaren links, per st. 187301

Extractietang model 13

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 13, onderkaak premolaren, per st. 187303
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Extractietang model 22

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 22, onderkaak molaren, per st. 187302

Extractietang model 33A

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 33A, onderkaak wortels, per st. 187306

Extractietang model 51A

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 51A, bovenkaak wortels, per st. 187309

Extractietang model 67A

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 67A, bovenkaak derde molaren, per st. 187307

Extractietang model 79

Roestvrij stalen extractietang. Solide uitvoering. Goede grip op het te extraheren 
element door hechtprofiel, ergonomisch verantwoorde handgreep.

model 79, onderkaak derde molaren, per st. 187308
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 ISO 015 - 040   ISO 010   ISO 015   ISO 020   ISO 025
149535 149598 149599 149600 149601

  ISO 030   ISO 035   ISO 040   ISO 045   ISO 050
149602 149604 149605 149606 149607

25
 m

m
25

 m
m

Instrumenten,	Wortelkanaal	instrumenten
Servetketting, trays, wortelkanaal instrumenten

Instrumenten
Wortelkanaal instrumenten, guttapercha points

 DENTAL
ORBIS 

Servetketting

Verstelbare verchroomde metalen servetketting. 

per st. 147889

Normtrays, aluminium

Geëloxeerd aluminium. Zeer licht, autoclaveerbaar. Niet geschikt voor de thermo-
desinfector. Ook gevoelig voor bepaalde desinfectiemiddelen, bijv. die op basis 
van waterstofperoxyde.

 � Deksel: 288 x 190 x 24 mm
 � Bodem: 284 x 183 x 17 mm

bodem, niet geperforeerd, per st. zie tabel

bodem, geperforeerd, per st. zie tabel

deksel, niet geperforeerd, zilvergrijs, per st. 183803

deksel, geperforeerd, zilvergrijs, per st. 183790

instrumentenhouder voor 11 instrumenten 183858

Normtrays, roestvrij staal

Roestvrij, steriliseerbaar op alle gangbare methodes.

 � Deksel: 284 x 183 x 39 mm
 � Bodem: 284 x 183 x 17 mm

bodem, niet geperforeerd, per st. 185158

deksel, niet geperforeerd, per st. 185157

bodem, geperforeerd, per st. 185154
 
deksel, geperforeerd, per st. 185153

instrumentenhouder voor 11 instrumenten 185152

Hedström vijlen

Stalen instrument met ergonomische kunststof handgreep, de greep is voorzien 
van de ISO kleurcode. Maten volgens ISO 3630, breukvast en met een voortreffe-
lijk snijvermogen. Steriliseerbaar tot 200ºC.

 � Lengte 25 mm

Hedström vijlen 25 mm, verp. à 6 st. zie tabel
 

bodem, 
niet geperforeerd

  zilver   blauw   goud   groen   rood
183744 183350 183443 183566 183740

bodem, 
geperforeerd

  zilver   blauw   goud   groen   rood
183347 183120 183121 183125 183346
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 ISO 015 - 040   ISO 010   ISO 015   ISO 020   ISO 025
149534 149575 149576 149577 149578

  ISO 030   ISO 035   ISO 040   ISO 045   ISO 050
149579 149580 149581 149582 149583
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m
25
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m

 ISO 015 - 040   ISO 010   ISO 015   ISO 020   ISO 025
149533 149584 149588 149589 149592

  ISO 030   ISO 035   ISO 040   ISO 045   ISO 050
149593 149594 149595 149596 149597

25
 m

m
25

 m
m

 ISO 015 - 040   ISO 015   ISO 020   ISO 025   ISO 030   ISO 035   ISO 040
142749 140139 140140 140141 140142 140143 140144

ISO 045 - 080   ISO 045   ISO 050   ISO 055   ISO 060   ISO 070   ISO 080
142750 140145 140146 140147 140148 140149 140150

28
 m

m
28
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m

Instrumenten
Wortelkanaal instrumenten, guttapercha points

K ruimers

Stalen instrument met ergonomische kunststof handgreep, de greep is voorzien 
van de ISO kleurcode. Maten volgens ISO 3630, breukvast en met een voortreffe-
lijk snijvermogen. Steriliseerbaar tot 200ºC.

 � Lengte 25 mm

K ruimers 25 mm, verp. à 6 st.  zie tabel

K vijlen

Stalen instrument met ergonomische kunststof handgreep, de greep is voorzien 
van de ISO kleurcode. Maten volgens ISO 3630, breukvast en met een voortreffe-
lijk snijvermogen. Steriliseerbaar tot 200ºC.

 � Lengte 25 mm

K vijlen 25 mm, verp. à 6 st.  zie tabel

Guttapercha Points 

De guttapercha points worden vervaardigd van homogene, biocompatibele en vo-
lumebestendige natuurlijke guttapercha. De stabiele stiften maken een compacte 
kanaalvulling mogelijk en zijn voor iedere condensatietechniek (lateraal of verti-
caal) geschikt. De handige doosjes met schuifdeksel bieden gemak in het gebruik 
en hygiënisch bewaren in de praktijk. De kleurcodering voorkomt het verwisselen 
van de verschillende maten en vereenvoudigt het vullen van de kanalen.

 � röntgenzichtbaar
 � lengte 28 mm
 � kleurgecodeerd over de gehele lengte van de point

guttapercha, gekleurd, 28 mm, 120 st.  zie tabel
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Instrumenten
Paperpoints, endo toebehoren

Instrumenten
Afwerkpoints, borsteltjes

Paperpoints wit of gekleurd

De paperpoints worden vervaardigd van sterk absorberend papier zonder che-
mische toevoegingen of bindmiddelen. Voor het optimaal drogen van het wortel-
kanaal na nauwkeurige preparatie met genormeerde wortelkanaalinstrumenten.

 � steriel
 � voldoen 100% aan de ISO norm
 � hoge gelijkblijvende flexibiliteit
 � lengte 28 mm
 � kleur wit of gekleurd

Paperpoints, wit, 28 mm, 300 st.  zie tabel

Paperpoints, color coded, 120 of 200 stuks zie tabel

Endo meetinstrument

Hulpmiddel voor het nauwkeurig op lengte instellen van wortelkanaalinstru-
menten. Met behulp van de exact passende deksel ook te gebruiken als endobox. 
Ruimte voor tien instrumenten. Roestvrij staal, steriliseerbaar.

per st. 185606

Schuimstofinzetten

Deze inzetten zijn vervaardigd van fijne poreuze schuimstof en passen in de 
meeste gangbare endoringen voor wortelkanaalinstrumenten zoals de Cleanstand 
van Dentsply Maillefer, de Interim Stand van VDW en het Twin Bloc.

schuimstofinzetten
voor hoogte 1 cm./Ø 5 cm.
bijv. CleanStand, 25 st. 190500

schuimstofinzetten
voor hoogte 0,5 cm./Ø 5 cm.
bijv. Interim Stand, 50 st. 190501

schuimstofinzetten
voor hoogte 1 cm./Ø 6,5 cm.
bijv. Twin Bloc, 25 st. 190504

Boren reinigingsborstel

Voor de grove reiniging van allerlei instrumenten. De messing draadborstel 
beschadigt de instrumenten niet.

per st.  141384 
 

 ISO 015 - 040   ISO 015  ISO 020  ISO 025   ISO 030   ISO 035  ISO 040
140744 140729 140730 140731 140732 140733 140734

ISO 045 - 080   ISO 045   ISO 050   ISO 055   ISO 060   ISO 070  ISO 080
140745 140735 140736 140737 140738 140739 140740

28
 m

m
28

 m
m

ISO 015-040  ISO 015  ISO 020  ISO 025   ISO 030   ISO 035  ISO 040
260101 260100 260102 260103 260104 260105 260106

 ISO 045  ISO 045-080  ISO 050  ISO 055   ISO 060   ISO 070  ISO 080
260107 260108 260109 260110 260111 260112 260113

28
 m

m
28

 m
m
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Instrumenten
Afwerkpoints, borsteltjes

ORBIpol alloy-F

Rubber polisher voor het modelleren van amalgaamvullingen zonder daarbij het 
risico te lopen om het natuurlijke glazuur te beschadigen. Op die manier kan ook 
gevaarloos aan de rand van de restauratie gewerkt worden waardoor de randa-
ansluiting verbeterd wordt. Voor het afwerken en op hoogglans polijsten worden 
de Orbipol universele rubber polishers aanbevolen.

 � aanbevolen toerental: 5.000 rpm
 � gemonteerd voor hoekstuk
 � autoclaveerbaar bij 134ºC – 2,1 bar – 5 minuten

ORBIpol alloy-F,
donkergrijs, point, 12 st.  34006

ORBIpol alloy-F,
donkergrijs, mini point, 12 st.  34007

ORBIpol alloy-F,
donkergrijs, cup, 12 st.  34008  

ORBIpol ceram-P

Rubber polijstpoints van hoge kwaliteit voor alle keramische restauraties evenals 
keramische partiële en vollege kronen. De polijstpartikels die van natuurdiamant-
korrels voorzien zijn zorgen een natuurlijke hoogglans in één polijstbewerking 
en maken daardoor de herhaling van de glansbrand na eventuele correcties 
overbodig. Eenvoudig in gebruik, maximale tijdwinst.

 � aanbevolen toerental: 10.000 rpm
 � gemonteerd voor hoekstuk
 � autoclaveerbaar bij 134ºC – 2,1 bar – 5 minuten

ORBIpol ceram-P,
grijs, point, 6 st.  34282

ORBIpol ceram-P,
grijs, mini point, 6 st.  34283

ORBIpol ceram-P,
grijs, cup, 6 st.  34284

ORBIpol micro-P

Composiet polijstpoints van hoge kwaliteit voor een oppervlak met langdurige 
zijdeglans, geschikt voor microgevulde composietmaterialen. Langdurig te 
 gebruiken, goede resultaten bij slechts één behandeling.

 � aanbevolen toerental: 5.000 rpm
 � gemonteerd voor hoekstuk
 � autoclaveerbaar bij 134ºC – 2,1 bar – 5 minuten

ORBIpol micro-P,
geel, point, 12 st.  34354

ORBIpol micro-P,
geel, mini point, 12 st.  34355

ORBIpol micro-P,
geel, cup, 12 st.  34356
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Voor een perfecte fi nish -

            ORBIS PROTect fi nish 

                      - zie TT.  pag . 16

Instrumenten
Afwerkpoints, borsteltjes

Preparaten	en	anesthesie
Vitaliteitstest, injectienaalden

  ORBIpol universal

Tweestaps afwerk- en polijstsysteem voor perfecte oppervlakken zonder het 
risico om bij intra-oraal gebruik het natuurlijke glazuur te beschadigen. Geschikt 
voor goud, EMR legeringen, (hybride) composietmaterialen en amalgaam. 
Aanbevolen wordt om met spraykoeling en slechts geringe druk te werken met 
het aanbevolen toerental. De bruine ORBIpol universal-F polishers dienen voor het 
voorpolijsten zonder pasta, met de groene ORBIpol universal-P polishers bereikt 
men, eveneens zonder polijstpasta, een onberispelijke hoogglans.

 � aanbevolen toerental: 7.000 rpm
 � gemonteerd voor hoekstuk
 � autoclaveerbaar bij 134ºC – 2,1 bar – 5 minuten

ORBIpol universal-F,
bruin, point, 12 st.  34228

ORBIpol universal-P,
groen, point, 12 st.  33943

ORBIpol universal-F,
bruin, mini point, 12 st.  34229

ORBIpol universal-P,
groen, min point, 12 st.  33944

ORBIpol universal-F,
bruin, cup, 12 st.  34230

ORBIpol universal-P,
groen, cup, 12 st.  33945

ORBIpol tec

Driestaps polijstsysteem voor prothetische en orthodontische materialen. Met 
de groene ORBIpol tec – K polishers wordt op snelle wijze materiaal verwijderd. 
Krassen verdwijnen, het oppervlak wordt glad. De grijze ORBIpol tec instrumenten 
maken het oppervlak nog gladder en brengen een lichte glans. Met de gele 
ORBIpol tec instrumenten wordt tenslotte tot hooglans gepolijst Het gebruik van 
polijstpasta is hierbij niet noodzakelijk.

 � aanbevolen toerental voor tec-K (groen), tec-F (grijs): 10 - 15.000 rpm
 � aanbevolen toerental voor tec-P (geel): 5 – 7.000 rpm
 � gemonteerd voor handstuk

voor een perfecte finish van het werkstuk wordt ORBIS PROTect finish aanbevolen

ORBIpol tec-K
groen, torpedo, 6 st.  34369

ORBIpol tec-F
grijs, torpedo, 6 st.  34370

ORBIpol tec-P
geel, torpedo, 6 st.  34371

 Reinigings- en polijstborsteltjes

Miniatuurborsteltjes voor het reinigen en polijsten van tandoppervlakken. Met 
hoekstuk aansluiting, gebruiksklaar gemonteerd.

 � cupvorm
 � aanbevolen toerental 5.000 rpm

natuurhaar, verpakking à 100 st. 193089

nylon borstels, verpakking à 100 st. 193090
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 Schuimstof pellets

Om zonder druk vloeibare en pastavormige preparaten te appliceren. Ook geschi-
kt om bij vitaliteitstesten met koude spray te gebruiken.

Ø 4 mm, grootte 1, verp. à 3.000 st.  180011 

Ø 5 mm, grootte 2, verp. à 1.000 st.  180012 

Ø 8 mm, grootte 3, verp. à 500 st.  180013 

wigvormig 6x8 mm, grootte 4
verp. à 500 st.  180014 

 Kältespray, koudespray

Koudespray van medicinale kwaliteit, koelt tot -45°C en verdampt direct en 
restloos. Zeer geschikt voor het gebruik in combinatie met schuimstof pellets of 
wattenrollen, ook geschikt voor vitaliteittest op het element. Kan ook gebruikt 
worden voor het versneld afkoelen van afdrukmaterialen of dieptrekfolie. Wordt 
geleverd met een spraybuisje voor het gericht aanbrengen. 

 � vrij van CFK
 � witte dop: pepermuntsmaak
 � oranje dop: sinaasappelsmaak

bus à 200 ml. pepermuntsmaak 143174

bus à 200 ml. sinaasappelsmaak 160080

 

 Orbiject injectienaalden

Injectienaalden die passen op alle gangbare cilinderampullen spuiten. Voorzien 
van een hulpmarkering (pijl) voor de optimale insteekpositie. Driezijdig lancet-
vormig geslepen, gesiliconiseerd voor pijnarme insteek. De naalden G30 0,3x13 
en G30 0,3x23 mm hebben een kort geslepen vlak speciaal voor de intraliga-
mentaire anesthesie.

 �  met kunststof aanzetstuk
 �  gesiliconiseerd
 �  pijnarme insteek
 �  Iedere naald is steriel verzegeld en voorzien van chargenummer en   

 vervaldatum.
 �  Gesteriliseerd met ethyleenoxide. De naalden zijn gecertificeerd en voldoen  

 aan de Europese norm ISO/DIN 7885

verpakking à 100 st.  zie tabel

G30
 0,3 x 10 mm  0,3 x 13 mm  0,3 x 23 mm
144742 144741 144740

G27
 0,4 x 23 mm  0,4 x 37 mm  0,4 x 42 mm
144739 144738 144735

G25
 0,5 x 23 mm  0,5 x 37 mm  0,5 x 42 mm
144734 144719 144712

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Preparaten	en	anesthesie
Injectiespuiten, koude compressen, mondspoelvloeistof

Profylaxe
Tandenborstels

nieuwnieuwnieuw

 DENTAL
ORBIS 

  Injectiespuit voor cilinderampullen

Hoogwaardige chroomstalen injectiespuit voor cilinderampullen.
Voorzien van drie aspiratiehaakjes.

 � aspireren met één hand 

per st.  144602 

 Kältepack, coldpack

Kant en klare koude compressen, ontwikkelen in seconden een temperatuur van 
ca. 4°C. Constante koudeafgifte gedurende 30 minuten. De drievoudig verzegelde 
zakken zijn voorzien van een licht opgeruwd textielachtig en huidvriendelijk 
oppervlak en kunnen direct aangebracht worden. De zakken bevatten na afloop 
water en kunnen via de normale afvalstroom afgevoerd worden. Bestemd voor 
eenmalig gebruik.

 � afmetingen 185x145 mm

verpakking à 10 st. 146745

 
ORBI-CHX

Mondspoelvloeistof voor het professioneel reinigen en onderhouden van van 
de mond- en de keelholte. ORBI-CHX zorgt voor een frisse adem, bestrijdt 
schadelijke micro organismen en gaat het ontstaan van nieuwe plak tegen. 
ORBI-CHX gaat op die manier caries, gingivitis en parodontitis tegen en kan ook 
bij geïrriteerd tandvlees toegepast worden. Bruikbaar als preventieve maatregel 
bij iedere tandheelkundige behandeling.

 � 0,12% chloorhexidinegluconaat
 � 0,05% natriumfluoride
 � Pepermunt aroma
 � Bevat alcohol

Met de gebruiksklare vloeistof 20-30 seconden lang de mond spoelen, uitspugen 
en daarna niet meer met water spoelen.

ORBI-CHX,
patiëntenfl acon a 250 ml,
1 doseerbeker 28340

ORBI-CHX,
praktijkfl acon a 5.000 ml 207673 

ORBI-CHX,
doseerpomp voor praktijkfl acon,
30 ml dosering, per stuk 28342  
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Disposable tandenborstels Plus

Biedt uw patiënten de mogelijkheid om direct voor de behandeling met een 
kwalitatief goede disposable tandenborstel nog even de tanden te poetsen. 
 

 � hygiënisch per stuk verpakt
 � voorzien van tandpasta
 � zachte afgeronde borstels
 � leverbaar in 4 kleuren

disposable tandenborstel plus, blauw
verpakking a 100 stuks 204782

disposable tandenborstel plus, oranje
verpakking a 100 stuks 203000

disposable tandenborstel plus, geel
verpakking a 100 stuks 203001

disposable tandenborstel plus, groen
verpakking a 100 stuks 203002

Tandenborstels voor kinderen

kindertandenborstel
Drie rijen borstels, taps toelopende kop, kunststof borstels met 26 tufts, zacht, 
aan de kinderhand aangepaste handgreep, heldere kleuren.

per st. 150123

Tweecomponenten juniortandenborstel
zachte Tynex borstel, aan de kinderhand aangepaste handgreep met dierenmotief 
in de greep en duimsteun.

per st. 194953
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Profylaxe
Tandenborstels, interdentale borstels

Profylaxe
Interdentale borstels

  Tandenborstels voor volwassenen

Hoogwaardige tandenborstels van Duits fabrikaat. Alle tandenborstels worden in 
gemengde kleuren geleverd.

Tweecomponenten Multikop tandenborstel
harde-middel-zachte haren op één borstel. Flexibele borstelkop, stroeve hand-
greep

tweecomponenten multikop borstel, per st. 216624

Multitufted tandenborstel
taps toelopende kop, vóór drie rijen, achter vier rijen, nylon borstels met 40 
bundels, wit, middel, rechte borstelstand

Multitufted tandenborstel per st. 150127

Tweecomponenten tandenborstel
flexibele borstelkop, rond geslepen haren, stroeve handgreep

tweecomponenten tandenborstel, per st. 150128

 

 Houders voor interdentale borstels
De dagelijkse reiniging van de interdentale ruimtes is niet alleen zinvol bij een 
gebit met uitsluitend gezonde elementen, maar vooral bij elementen met veel 
restauraties, kronen of implantaten. Door regelmatige reiniging wordt het risico 
op schadelijke ontstekingsprocessen zoals parodontose geminimaliseerd. Orbis 
biedt voor iedere gelegenheid de ideale interdentale borstel.

HC, de combinatie houder, die de minste plaats inneemt:
Er kunnen parallel aan elkaar twee borstels in geplaatst worden. Neemt weinig 
plaats in, ideaal om onderweg te gebruiken.

Interdentale borstels voor de houder (IDBH) worden op simpele wijze met de 
hand op de drie modellen houders gedrukt naar keuze voor gebruik in het front of 
onder een hoek. 

HB, de standaard houder dubbeleindig:
de borstels kunnen naar keuze voor gebruik in het front of onder een hoek 
geplaatst worden.

HM, de ergonomische Multi houder, dubbeleindig:
De flexibiliteit en de draaibaarheid maken deze houder bijzonder eenvoudig in 
gebruik. Moeilijk bereikbare elementen, implantaten en kronen zijn op die manier 
gemakkelijk rondom te reinigen.

Combi houder HC per stuk 266692

Standaard houder HB dubbeleindig
lengte 13,5 cm. per stuk 266690

Multi houder HM dubbeleindig
lengte 10,5 cm per stuk 266691

nieuwnieuwnieuw
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Interdentale borstels

Interdentale borstels voor de houder (IDBH)

De dagelijkse reiniging van de interdentale ruimtes is niet alleen zinvol bij een 
gebit met uitsluitend gezonde elementen, maar vooral bij elementen met veel 
restauraties, kronen of implantaten. Door regelmatige reiniging wordt het risico 
op schadelijke ontstekingsprocessen zoals parodontose geminimaliseerd. Orbis 
biedt voor iedere gelegenheid de ideale interdentale borstel.

Interdentale borstels voor de houder (IDBH) worden op simpele wijze met de hand 
op de drie modellen houders gedrukt naar keuze voor gebruik in het front of on-
der een hoek. Om te wisselen wordt het borsteltje weer uit de houder getrokken.

De borstels worden ter wille van de hygiëne apart verpakt geleverd. De praktisch 
ophangclip aan de verpakking is ideaal voor overzichtelijke opslag van dit product 
in de praktijk of in de profylaxe shop.

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-T, turkoois,
borstel Ø 2,2 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,55 mm 266676

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-T, turkoois,
borstel Ø 2,2 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,55 mm 266677

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-X, grijs,
borstel Ø 1,7 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,80 mm 266678

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-X, grijs,
borstel Ø 1,7 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,80 mm 266679

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-O, oranje,
borstel Ø 2,0 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,90 mm 266680

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-O, oranje,
borstel Ø 2,0 mm, voor 
interdentale ruimtes < 0,90 mm 266681

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-W, wit,
borstel Ø 2,2 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,0 mm 266682

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-W, wit,
borstel Ø 2,2 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,0 mm 266683

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-GE, geel,
borstel Ø 2,5 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,1 mm 266684

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-GE, geel,
borstel Ø 2,5 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,1 mm 266685

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-GK, groen,
borstel Ø 2,3 – 4,3 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,2 mm 266686

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-GK, groen,
borstel Ø 2,3 – 4,3 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,2 mm 266687

Interdentale borstels voor de houder,
5 stuks IDBH-RK, rood,
borstel Ø 3,0 – 6,0 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,6 mm 266688

Interdentale borstels voor de houder,
50 stuks IDBH-RK, rood,
borstel Ø 3,0 - 6,0 mm, voor 
interdentale ruimtes < 1,6 mm 266689

IDBH-T

IDBH-X

IDBH-O

IDBH-W

IDBH-GE

IDBH-GK

IDBH-RK

nieuwnieuwnieuw
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Interdentale borstels met 
 geïntegreerde houder,

per 5 stuks IDBG-W wit
borstel Ø 2,8 mm

Interdentale borstels met 
 geïntegreerde houder,

per 5 stuks IDBG-G groen
borstel Ø 3,0 mm

Interdentale borstels met 
 geïntegreerde houder,

per 5 stuks IDBG-B blauw
borstel Ø 5,0 mm

Interdentale borstels met 
 geïntegreerde houder,

per 5 stuks IDBG-GK groen
borstel Ø 3,0 – 6,5 mm

Interdentale borstels met 
 geïntegreerde houder,

per 5 stuks IDBG-VK violet
borstel Ø 4,0 – 7,5 mm

266671 266672 266674 266673 266675

Lemon Cherry Cassis Tropical Mint

171998 46133 46134 46135 46136

Interdentale borstels 
zonder houder,

per 10 stuks IDB-W wit,
borstel Ø 2,8 mm

Interdentale borstels 
zonder houder,

per 10 stuks IDB-G groen,
borstel Ø 3,0 mm

Interdentale borstels 
zonder houder,

per 10 stuks IDB-B blauw,
borstel Ø 5,0 mm

Interdentale borstels 
zonder houder,

per 10 stuks IDB-GK groen,
borstel Ø 3,00 – 6,5 mm

Interdentale borstels 
zonder houder,

per 10 stuks IDB-VK violet,
borstel Ø 4,0 – 7,5 mm 

266666 266667 266669 266668 266670

Profylaxe
Interdentale borstels, prophypoeder

 DENTAL
ORBIS 

Profylaxe,	Röntgen
Reiniging- en polijstpasta, röntgenchemicaliën en toebehoren

Interdentale borstels met geïntegreerde 
handgreep IDBG

De dagelijkse reiniging van de interdentale ruimtes is niet alleen zinvol bij een 
gebit met uitsluitend gezonde elementen, maar vooral bij elementen met veel 
restauraties, kronen of implantaten. Door regelmatige reiniging wordt het risico 
op schadelijke ontstekingsprocessen zoals parodontose geminimaliseerd. Orbis 
biedt voor iedere gelegenheid de ideale interdentale borstel.

Biedt een stevige houvast en kan recht of gebogen gebruikt worden. Met gepla-
stificeerde draadkern De borstels worden om wille van de hygiëne apart verpakt 
geleverd. De praktisch ophangclip aan de verpakking is ideaal voor overzichtelijke 
opslag van dit product in de praktijk of in de profylaxe shop.

Interdentale borstels met geïntegreerde houder, per 5 stuks zie tabel

 
Interdentale borstels zonder houder IDB

De dagelijkse reiniging van de interdentale ruimtes is niet alleen zinvol bij een 
gebit met uitsluitend gezonde elementen, maar vooral bij elementen met veel 
restauraties, kronen of implantaten. Door regelmatige reiniging wordt het risico 
op schadelijke ontstekingsprocessen zoals parodontose geminimaliseerd. Orbis 
biedt voor iedere gelegenheid de ideale interdentale borstel.

Wordt eenvoudig gebruikt zonder houder. De metalen draadkern kan gemakkelijk 
in de gewenste positie gebogen worden. Met kleurgecodeerde geplastificeerde 
draadkern.

Interdentale borstels zonder houder, per 10 stuks  zie tabel

Profylaxe poeder

Fijn natriumbicarbonaatpoeder, speciaal gemodificeerd voor gebruik in poeder-
straal apparatuur. Neemt geen vocht op en is niet abrasief. Verwijdert aanslag 
en verkleuringen. De citroensmaak neutraliseert de zoutsmaak van het poeder. 
Bruikbaar in alle gangbare poederstraalapparaten.

 � niet abrasief
 � niet hygroscopisch
 � 5 smaken

fl acon à 300 gram 
bij 4 fl acons, per fl acon 

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw
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Profylaxe,	Röntgen
Reiniging- en polijstpasta, röntgenchemicaliën en toebehoren

 DENTAL
ORBIS 

 ORBI Clean & Polish

ORBI Clean & Polish wordt toegepast bij het definitieve polijsten van natuurlijke 
elementen en van allerlei soorten restauratie materialen. Het product wordt ge-
bruikt met behulp van een roterend borsteltje of een rubber cup. De RDA waarde 
ligt op 40. Het is voorzien van een licht pepermunt aroma dat ook door peuters 
en jonge schoolkinderen aangenaam gevonden wordt. De pasta kan uit de tube in 
een dappenglaasje of een vingercup gedoseerd worden. Het direct aanbrengen op 
het borsteltje of de rubber cup wordt afgeraden vanwege het daarmee verbonden 
infectie risico. De pasta hecht goed aan de tandstructuur en spettert niet.

tube ORBI Clean & Polish 95 gram 222222

Röntgen chemicaliën set

Concentraat voor ontwikkelaar en fixeer. Iedere component eenvoudig met water 
verdunnen tot vijf liter gebruiksklaar preparaat. Op deze manier worden fouten 
in het aanmaken vermeden. Perfecte verwerking van de röntgenfilms door af-
stemming op alle gangbare dental röntgenontwikkelapparatuur. Zuinig in gebruik. 
Betrouwbare resultaten gedurende de tijd dat de oplossing gebruikt mag worden. 

Geschikt voor ontwikkelmachines die met rollen werken zoals:
 Philips Rollomat 810, 820
 Dürr CA.245, XR 24, XR 24II, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova

concentraat voor 2x5 liter ontwikkelaar
en 2x5 liter fi xeer (voor tweemaal aanmaken) 195925

 Röntgenmerkstift

Voor het beschrijven van röntgenfilms. Schudden voor gebruik.

 � kleur van de inkt: wit

per st. 143183

Hygiënehoesjes

Nauwkeurig passende hygiënehoesjes voor digitale röntgensensoren en fosfor-
plaatjes. Voor het beschermen van personeel en patiënten tegen kruisinfecties. 
De folie is speciaal voor dit doel ontwikkeld en benadeelt de kwaliteit van de 
beelden op geen enkele wijze.

hygiënehoesjes voor fosforplaatjes,
22x35 mm, grootte 0, 300 st.  15889

hygiënehoesjes voor fosforplaatjes,
24x40 mm, grootte 1, 300 st.  15936

hygiënehoesjes voor fosforplaatjes,
31x41 mm, grootte 2, 300 st.  15956

hygiënehoesjes voor sensoren 1,
grootte 1, 2x3 mm, 500 st.  15957

hygiënehoesjes voor sensoren 2,
grootte 2, 3x4 mm, 500 st.  15958

 Universele filmmapjes ‘Endlos’

Afscheurbaar, vervaardigd van transparante kunststof. Voor films van de onder-
staande formaten:

 �  2x3 cm.
 �  3x4 cm.
 �  4x5 cm.

verpakking à 200 st. 143086

 

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw
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 DENTAL
ORBIS Polycarbonaatkronen

Tijdelijke kronen voor het front en de zijdelingse delen.

assortiment à 180 stuks
elk 3 st. kronen van de aangegeven modellen 170127

refi ll verpakking à 5 st.  zie tabel 

 DENTAL
ORBIS 

Röntgen,	provisoria
Filmmapjes, noodkronen

bovenkaak, rechts, centralen bovenkaak, links, centralen

100 101 10 11 12 13 14 Model 15 16 17 18 19 102 103

14,0 13,0 12,5 11,5 11,0 10,5 10,0 Lengte 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,0 14,0

10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,7 7,5 Breedte mm 7,5 7,7 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

170014 170015 170016 170017 170018 170019 170024 Art.-Nr. 170038 170037 170035 170034 170033 170032 170031

bovenkaak, rechts, lateralen bovenkaak, links, lateralen 

2 20 21 22 23 24 Model 25 26 27 28 29 200

11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Lengte 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,5

7,3 7,0 6,8 6,5 6,2 5,7 Breedte mm 5,7 6,2 6,5 6,8 7,0 7,3

170044 170049 170050 170053 170054 170055 Art.-Nr. 170063 170062 170059 170058 170057 170056

onderkaak, front, lang onderkaak, front, kort

60 61 62 63 64 Model 65 66 67 68 69

12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 Lengte 8,0 8,5 9,2 10,0 10,5

6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 Breedte mm 5,0 5,1 5,3 5,6 6,0

170080 170081 170083 170084 170085 Art.-Nr. 170102 170101 170100 170098 170095

onderkaak/bovenkaak, rechter hoektand onderkaak/bovenkaak, linker hoektand

300 301 30 31 32 33 34 Model 35 36 37 38 39 302 303

13,0 12,5 12,0 11,0 10,5 10,0 9,8 Lengte 9,8 10,0 10,5 11,0 12,5 12,5 13,0

9,0 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5 7,2 Breedte mm 7,2 7,5 7,8 8,0 8,2 8,5 9,0

170065 170066 170069 170070 170073 170076 170077 Art.-Nr. 170094 170093 170090 170089 170088 170087 170086

eerste premolaar tweede premolaar

40 41 42 43 44 Model 50 51 52 53 54

10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Lengte 10,2 10,0 9,3 9,0 8,5

7,4 7,0 6,8 6,5 6,2 Breedte mm 7,5 7,0 6,8 6,6 6,2

170025 170026 170027 170028 170029 Art.-Nr. 170039 170040 170041 170042 170043

Disposables,	diversen
Articulatie-occlusie, handschoenen

Filmmappen voor panoramafilms

Glasheldere filmmappen van hard pvc materiaal zonder weekmakers voor pano-
ramafilms. Voorzien van blanco etiket en ponsgaten in de rand. 

afmetingen 13,4x30 cm. verpakking à 50 st. 143088

afmetingen 15x30 cm. verpakking à 50 st. 143090

afmetingen 18x24 cm. verpakking à 50 st. 143091

etiketten strips, verpakking à 100 st. 143182
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Disposables,	diversen
Articulatie-occlusie, handschoenen

nieuwnieuwnieuw
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Articulatiepapier pincet

Roestvrij stalen rechte pincet voor het vasthouden van occlusiefolie, articulatie-
zijde en articulatiepapier.

per st. 145814

Occluspray Plus

Micropoeder markeringsspray voor het herkennen van contactpunten en vlakken. 
Voor het nauwkeurig aanbrengen worden er twee speciale sproeipijpjes meegele-
verd. Eén voor het zeer nauwkeurig puntvormig aanbrengen in een dunne laag en 
één voor het spuiten op grotere oppervlakken met een iets dikkere laag. Omdat 
Occluspray opgebouwd is uit bestanddelen uit de levensmiddelenindustrie is het 
volkomen onschadelijk en dus ook intra-oraal te gebruiken. Hecht op metaal, 
keramiek, gips en kunststof. Het vlokt niet en laat zich gemakkelijk van gesealde 
gipsoppervlakken afwassen.

 � kleur: groen of rood
 � bus voor gebruik goed schudden

kleur groen, spraybus à 75 ml.  143263 

kleur rood, spraybus à 75 ml.  46399 

    
Intouch.works

Hoogwaardige blauwe werkhandschoen, buitengewoon geschikt bij risicovolle 
handelingen zoals het behandelen van gebruikte instrumenten, reinigen van 
behandelkamers. De poedervrije veiligheidshandschoenen zijn lang van model 
en van driedubbeldik materiaal vervaardigd. Resistent tegen chemicaliën volgens 
EN374 2+3

 � kleur blauw

Materiaaldikte: vingers 0,40 mm / handoppervlak 0,30 mm / arm 0,20 mm
Lengte 295 mm

verpakking à 50 stuks zie tabel

7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

195343 195344 195345 195346

ORBI-Touch eco plus

Niet steriele disposabel onderzoekshandschoen van zuivere natuurlijke latex, 
poedervrij, met huidvriendelijke, synthetische binnenlaag en handige rolrand. 
De handschoen is wit van kleur en buitengewoon scheurvast, heeft een goede 
pasvorm en laat zich gemakkelijk aantrekken. 

 � AQL 1,5
 � goed tastgevoel
 � geruwd oppervlak
 � poedervrij
 � houdbaarheid 36 maanden

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3

verpakking a 100 st zie tabel

XS (6) S (7) M (7,5) L (8,5) XL (9,5)

205004 205002 205001 205000 205003

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Disposables,	diversen
Handschoenen

Disposables,	diversen
Handschoenen

intouch ECONO PF

Niet steriele latex onderzoekshandschoenen, niet gepoederd

 � goed tastgevoel
 � geruwd oppervlak
 � poedervrij

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is bovendien met succes getest volgens de norm EN374 2-3 in verband met 
het bieden van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

6 x-klein 7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

199969 199967 199966 199965 199968

intouch Grip

Hoogwaardige onderzoekshandschoen van natuurzuivere latex. Het oppervlak 
van de handschoen garandeert een goede greep. Dit wordt veroorzaakt door de 
laag die volgt op het Online–Chlorineren van een speciaal polymeer te voorzien. 
Optimale pasvorm en een hoog draagcomfort. Gemakkelijk aan te trekken door 
de zachte binnenzijde.

 � maximale greep
 � perfect draagcomfort

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is bovendien met succes getest volgens de norm EN374 deel 2+3 in verband 
met het bieden van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

6 x-klein 7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

149341 149331 149326 149297 149337

intouch Infinity

Nieuw soort onderzoekshandschoen, gemaakt van natuurlijke latex met bijzon-
dere kenmerken: vervaardigd zonder chloreren en behandeld met een nieuwe 
unieke polymeerformule. Het resultaat is een medisch witte, zo goed als geurloze 
en aan de binnenzijde buitengewoon zachte handschoen die ook goed aangetrok-
ken kan worden met vochtige handen. Buitengewoon elastisch, minimaliseert de 
kans op allergieën. Door het licht opgeruwde oppervlak een goede greep zonder 
dat kleine onderdelen als inlays, veneers of brackets aan de handschoen blijven 
hangen. 
Scheuren of kleven komt bij Intouch Infinity komt niet voor, zonder problemen 
haalt u de ene na de andere handschoen uit de doos.

 � medisch wit
 � geurneutraal
 � buitengewoon elastisch

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is met succes getest volgens de norm EN374 2-3 in verband met het bieden 
van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

6 x-klein 7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

156520 156521 156522 156523 156524
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Disposables,	diversen
Handschoenen
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 intouch Nitril

Latexvrije onderzoekshandschoen, poeder- en proteïnevrij, vervaardigd van 
gemodificeerd nitril. Draagt als een latex handschoen. De buitengewone scheur
vastheid en de hoge beschermingsgraad tegen vele agressieve stoffen bieden 
een hoge mate van veiligheid.

 � vrij van latex, poeder en proteïnen
 � buitengewoon scheurvast 

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is met succes getest volgens de norm EN374 2-3 in verband met het bieden 
van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

149345 149344 149342 149353
 

intouch Vinyl

Scheurvaste onderzoekshandschoen van soepele vinyl, aan de binnenzijde licht 
gepoederd met maïsmeel. Hoog draagcomfort, goede pasvorm.

 � soepel
 � sterk

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is met succes getest volgens de norm EN374 2-3 in verband met het bieden 
van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

149502 149499 149498 149503

  intouch Vinyl PF

Scheurvaste poedervrije onderzoekshandschoen van soepel vinyl met een poly-
meer binnenlaag. Hoog draagcomfort, goede pasvorm.

 � soepel
 � sterk

Ook deze Orbis handschoen voldoet aan de medische kwaliteitsnorm EN455 1-3 
en is met succes getest volgens de norm EN374 2-3 in verband met het bieden 
van bescherming tegen chemische stoffen.

verpakking à 100 st. zie tabel

7 klein 7 1/2 middel 8 1/2 groot 9 1/2 x-groot

156514 156515 156516 156517

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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1-laag / 2-lagen

3-lagig

2-lagen

3-lagen

2-lagen

Disposables,	diversen
Handdoeken, dispensers

 Sterk absorberend

 DENTAL
ORBIS 

Disposables,	diversen
Mondmaskers, plastic bekers

 DENTAL
ORBIS 

 Disposable celstof handdoeken

Sterk absorberende handdoeken die op milieuvriendelijke wijze vervaardigd zijn 
van helder witte celstof tissue. De handdoeken voelen aangenaam zacht aan, 
nemen veel vocht op en zijn spaarzaam in gebruik. 

 � 100% celstof tissue
 � formaat 32 x 22 cm
 � interfold: de handdoeken zijn zodanig in elkaar gevouwen dat een deel  

 van de volgende handdoek steeds uit de dispenser blijft steken. Hierdoor is het  
 eenvoudig om een handdoek uit de dispenser te trekken.

Drielaags, helder wit, doos à 2300 stuks 204986

 Disposable handdoeken

Sterk absorberende papieren handdoeken, op milieusparende wijze vervaardigd 
van zuiver gerecycled materiaal. De handdoeken voelen plezierig aan, hebben 
een groot absorptie vermogen en zijn aangenaam in gebruik. Keuze tussen twee 
kwaliteiten.

 � 100% gerecycled materiaal
 � afmetingen: 25x23 cm.
 �  zig-zag gevouwen
 �  interfold: de handdoeken zijn zodanig in elkaar gevouwen dat een deel van de 

 volgende handdoek steeds uit de dispenser blijft steken. Hierdoor is het   
 eenvoudig om een handdoek uit de dispenser te trekken. 

tweelaags, groen gerecycled papier
formaat 25x21 cm.
ZZ gevouwen, verpakking à 3.200 st.  46396 

 Disposable handdoeken

Sterk absorberende papieren handdoeken, op milieusparende wijze vervaardigd 
van zuiver gerecycled materiaal. De handdoeken voelen plezierig aan, hebben 
een groot absorptie vermogen en zijn aangenaam in gebruik. Keuze tussen twee 
kwaliteiten.

 �  100% gerecycled materiaal
 �  afmetingen: 25x23 cm.
 �  zig-zag gevouwen
 �  interfold: de handdoeken zijn zodanig in elkaar gevouwen dat een deel van de  

 volgende handdoek steeds uit de dispenser blijft steken. Hierdoor is het   
 eenvoudig om een handdoek uit de dispenser te trekken. 

éénlaags, natuur wit gerecycled papier
formaat 25x23 cm.
ZZ gevouwen, verpakking à 5.000 st.  199299 

éénlaags, helder wit gerecycled papier
formaat 25x21 cm.
ZZ gevouwen, verpakking à 5.000 st.  46395 

tweelaags, helder wit celstof tissue
formaat 25x23 cm.
ZZ gevouwen, verpakking à 3.200 st.  199300 

  Handdoekdispenser, roestvrij staal 

Elegante wanddispenser van geborsteld roestvrij staal voor alle gangbare 
papieren handdoeken. De handdoeken kunnen op simpele wijze per stuk uit de 
dispenser genomen worden. Grote capaciteit, afhankelijk van de kwaliteit passen 
er tot 600 handdoeken in. Eenvoudige montage.

 �  voorzien van slot
 �  voorraad zichtbaar via controlevenster
 �  afmetingen: (BxHxD): 330x250x130 mm

per st.  182227 
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Disposables,	diversen
Mondmaskers, plastic bekers

 Mondmaskers met bandjes latexvrij

Efficiënte mond- en neusbescherming, hypoallergeen door het gebruik van 
speciaal geselecteerde materialen. Latexvrij. De extra lange neusbeugel maakt 
optimale aanpassing aan de contouren van het gezicht mogelijk. Slechts geringe 
weerstand bij het ademen, daardoor ook geschikt voor brildragenden. Stabiele 
bandjes.

 � filterend vermogen >98% (Melt-Blown filter)
 � rondom ultrasoon bevestigd, zeer hoog draagcomfort
 � latexvrij

verpakking à 50 stuks zie tabel

blauw groen wit

145978 145878 145893

 Mondmaskers met elastiekjes latexvrij

Efficiënte mond- en neusbescherming, hypoallergeen door het gebruik van 
speciaal geselecteerde materialen. Latexvrij. De extra lange neusbeugel maakt 
optimale aanpassing aan de contouren van het gezicht mogelijk. Slechts geringe 
weerstand bij het ademen, daardoor ook geschikt voor brildragenden. Stabiele, 
met katoen beklede elastieken bandjes.

 � filterend vermogen >98% (Melt-Blown filter)
 � rondom ultrasoon bevestigd, zeer hoog draag comfort
 � latexvrij

verpakking à 50 stuks zie tabel

blauw groen wit

145981 145982 145983

  Plastic bekers

Disposable kunststof bekers van milieuvriendelijk materiaal dat geheel herbruik-
baar is. Kan stevig vastgehouden worden en staat stabiel. Vervaardigd van reuk- 
en smaakneutraal materiaal uit de levensmiddelen verpakkingsindustrie. 

Wit
 � hoogte 73 mm, boven doorsnede 70 mm, onder doorsnede 47 mm
 � inhoud 150 ml.

Gekleurd
 � hoogte 83 mm, boven doorsnede 70 mm, onder doorsnede 47 mm
 � inhoud 180 ml.

beide typen bekers passen in de gangbare bekerdispensers

wit, 150 ml. doos à 3.000 st.  148562 

gekleurd, diverse kleuren
doos à 6x500 st.  190019 

blauw 180 ml. doos à 3.000 st.  190020 

lichtblauw, 180 ml. doos à 3.000 st.  190024 

geel, 180 ml. doos à 3.000 st.  190022 

rood, 180 ml. doos à 3.000 st.  190023 

groen, 180 ml. doos à 3.000 st.  190021 

roze, 180 ml. doos à 3.000 st.  190025 

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Disposables,	diversen
Plastic bekers, drinkglas, servetten

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw

Disposables,	diversen
Servetten 

 Dispenser voor plastic bekers

De drinkbekers altijd bij de hand. Hygiënisch verantwoord bewaren direct in 
nabijheid van de behandelplaats. Keuze tussen een transparante kunststof of 
een roestvrij stalen dispenser met voorraadindicatievenster. Wordt geleverd met 
toebehoren voor eenvoudige wandmontage.

Afmetingen (HxBxD):
 � kunststof dispenser: 320x100x110 mm
 � roestvrij staal: 360x85x85 mm

kunststof per st.  167494 

roestvrij staal  170866 

 

Drinkglas

Drinkglas van helder glas, bestand tegen de afwasmachine. Beperkt het afval-
volume van uw praktijk. Een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het 
milieu.

 � stapelbaar, bespaart ruimte
 � inhoud 150 ml.

verpakking à 6 st.  189368 

 Gevouwen crêpe servetten

Absorberende en natsterke servetten, vervaardigd van met zuurstof gebleekte 
cellulose.

 � Formaat: 34 x 38 cm

verpakking à 1.000 st. 144591

Gevouwen Crêpe servetten Premium

Helder wit, stabiel, zacht crêpe papier van 100% verse, zuivere celstof, extra 
kwaliteit door de hogere crêpe structuur

 � beschermt de patiënt tegen vocht en vuil
 � ook in natte toestand bijzonder sterk 
 � papiergewicht 25g/m² 
 � afmetingen 34 x 38 cm

verpakking à 1000 stuks 277777

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw
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Traypapier

Orbis tray filterpapier wordt vervaardigd van hoogwaardig filtercrêpepapier. Het 
gebruikte papier wordt gemaakt volgens een milieu sparend procedé zonder ble-
ken door middel van chloor. Het is houtvrij en bevat geen optische bleek middelen. 
Het heeft een hoog absorberend vermogen en een grote sterkte in vochtige 
toestand. Leverbaar in verschillende kleuren.

Voor normtrays: 
 � formaat 18x28 cm.

 
verpakking à 250 st. 18x28 cm. zie tabel

wit (18 x 28 cm) blauw (18 x 28 cm) geel (18 x 28 cm) groen (18 x 28 cm)

143130 145988 143150 145992
 
Voor instrumententablet:

 � formaat 36 x 28 cm

verpakking à 250 st. 36x28 cm.  zie tabel

wit (36 x 28 cm) blauw (36 x 28 cm) geel (36 x 28 cm) groen (36 x 28 cm)

140056 186392 186394 186393

Patiëntenschorten

Deze patiëntenschorten bieden maximale bescherming. Voorzien van een handige 
halsuitsnijding en voldoende lange banden voor het vastknopen. 
 
Keuze tussen twee varianten:

 �  de absorberende, bestaande uit PE folie voorzien van een extra laag celstof,  
 die vloeistoffen snel en betrouwbaar kan opnemen.    
 Formaat 61x53 cm. 80 st. op rol

 � de voordelige, bestaande uit hoogwaardige PE folie.    
 Formaat 75,5x53 cm. 200 st. op rol

Voor deze rollen is een praktische tafeldispenser verkrijgbaar, waar ook andere 
rollen in passen.

Papier/Folie, rol à 80 st. zie tabel

Blauw Groen Wit

126628 143410 143409

Folie,rol à 200 st.  zie tabel

Blauw Groen Wit

143408 143407 137168

Tafeldispenser voor patiënten schorten op rol, per st.  144142

Patiëntenservetten Premium

Rechthoekige, uit meer lagen samengestelde patiëntenservetten. De hoogwaar-
dige PE folie gaat het doorlaten van vocht tegen, de speciale cellulose heeft een 
buitengewoon hoog vocht absorberend vermogen. Formaat 33x45 cm.

 � optimale bescherming en comfort voor de patiënt 
 � zeer hoog absorberend vermogen
 � laat geen vocht door

 
Voor deze servetten zijn praktische tafeldispensers verkrijgbaar

Donkerblauw, verp. à 500 st. 185374
Lichtblauw, verp. à 500 st.  185373
Groen, verp. à 500 st.  185372
Wit, verp. à 500 st.  185371
Kunststof tafeldispenser, voor 50 servetten  126116 
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Celstof servetten

Zachte buitengewoon goed absorberende servetten, vervaardigd van met zuurstof 
gebleekte cellulose. Keuze tussen twee varianten: 2-laags of 4-laags 

 super zacht
 formaat 40x40 cm.

2-laags, wit
verpakking à 50 st. 146537

2-laags, karton à 1.000 st.  147897

4-laags, wit
verpakking à 25 st. 146538

4-laags, karton à 800 st. 147898 

Afzuigcanules

Universele afzuigcanules. Zeer geruisarm, afgeronde vorm, vrij van scherpe 
hoeken en kanten. Vervaardigd van lichte kunststof, steriliseerbaar tot 134º C

 lengte 130 mm
 doorsnede 16 mm

blauw, verpakking à 10 st.  143411 
 
grijs, verpakking à 10 st.  126626 
 

Speekselzuigers

Flexibele speekselzuigers van transparant kunststof voorzien van een stabiele 
metalen draad die in de wand van de speekselzuigers aangebracht is. De 
speekselzuiger is gemakkelijk te buigen zonder dat er een knik ontstaat. De 
nieuw ontwikkelde dop is klein en heeft afgeronde hoeken, hierdoor wordt het 
vastzuigen aan de mondslijmhuid verhinderd.

 gemakkelijk te buigen, blijft na het buigen in vorm
 geen uitstekende metaaldraad
 doorsnede 6,5 mm, lengte 125 mm

met vaste dop
transparant, verp. à 100 st.  170668 

met losse dop
Verpakking à 100 st. zie tabel
 

transparant
blauw

transparant
geel

transparant

144601 170630 170631
 

groen
transparant

rood
transparant

wit opaak

170632 170633 141206
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Dieptrekfolie voor kapjes
Dieptrekfolie voor kapjes
zacht elastisch materiaal, restloos verbrandbaar. Verbindt zich niet met acrylaat. 
Geschikt voor het vervaardigen van alle soorten delen, bijvoorbeeld kronenkapjes 
etc.

Ondersnijdingsfolie
Dunne platen die goed vacuüm getrokken kunnen worden. Compenseert de 
krimp die ontstaat bij de vervaardiging van gietvormen (kapjes).

dieptrekfolie voor kapjes, 0,6x42 mm, transparant,
verpakking à 100 st. 143003
 
ondersnijdingsfolie, 0,1x42 mm, transparant,
verpakking à 200 st. 143002
 

Schuimstof pellets

Om zonder druk vloeibare en pastavormige preparaten te appliceren. 
Ook geschikt om bij vitaliteitstesten met koude spray te gebruiken.

Ø 4 mm, grootte 1, verp. à 3.000 st.  180011 

Ø 5 mm, grootte 2, verp. à 1.000 st.  180012 

Ø 8 mm, grootte 3, verp. à 500 st.  180013 

wigvormig 6x8 mm, grootte 4
verp. à 500 st.  180014 

Gaasswabs

Steriele gaasswabs van zuiver katoen, ideaal voor het opnemen van vloeistoffen 
in de mondholte en om op te bijten tijdens een behandeling.

Grootte: erwt, verpakking à 500 st.  138894 

grootte: hazelnoot, verpakking à 500 st.  139990 

grootte: walnoot, verpakking à 500 st.  140421 

grootte: pruim, verpakking à 400 st.  139991 

Wattenpellets

Sterk absorberende, vezelvrije wattenpellets voor het drogen en het appliceren 
van medicamenten. Zacht, vormvast.

 chloorvrij gebleekt
 verpakking met schroefdeksel

grootte 00: 4,0 mm, verpakking à 4 gram  17440 

grootte 0: 5,5 mm, verpakking à 4 gram  17439 

grootte 1: 7,0 mm, verpakking à 10 gram  17438 
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Wattenrollen

Vocht opnemen en ruimte scheppen. Aan deze eisen wordt door onze wattenrol-
len op uitstekende wijze voldaan. Een evenwichtige combinatie van zuiver celstof 
en natuurlijk katoen garandeert een langdurige absorptie en een hoge vormvas-
theid. De vezelvrije wattenrol hoeft daarom slechts zelden verwisseld worden en 
dat spaart tijd en geld. De kunststof zak biedt bescherming tegen vocht en stof.

 hoog absorptievermogen
 past in de gangbare dispensers

verpakking à 300 gram  zie tabel
 

grootte 1, Ø 8 mm grootte 2, Ø 10 mm grootte 3, Ø 12 mm grootte 4, Ø 14 mm

131316 131317 131346 131348

Wattenrollendispenser

Kunststof dispenser voor het hygiënisch bewaren en uitnemen van wattenrollen. 
Bij het bedienen van de dispenser komen er 2-3 wattenrollen beschikbaar. De 
rest blijft beschermd tegen spraynevel en stof in de dispenser achter. Geschikt 
voor alle maten wattenrollen 1, 2, 3, 4. Vervaardigd van hoogwaardig acrylglas.

 biedt plaats aan 50 wattenrollen

wattenrollendispenser per st.  183830 

Celstof swabs

Voorgestansde niet steriele celstof swabs van helder gebleekte verband celstof. 
Kant en klaar voor gebruik, vormvast, laat geen vezels achter. Kunnen gesterili-
seerd worden.

 grootte: 4x5 cm.

2 rollen à 500 swabs  138654 
 

 Kältespray, koudespray

Koudespray van medicinale kwaliteit, koelt tot -45°C en verdampt direct en 
restloos. Zeer geschikt voor het gebruik in combinatie met schuimstof pellets of 
wattenrollen, ook geschikt voor vitaliteittest op het element. Kan ook gebruikt 
worden voor het versneld afkoelen van afdrukmaterialen of dieptrekfolie. Wordt 
geleverd met een spraybuisje voor het gericht aanbrengen. 

 vrij van CFK
 witte dop: pepermuntsmaak
 oranje dop: sinaasappelsmaak

bus à 200 ml. pepermuntsmaak 143174

bus à 200 ml. sinaasappelsmaak 160080

OHO

C

R H

aldehydfrei

aldehydevrij fenolvrij

latexfrei FCKW-freiphenolfrei Neuprodukt

latexvrij FCKW-vrijnieuw
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Disposables,	diversen
Diversen

Kältepack, coldpack

Kant en klare koude compressen, ontwikkelen in seconden een temperatuur van 
ca. 4°C. Constante koudeafgifte gedurende 30 minuten. De drievoudig verzegelde 
zakken zijn voorzien van een licht opgeruwd textielachtig en huidvriendelijk 
oppervlak en kunnen direct aangebracht worden. De zakken bevatten na afloop 
water en kunnen via de normale afvalstroom afgevoerd worden. Bestemd voor 
eenmalig gebruik.

 afmetingen 185x145 mm

verpakking à 10 st. 146745

Afvalzakken

Afvalzakken vervaardigd van stevige kunststoffolie. Met zijvouw passend in 
iedere standaard afvalbak.

 inhoud circa.25 liter

verpakking à 100 st.  143001 

Vaseline spray

Algemeen inzetbaar onderhoudsmiddel op basis van zuivere vaseline. Smeert 
zeer goed en biedt effectieve bescherming tegen corrosie.

 bus voor gebruik kort schudden

spraybus à 200 ml.  137772 



Het beheren van uw voorraden is van groot belang voor 
uw praktijkvoering. Het opzetten van een goed logistiek 
systeem kan u veel tijd, kosten en ergernis besparen.

Dental Union biedt u een doordacht voorraadsysteem 
inclusief de benodigde kasten en RFID bestelsysteem. 

Nooit meer misgrijpen in uw voorraadkast en een directe 
besparing tot 30% zijn eenvoudig haalbaar. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten: 
Remy Sahetapy (06-22933363), 
Sjors Vreeswijk (06-54982771).

“ Ik ben er echt van overtuigd dat dit systeem een 
 belangrijke bijdrage levert aan de effi ciency en 
 professionaliteit van elke tandartspraktijk.”
 Rien Koopmans, tandarts in Tilburg

Voorraadbeheer


