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Private label

Brackets, draden, tubes, banden en meer.

Naast ons bekende laboratoriumwerk leveren wij ook orthodontische materialen onder 

Private Label. De producten zijn kwalitatief goed en zeer scherp geprijsd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, breiden wij het assortiment van onze private 

label uit met artikelen die passen binnen het concept van goede kwaliteit, tegen een 

scherpe prijs! 

Op de volgende pagina’s treft u onze nieuwste artikelen aan.

Uw voordelen voor het bestellen bij ons zijn:

•	 Een	gunstige	prijs

•	 Beschikbaar	in	de	meest	gangbare	vormen	en	maten

•	 Kwalitatief	goed

•	 Eenvoudig	bestellen	via	webshop

•	 U	bent	dus	niet	afhankelijk	van	onze	openingstijden!
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Binnenkort in het assortiment

Instrumenten

De instrumenten zijn vervaardigd van een hoge kwaliteit Duits staal en reeds uitgebreid 

getest	in	de	praktijk.	Van	bracketpincet,	tot	Weingart	plier	of	Distal	End	Cutter,	alle	veel	

gebruikte instrumenten zijn beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij uw vertegen-

woordiger.



Nieuwe producten

Reversed Curve Niti draden
Rond: 

.016 en .018 upper en lower

Vierkant: 

.016x.022, .017x.022 en .017x.025 upper en 

lower.

Verpakt per 2 stuks

Heat Activated Draden
Rond: 

.012, .014, .016, .018, .020, .022

Vierkant: 

.016x.016, .016x.022, .017x.022, .017x.025, 

.018x.022, .018x.025, .019x.022 .021x.025

Verpakt per 10 stuks
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Powerchain Grey en Clear
Closed,	short	en	long.	Op	rol	van	15	ft.

Inbindelastieken .0120
Verpakkingen á 1040 stuks.

 

Onder andere verkrijgbaar in de kleuren: 

Groen,	Rose,	Paars,	Geel,	Blauw	en	Clear.



Nieuwe producten

Primer Light cure
- Fles á 8 ml

- Fles á 3 ml

Light cure Adhesive
Full kit 
Bestaand uit: 

8	ml	primer,	3x	3.5	gram	Paste,	2.5	ml	Ets,	

Brushes	en	Plastic	sticks

Mini kit 
Bestaand uit: 

3	ml	primer,	1x	3.5	gram	Paste,	2.5	ml	Ets,	

Brushes	en	Plastic	sticks

Primer Self cure
- Fles á 10 ml

- Fles á 3 ml

Self cure Adhesive
Full kit 
Bestaand uit: 

10	ml	primer,	3x	3.5	gram	Paste,	2.5	ml	Ets,	

Brushes	en	Plastic	sticks

Mini kit 
Bestaand uit: 

3	ml	primer,	1x	3.5	gram	Paste,	2.5	ml	Ets,	

Brushes	en	Plastic	sticks
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Crimpable Archwire Stop
Voor ronde en vierkante draden tot 

.018 en .022. Verpakt per 10 stuks.

Minimale ordergrootte 10 verpakkingen.

Crimpable Hook
Voor draden tot .021 x .025. 

Verpakt per 10 stuks



Brackets

Brackets
Leverbaar	in	Roth	en	MBT	prescriptie

Met en zonder hooks op 3,4,5

.018 en .022 slot

Beschikbaar	in	1	patiënt	kit	verpakking	en	per	

element in zakje a 10 stuks.

Mini MIM, Standard MIM.

Brackets Vertical Slot
Leverbaar	in	Roth,	MBT	en	Ricketts	

Met en zonder hooks op 3,4,5

.018 en .022 slot



Draden Tubes

Superelastische Niti bogen
Rond: 

.012, .014, .016, .018, .020, .022

Vierkant: 

.016x.016, .016x.022, .017x.022, .017x.025, 

.018x.022, .018x.025, .019x.025 .021x.025

Verpakt per 10 stuks

Single, dubbel & Triple
.018 en .022 slot

Roth	en	MBT	prescriptie

Standaard met hook

Weldable en bondable

Convertible	en	Non	convertible

Verpakt per 10 stuks
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Trompet Tube Banden

Single Tube
Voor de 6 en 7 is er een single, non convertible 

plaktube met een trompetingang die het 

makkelijker maakt de draad erin te plaatsen.

De basis is voorzien van een indent.

Banden
1e	molaarbanden,	Upper	&	lower,	goede	pas-

vorm, Laser marking, Sand blasted interior

Maatvoering: 9 t/m 42

Beschikbare buizen: Single	tube	Roth	en	MBT,	

018	en	022	slot	Upper	en	Lower,	Dubbele	tube	

Roth	en	MBT,	018	en	022	slot	Upper	en	Lower,	

Triple	buis	Roth	en	MBT,	018	en	022	slot	Upper
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Odontos

Plettenburg 5, 3439 LW Nieuwegein

Tel: +31 30 6032027

Fax: +31 30 6032874

info@odontos.nl  - www.odontos.nl


