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2  4 jaar

Stoppi

REFERENTIES

ECM0166

KENMERKEN

Stoppi® is een gewoontecorrector voor kinderen vanaf twee jaar. Hij laat 
toe om vroeg in te grijpen bij het afleren van duimzuigen en zal invloed 
hebben op de moeilijkheidsgraad van de daaropvolgende orthodontische 
behandeling.

LIPTRAINING
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4  8 jaar

LIPTRAINING

Oral Screens

Oral Screens zijn een ideaal hulpmiddel geworden voor preventie, vroegtijdige 
interventie en myofunctionele therapie. Het is een eenvoudig, niet-traumatisch en 
economisch hulpmiddel. Wanneer ze goed worden gedragen, zijn oral screens 
in meer dan tweederde van de gevallen efficiënt. Het apparaat komt in vrije rust 
tussen de lippen en de voorste tanden. Er wordt druk uitgeoefend op de voorste 
tanden waardoor een eventuele protrusie kan gecorrigeerd worden. Er zijn 4 soorten 
apparaten, elk met een eigen functie. De eerste twee modellen zijn verkrijgbaar 
in het klassieke materiaal of in een zacht siliconenmateriaal, dat geschikter is voor 
bepaalde patiënten, wanneer het apparaat onvoldoende bewegingsvrijheid heeft.

REFERENTIES

Klein model OS I ECM0150

Groot model OS II ECM0151

Klein soepel model  
OS/S I (transparant) ECM0160

Groot soepel model 
 OS/S II (transparant) ECM0161

REFERENTIES

Klein model OS/GU I ECM0154

Groot model OS/GU II ECM0155

REFERENTIES

Klein model OS/P I ECM0156

Groot model OS/P II ECM0157

REFERENTIES

Klein model OS/C I ECM0152

Groot model OS/C II ECM0153

Klein soepel model 
OSC/S I ECM0162

Groot soepel model  
OSC/S II ECM0163

Oral Screen Standard

Elimineert duimzuigende gewoonten en 
vermindert de incompetentie van de lippen. 
Corrigeert protrusie.

Oral Screen met hekje

Aanbevolen in gevallen waarin de malocclusie 
wordt veroorzaakt door het glijden van de tong 
tussen beide tandbogen.

Oral Screen met parel

Aanbevolen in het geval van een belangrijke 
open beet. Men plooit lichtjes de metalen draad 
zodat hij ter hoogte van de tong komt te staan. 
De patiënt zal de natuurlijke neiging hebben 
om de parel met de tong op te zoeken en aan 
te duwen, wat de tongspieren zal versterken en 
voor een correcte herpositionering van de tong 
in het palatum zal zorgen.

Oral Screen met stop

Aanbevolen in gevallen waarin, naast een zuig-
gewoonte, de onderkaak van het kind zich in een 
teruggetrokken positie bevindt. De onderste snij-
tanden komen in contact met de stop, waardoor 
de oral screen niet kan kantelen, terwijl de onder-
kaak naar voren wordt verplaatst en het sluiten 
van de lippen vereenvoudigd wordt. De oral 
screen kan worden omgedraaid om een linguo-
versie van de bovenste snijtanden te corrigeren.

Klein model (oranje ring) : Melkgebit 
Groot model (blauwe ring) : Gemengd gebit
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Pediatrische Labiale Interceptor

REFERENTIES

Roos OPD595 000RP

Blauw OPD595 000BP

Transparant OPD595 000P

Beschikbare kleuren

KENMERKEN

• Speels element (kleine muis) 
• Correctie van labio-labiale incompetentie 
• Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
• Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in 

geval van langdurige zuiggewoonten 
• Linguale dyspositie (laag anterior) 
• Hypertonie van de kauwspieren 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

3  6 jaar

Pediatrische Labiale Interceptor met stop

KENMERKEN

• Speels element (kleine muis) 
• Correctie van labio-labiale incompetentie 
• Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
• Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in 

geval van langdurige zuiggewoonten 
• Linguale dyspositie (laag anterior) 
• Hypertonie van de kauwspieren 
• Verticale vergrendeling bij diepe beet en kruisbeet 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

REFERENTIES

Roos OPD595 010RP

Blauw OPD595 010BP

Transparant OPD595 010P

Beschikbare kleuren

3  6 jaar
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Vanaf 6 jaar

Labiale Interceptor 2 Steps

REFERENTIES

Transparant OPD595 006

Beschikbare kleuren

KENMERKEN

• Correctie van labio-labiale incompetentie 
• Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen 
• Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in 

geval van langdurige zuiggewoonten 
• Linguale dyspositie (laag anterior) 
• Hypertonie van de kauwspieren 
• Maakt labio-labiale occlusie mogelijk die moeilijk is in klasse II-gevallen 

met belangrijke overjet 
• Enkel verkrijkbaar in transparant

Labiale Interceptor

REFERENTIES

Roos OPD595 000R

Blauw OPD595 000B

Transparant OPD595 000

Beschikbare kleuren

KENMERKEN

• Correctie van labio-labiale incompetentie 
• Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
• Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in 

geval van langdurige zuiggewoonten 
• Linguale dyspositie (laag anterior) 
• Hypertonie van de kauwspieren 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

Vanaf 6 jaar
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TONGREVALIDATIE

REFERENTIES Exerlangue® small Exerlangue®

Oranje OPD599 000ORP OPD599 000OR

Transparant OPD599 000P OPD599 000

Beschikbare kleuren

KENMERKEN

• Correctie van primaire slikgewoonten
• Herpositionering van de tong in het palatum
• Correctie van orthodontische relaps veroorzaakt door de linguale positie 
• Begeleiding van logopedische oefeningen 
• Opheffen van het sublinguale plateau voor permanent tong/palatum 

contact (optimale neuro-zintuiglijke uitwisseling) 
• Inkeping van de linguale rem voor maximaal comfort voor de patiënt 
• Verkrijgbaar in twee maten (small vanaf 3 jaar, standard vanaf 6 jaar) 
• Verkrijgbaar in twee kleuren (oranje en transparant)

Small vanaf 3 jaar

Standard vanaf 6 jaar

Exerlangue®
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CORRECTIE VAN KLASSE I , II & III

EF Kid

KENMERKEN

• Labiaal lipje voor contact met de lippen en een betere grip 
• 2 gaatjes voor de speekselcirculatie en het vermijden van het 

verstikkingsgevoel bij het dragen ‘s nachts
• Klasse I, II en III 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

Transparant OPD590 600

Blauw OPD590 600B

Roos OPD590 600R

Beschikbare kleuren

3  6 jaar

4  8 jaar

Multi-S

KENMERKEN

• Corrigeert de slechte gewoonten en helpt bij de uitlijning van het gebit 
bij kinderen 

• Vermindert de musculaire beperkingen
• Werkt in op problemen als: verkeerd slikgedrag, duimzuigen, verkeerde 

tongpositie, kauwproblemen en vroegtijdige booghervorming 
• Klasse I en matige Klasse II 
• Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant ECXS

Beschikbare kleuren
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EF Start

KENMERKEN

• 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de 
correctie van de middenlijn 

• Klasse I en Klasse II 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

Transparant OPD590 220

Blauw OPD590 220B

Roos OPD590 220R

Beschikbare kleuren

6  8 jaar

Multi-T / Multi-T2

KENMERKEN

• Behandeling van maxillofaciale dysmorphosis bij kinderen 
• Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren 
• Werkt in op problemen als: verkeerd slikgedrag, duimzuigen, verkeerde 

tongpositie, labiale dysfunctie en ademhalingsproblemen
• Klasse I en lichte Klasse II
• Enkel beschikbaar in transparant

6  12 jaar

REFERENTIES

Transparant ECXT2

Beschikbare kleuren
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8  12 jaar

EF Profil

KENMERKEN

• 2 hardheidsmogelijkheden (hard en zacht) 
• 2 gaatjes voor de speekselcirculatie 
• Verminderde hoogte van de vestibulaire schermen vanaf de 3 voor gebruik 

met een quad helix 
• Minder dikke vestibulaire schermen voor minimale storing
• Klasse I en lichte Klasse II
• Kan worden gebruikt met een apparaat voor correctie van de transversale 

dimensie
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant en oranje hard/blauw zacht)

REFERENTIES

Transparant OPD590 700 (hard)

Oranje OPD590 700O (hard)

Blauw OPD590 700BS (soft)

Beschikbare kleuren

EF T Slim

KENMERKEN

• 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de 
correctie van de middenlijn 

• Klasse I en lichte Klasse II 
• Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

Transparant OPD590 300

Rood OPD590 300R

Blauw OPD590 300B

Groen OPD590 300V

Geel OPD590 300J

Beschikbare kleuren

8  12 jaar



13CORRECTIE VAN KLASSE I , II & III

10  12 jaar

EF T Slim Long

KENMERKEN

• 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de 
correctie van de middenlijn 

• Distale verlenging ter ondersteuning van de 6 en 7 
• Klasse I en lichte Klasse II
• Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

Transparant OPD590 300L

Rood OPD590 300RL

Blauw OPD590 300BL

Groen OPD590 300VL

Geel OPD590 300JL

Beschikbare kleuren

EF Classe II Slim

KENMERKEN

• Linguale rustzone ter ondersteuning van de tong body in het palatum
• Beperkte hoogte van de vestibulaire schermen voor het comfort van de 

patiënt 
• Korte bumpers voor zwak gemarkeerde musculus mentalis 
• Lichte en matige Klasse II
• Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

8  12 jaar

REFERENTIES

Transparant OPD590 005

Rood OPD590 004R

Blauw OPD590 004B

Groen OPD590 004V

Geel OPD590 004

Beschikbare kleuren
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8  12 jaar

EF Classe II Standard

KENMERKEN

• Diepe bumpers om de spiertonus van de onderlip en musculus mentalis 
te normaliseren 

• Hoge vestibulaire schermen waardoor rekening kan gehouden worden 
met de vestibulair geroteerde laterale snijtanden en ectopische 
hoektanden

• Lichte en matige Klasse II
• Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

Transparant OPD590 003

Rood OPD590 001R

Blauw OPD590 001B

Groen OPD590 001V

Geel OPD590 001

Beschikbare kleuren

8  12 jaar

EF Classe II 2 Steps

KENMERKEN

• Ontworpen met een overjet van 6 mm voor een progressieve 
herpositionering van de onderkaak

• Dikke bumpers om de spiertonus van de onderlip en musculus mentalis 
te normaliseren 

• Ernstige Klasse II
• Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

Transparant OPD590 006

Rood OPD590 006R

Blauw OPD590 006B

Groen OPD590 006V

Geel OPD590 006J

Beschikbare kleuren
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6  14 jaar

Multi-P2® & P2® Wide

KENMERKEN

• Behandeling van malpositie van de tanden bij kinderen 
• Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren 
• Beschikbaar in «laag volume» of «hoog volume» en in lange of korte molaire 

zone 
• Lasermarkering 
• Klasse I, Klasse II en Klasse III 
• Enkel beschikbaar in transparant

Beschikbare kleuren

REFERENTIES

MULTI-P2®

Maat Sizer Low Short Low Long High Short High Long

35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

XPNLS35 XPNLL35 XPNHS35 XPNHL35

40 XPNLS40 XPNLL40 XPNHS40 XPNHL40

45 XPNLS45 XPNLL45 XPNHS45 XPNHL45

50 XPNLS50 XPNLL50 XPNHS50 XPNHL50

55 XPNLS55 XPNLL55 XPNHS55 XPNHL55

60 XPNLS60 XPNLL60 XPNHS60 XPNHL60

65 XPNLS65 XPNLL65 XPNHS65 XPNHL65

70 XPNLS70 XPNLL70 XPNHS70 XPNHL70

MULTI-P

10

Multi-P®

Sizer
ECXPSIZER

ECXPLS10

15 ECXPLS15

20 ECXPLS20 ECXPHS20

25 ECXPLS25 ECXPHS25

30 ECXPLS30 ECXPHS30

MULTI-P2® Wide

35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

XPWLS35 XPWLL35 XPWHS35 XPWHL35

40 XPWLS40 XPWLL40 XPWHS40 XPWHL40

45 XPWLS45 XPWLL45 XPWHS45 XPWHL45

50 XPWLS50 XPWLL50 XPWHS50 XPWHL50

55 XPWLS55 XPWLL55 XPWHS55 XPWHL55

60 XPWLS60 XPWLL60 XPWHS60 XPWHL60

65 XPWLS65 XPWLL65 XPWHS65 XPWHL65

70 XPWLS70 XPWLL70 XPWHS70 XPWHL70
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8  14 jaar

Multi-DB® & DB® Wide

KENMERKEN

• Behandeling van malpositie van de tanden bij kinderen 
• Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren 
• Beschikbaar in «laag volume» of «hoog volume» en in lange of korte molaire 

zone 
• Lasermarkering 
• Harde plastieke versterking voor de diepe beet 
• Klasse I, Klasse II en Klasse III 
• Enkel beschikbaar in transparant

Beschikbare kleuren

REFERENTIES

MULTI-DB®

Maat Sizer Low Short Low Long High Short High Long

35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

XPNLS35R XPNLL35R XPNHS35R XPNHL35R

40 XPNLS40R XPNLL40R XPNHS40R XPNHL40R

45 XPNLS45R XPNLL45R XPNHS45R XPNHL45R

50 XPNLS50R XPNLL50R XPNHS50R XPNHL50R

55 XPNLS55R XPNLL55R XPNHS55R XPNHL55R

60 XPNLS60R XPNLL60R XPNHS60R XPNHL60R

65 XPNLS65R XPNLL65R XPNHS65R XPNHL65R

70 XPNLS70R XPNLL70R XPNHS70R XPNHL70R

MULTI-DB® Wide

35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

XPWLS35R XPWLL35R XPWHS35R XPWHL35R

40 XPWLS40R XPWLL40R XPWHS40R XPWHL40R

45 XPWLS45R XPWLL45R XPWHS45R XPWHL45R

50 XPWLS50R XPWLL50R XPWHS50R XPWHL50R

55 XPWLS55R XPWLL55R XPWHS55R XPWHL55R

60 XPWLS60R XPWLL60R XPWHS60R XPWHL60R

65 XPWLS65R XPWLL65R XPWHS65R XPWHL65R

70 XPWLS70R XPWLL70R XPWHS70R XPWHL70R
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EF Guide

KENMERKEN

• Tandmarkeringen van 4 tot 4 in boven- en onderkaak als retentie, maar kan 
ook gebruikt worden als eruptiegids

• Distale verlenging ter ondersteuning van de 7 
• Verkrijgbaar in 8 maten (0 tot 7) 
• Enkel verkrijgbaar in transparant

Vanaf 10 jaar

REFERENTIES

Transparant

OPLEFG 0 • OPLEFG 1 • 
OPLEFG 2 • OPLEFG 3 • 
OPLEFG 4 • OPLEFG 5 • 
OPLEFG 6 • OPLEFG 7

Beschikbare kleuren



18CORRECTIE VAN KLASSE I , II & III

6  10 jaar

EF Classe III Small

EF Classe III Standard

KENMERKEN

• Maxillaire slidingguide om de beet om te keren 
• Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct 

positioneren van het apparaat 
• Klasse III 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

KENMERKEN

• Maxillaire slidingguide om de beet om te keren 
• Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct 

positioneren van het apparaat 
• Klasse III 
• Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

Transparant OPD590 500

Blauw OPD590 500B

Roos OPD590 500R

REFERENTIES

Transparant OPD590 400

Blauw OPD590 400B

Roos OPD590 400R

Beschikbare kleuren

Beschikbare kleuren

8  12 jaar
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EF Classe III Large

Vanaf 12 jaar KENMERKEN

• Maxillaire slidingguide om de beet om te keren
• Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct 

positioneren van het apparaat
• Klasse III
• Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPD590 550

Beschikbare kleuren
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Class I Stabilizer

Class II Booster

KENMERKEN

• Behoud van Klasse I: Of het startpunt nu een Klasse II of een Klasse III is, 
de opstelling in fysiologische rust houdt het Klasse I platform in stand en 
vermijdt het gebruik van elastieken bij vaste apparatuur

• Geassocieerde functionele handelingen: behandeling van de zachte 
weefsels in combinatie met de tandheelkundige behandeling en 
verbeterde efficiëntie van de behandeling op lange termijn. Ademhaling 
via bovenste luchtwegen. 

• Het «relaps» effect (recidief) is gekend. De Class I Stabilizer® voorkomt 
onmiddellijke relaps door de herpositioinering van de tong en het zachte 
weefsel met behoud van een Klasse I-boogrelatie 

• Verkrijgbaar in twee kleuren (transparant en blauw)

KENMERKEN

• Geassocieerde functionele handelingen: behandeling van de zachte 
weefsels in combinatie met de tandheelkundige behandeling en 
verbeterde efficiëntie van de behandeling op lange termijn. Ademhaling 
via bovenste luchtwegen. 

• Inkepingen in de rechter en linker vestibulaire bovenkaak vanaf de 
mesiale gebieden van de hoektanden: laat het plaatsen van klasse II 
correctors toe 

• Inkepingen in de rechter en linker mandibulaire delen distaal vanaf de 
eerste premolaren: laat het plaatsen van tubes en buttons toe voor de 
klasse II elastieken

• Positionering van de tandbogen in end-to-end voor een overcorrectie van 
de klasse II

• Lichte molaire verhoging voor de decongestie van de TMJ en de 
herpositionering van de articulaire schijf van de condylus, om de werking 
van klasse II correctors te stimuleren 

• Verkrijgbaar in twee kleuren (transparant en rood)

REFERENTIES

Transparant OPD594 020

Blauw OPD594 020B

REFERENTIES

Transparant OPD594 010

Rood OPD594 010R

Vanaf 8 jaar

Vanaf 8 jaar

Beschikbare kleuren

Beschikbare kleuren

Met klasse II correctie-apparaat
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Multi-TB

KENMERKEN

• Multi-Trainer voor brackets
• Vergemakkelijkt de groei van de onderkaak bij kinderen en volwassenen 

tijdens het dragen van vaste apparatuur
• Speelt in op de ontgrendeling van de onderkaak, het hervormen van de 

tandboog, het positioneren van de tong in het palatum en het corrigeren 
van de middenlijn 

• Verhoogt de efficiëntie van vaste apparatuur
• Enkel verkrijgbaar in transparant

Vanaf 8 jaar

REFERENTIES

Transparant ECXTB

Beschikbare kleuren

EF Braces

KENMERKEN

• Functionele correctie in parallel met vaste apparatuur 
• Ruimte voor de brackets
• Verhoogde intermolaire dikte 
• Flexibele vestibulaire schermen voor de vrijheid van de mechanische 

acties van de vaste apparatuur
• Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPD590 230

Beschikbare kleuren

Vanaf 12 jaar

Met brackets
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EF Protect

KENMERKEN

• Functionele correctie in parallel met vaste apparatuur 
• Enkel overdag te dragen
• Ruimte voor de brackets van de bovenkaak
• Verhoogde intermolaire dikte 
• Enkel beschikbaar in transparant

Vanaf 12 jaar

REFERENTIES

Transparant OPD590 210

Beschikbare kleuren

EF TMJ

KENMERKEN

• Behandeling van temporomandibulaire gewrichtsproblemen (TMJ) 
• Verhoogde intermolaire dikte om TMJ te ontlasten 
• Tandmarkeringen van 3 tot 3 op boven- en onderkaak voor de 

centralisatie
• Ruimte voor de bovenste snijtanden voor de comfortpositie van de 

patiënt 
• Enkel beschikbaar in transparant

Vanaf 12 jaar

REFERENTIES

Transparant OPD590 240

Beschikbare kleuren

Met brackets

Behandeling van TMJ klachten
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EF S.M.A.R.T

KENMERKEN

• De tonggeleider, de molaire overdikte, de dubbele splint, de boogvorm 
en de bumpers maken het mogelijk om functionele correcties aan te 
brengen vóór en tijdens de behandeling met aligners

• Dynamic Spring® stelt de patiënt in staat het apparaat aan te spannen 
terwijl hij de aligners draagt om de werking van de aligners te verhogen. 
Tandheelkundige

• Bestaat in 2 versies :
• S.M.A.R.T ABC : voor een open beet, door het stimuleren van de 

extrusie van de anteriors na ingressie van de molaren
• S.M.A.R.T: voor de andere gevallen

• Verkrijgbaar in twee hardheden (zacht en hard)
• Enkel beschikbaar in transparant

INDICATIES

S.M.A.R.T - Normale occlusie en 
Supracclusie

Vóór of tijdens de behandeling 
met aligners om de voordelen van 
functionele correcties te combineren 
met de mechanische actie van 
aligners

S.M.A.R.T ABC - Open Beet

Vóór de behandeling met aligners 
ter bevordering van de extrusie van 
de anteriors en de correctie van de 
open beet

Beschikbare kleurenREFERENTIES

S.M.A.R.T ABC (soft) OPD594 030

S.M.A.R.T ABC (hard) OPD594 030H

S.M.A.R.T (soft) OPD594 032

S.M.A.R.T (hard) OPD594 032H

Met een behandeling met aligners

Vanaf 8 jaar

EF S.M.A.R.T

EF S.M.A.R.T ABC
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Meetinstrumenten 

Meetstrip voor de EF GUIDE 

Gratis bij aankoop van een EF-guide

Meetstrip voor Multi P en Multi DB (Ref : XPSIZER2)

Plaats de verhoogde markering tussen de linker laterale snijtand en de 
hoektand.

Lees de schaal af tussen de rechter laterale snijtand en hoektand. De maten 
10,20,30...worden aangegeven met lange streepjes terwijl de maten 15, 25, 35, ... 
worden aangegeven met kortere streepjes.
Bij crowding of diasteem, overweeg dan eerder een groter of kleiner apparaat. 
Probeer de Multi-P2 bij de patiënt uit en controleer of de tanden mooi in de 
tandslotjes passen. 

Passen

Het passen van de trainer is de belangrijkste stap in de keuze van de maat. 
De apparaten die voor deze test worden gebruikt, kunnen in een autoclaaf 
worden gesteriliseerd

AFBEELDING 1 
De hoektand rust op de bodem van haar tandslot en de Multi-P voert geen 
mesio-distale kracht uit op de hoektand. Als er geen crowding of risico op 
crowding is, is de grootte van de trainer, zoals op de afbeelding zichtbaar, correct. 

Als er echter crowding is of verwacht wordt, moet een grotere maat worden 
gekozen om uitbreiding van de boogomtrek mogelijk te maken.

AFBEELDING 2
Een groter formaat dan op afbeelding 1. De hoektand wordt door de Multi-P2 
naar beneden geleid en oefent een kracht uit die de hoektand distaal duwt. 

Deze grootte is geschikt als er crowding is of wordt verwacht en uitbreiding 
van de boogomtrek nodig is.

AFBEELDING 3
Drie maten groter dan op afbeelding 1. Het apparaat is te groot. De hoektand 
wordt naar een nok tussen twee tandslotjes geleid en het apparaat leidt de 
tanden niet goed. Kies een kleinere maat. 

Steriliseer de Multi-trainer in een autoclaaf.

 

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Gemaakt van medisch kwaliteitssilicone dat voldoet aan de normen ASTM F2038, ASTM F2042, USP Classe VI en ISO10993 voor 
permanent contact (>30 dagen) met slijmvliezen. Zonder additieven. Vrij van phtalaten, plastificeermiddelen, weekmakers, 
kleurstoffen, parfum, latex of Bisfenol-A.
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Unilaterale Mondsperder

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

Mondsperders

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

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

achterste tanden.

Mondsperders

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

Mondsperders

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

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

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Kleine maat 2 ECM0107

Standaard maat 2 ECM0108

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Kleine maat 2 ECM1331

Standaard maat 2 ECM1330

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

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

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

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

Medium formaat soepel (koud of warm 
steriliseerbaar) 1 ECM1337

OMSCHRIJVING Eenheid Ref.

Mondsperders SOFT 2 J00405

Mondsperders HARD 2 J00406

Mondsperders MINI SOFT 2 J00407

Mondsperders
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Ontsmettingsproducten

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Ontsmettingsdoos (Ref : EFDESBOX)

• Mogelijkheid om 6 tot 8 apparaten te desinfecteren
• Afmetingen: 26x11 cm 
• Capaciteit: 1.250L

Ontsmettingsvloeistof (Ref : EFDES)

• Bacteriedodend, inclusief Tb, gedeeltelijk virusdodend, incl niet-omwikkelde 
virussen: adeno, noro 

• Geschikt voor OMFT-apparaten en alle algemene en chirurgische 
instrumenten en boren 

• Betrouwbare anticorrosiebescherming: houdbaarheid tot 7 dagen 
• Extreem snelle ontsmetting en reiniging in het ultrasoonbad 
• Werkzame stoffen: alkylamines, quaternaire ammoniumverbindingen 
• Inhoud: 2,5 liter

Ontsmettingskit

Gebruiksaanwijzing:

• Draai het handvat van de lade naar buiten en verwijder de lade. 
• Vul de desinfectiebox met 1 liter koud leidingwater en voeg 20 ml 

desinfectievloeistof toe. 
• Plaats de apparaten op de bovenste lade en plaats de lade terug in de 

desinfectiebox. 
• Draai het handvat van de lade en sluit het deksel (de lade gaat 

automatisch naar beneden). 
• Laat het 5 minuten inwerken. 
• Spoel de apparaten vervolgens grondig af onder koud stromend water. 

Maak de desinfectiebox volledig leeg.

Cetron Ontsmettingspoeder (REF : S 3229/2)

• Omschrijving: Zacht en duurzaam reinigingspoeder voor ortho platen, 
trays, kunstgebitten en gebitsbeschermers

• Gebruik: Verdunnen in 150 ml water, gebruik gedurende 3-4 dagen

• Verpakking: Doos van 5 zakjes
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Documentatie

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Didactische folder om patiënten te motiveren om het apparaat te dragen 
(Ref : EFMOTIV)

• Voor de patiënt 
• Educatieve en leuke inhoud voor een optimale relatie tussen behandelaar 

en patiënt 
• Instructies voor het dragen en onderhouden van het apparaat 
• Opvolging van de juiste evolutie van de behandeling

Langue au chat ! (enkel in het Frans) (Ref : OPD000130)

• Auteur : Marc Gérald Choukroun 
• Voor de patiënt

• Eenvoudige methoden om 3 functies te corrigeren:
• Slikken 
•  Ademhaling 
•  Houding

• Integratie van de 3 functies

FRNL

Rue Victor Allardstraat, 75 - 1180 Bruxelles I Brussel
T. +32 (0)2 376 22 22 I F. +32 (0)2 376 55 55 I contact@mos.be

Comment bien porter et entretenir ton appareil ?Hoe draag en verzorg je jouw beugel?

LE JOUR :
Place bien ton appareil en bouche, exactement comme le praticien te l’a montré.
Porte ton appareil lors des moments calmes : en lisant, en faisant tes devoirs, en 
regardant la télé, … Enlève ton appareil lorsque tu parles ou que tu manges. Ne le 
mastique pas !

> Quand tu as fini de le porter, va vite coller une petite gommette sur le parcours orange 
et fais avancer ton ami le castor.
 
LA NUIT :
Porte ton appareil toute la nuit. Sans le mastiquer. Il peut arriver que tu perdes ton 
appareil pendant la nuit au début du traitement. Seule la persévérance et le port 
régulier de jour te permettront de le conserver en bouche durant toute la nuit. C’est la 
clé du succès de ton traitement !
 
HYGIÈNE :
Nettoie et rince ton appareil à l’eau claire après chaque utilisation. Avant de te coucher, 
brosse-le également avec du dentifrice. Ton appareil est précieux, remets-le toujours 
dans sa boite quand tu ne l’utilises pas.

> Au réveil, n’oublie surtout pas de mettre une gommette sur le parcours bleu.
Regarde comme le castor se rapproche encore un peu plus de son objectif !
 
ATTENTION :
Si l’appareil te gêne un petit peu en début de traitement, c’est normal ! Cela signifie 
qu’il agit bien sur tes dents. Cette gêne disparaîtra au bout de quelques jours.

> Si tu as chez toi un chat, un chien ou un autre animal de compagnie, ne laisse pas ton 
appareil à sa portée. Tu risquerais de le retrouver en morceaux.
 
> En plus de le garder en bouche toute la nuit, porte ton appareil 4h minimum par jour.
Plus tu le portes dans de bonnes conditions, plus ton traitement avancera vite et plus 
vite le castor passera la ligne d’arrivée.
 
> N’oublie pas ton parcours et ton appareil lors de ta prochaine visite chez le docteur.
Tu lui montreras tous tes progrès !
 

A toi de jouer ! 
Le succès de ton traitement dépend de toi !

OVERDAG: 
Plaats je beugel op de juiste manier in je mond, precies zoals de practicus je heeft laten 
zien. Draag je beugel in rustige momenten: tijdens het lezen, huiswerk maken, TV-kijken, ...
Verwijder je beugel wanneer je praat of eet. Kauw er niet op!

> Als je klaar bent met het dragen van je beugel, plak dan snel een sticker op het oranje 
parcours en zet zo je vriend de bever een stapje verder.
 
‘S NACHTS:
Draag je beugel de hele nacht door. Kauw er niet op. In het begin van de behandeling 
kan het voorvallen dat je jouw beugel verliest tijdens het slapen. Alleen dankzij jouw 
doorzettingsvermogen en het regelmatig dragen overdag zal je erin slagen om je 
beugel ook de hele nacht in je mond te houden. Dit is de sleutel tot het succes van je 
behandeling!
 
HYGIËNE:
Reinig en spoel je beugel na elk gebruik met stromend water.  Voor je naar bed gaat, 
poets je hem ook nog eens met tandpasta. Je beugel is kostbaar, zet hem dus altijd 
terug in het doosje als je hem niet gebruikt.

> Als je wakker wordt, vergeet dan zeker niet een sticker te kleven op het blauwe 
parcours. Kijk maar hoe de bever een beetje dichter bij zijn doel komt!
 
OPGELET:
Als je beugel aan het begin van de behandeling een beetje lastig aanvoelt, is dat 
normaal! Dat betekent dat hij goed werkt op je tanden. Dit ongemak zal na een paar 
dagen verdwijnen.

> Als je thuis een kat, hond of ander huisdier hebt, laat je beugel dan zeker niet 
rondslingeren. Je zou je beugel in stukjes kunnen terugvinden.

> Draag je beugel niet enkel ‘s nachts, maar minstens ook 4 uur per dag. Hoe meer je 
hem op de gepaste manier draagt, hoe sneller je behandeling vordert en hoe sneller de 
bever over de finish geraakt.

> Vergeet je parcours en je beugel niet bij je volgende bezoek aan de dokter. Toon hem 
maar je vorderingen!

 

Nu is het aan jou! Het succes van 
je behandeling hangt van jou af!

mos.be

Elektrisch slijpset (REF. EFMEUL)

• Voor het bijsnijden of slijpen van trainers
• Ergonomisch ontwerp
• Geleverd met 15 accessoires
• Geschikt voor precisiewerk

 Slijpen
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