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SCALERS / CURETTES SHARPCUT 

NIET MEER SLIJPEN 

• voorzien van TiN coating (goudkleurig) 

• blijven zeer lang scherp 

• zeer fijn dun werkblad (daar er niet geslepen hoeft te 

worden) 

• gracey curettes, ook verkrijgbaar in Deep Scale/ Mini 

Five 

• ergonomische 8mm. holle grip 

• uiteraard slijten deze instrumenten ook, net als alle 

andere merken, maar door de lage prijs investeert u 

efficiënt in tijd en kosten 

 

                  per stuk  € 27,13 excl.btw  

 

 

 

 

 

 

Dé Nitril  “Tandartshandschoen” alleen bij 

DDC zó goedkoop 

per 1000 stuks € 36,50 excl.btw 

 

 
 

• voldoen aan alle medische eisen 

• dun maar toch zeer sterk 

• vingertextuur voor stevige grip 

 

DIRECT, SNEL EN MAKKELIJK BESTELLEN 
U kunt dit bestelformulier versturen via 

info@dansedentalcare.nl of whatssapp 06-49893998, 

waarna wij voor u aan de slag gaan. 

 

 

 

 
             retourgarantie, binnen 3 weken 

 

            Scalers / Curettes Sharp Cut  
aantal    

☐ Scaler H6-H7 Universal 401/H6-H7-ED-TIN  

☐ Scaler 204SD Universal 401/204SD-ED-TIN 

☐ Scaler M23 401/M23-ED-TIN 

☐ Gracey 1-2 400/1-2ED-TIN 

☐ Gracey 3-4 400/3-4ED-TIN 

☐ Gracey 5-6 400/5-6ED-TIN 

☐ Gracey 7-8 400/7-8ED-TIN 

☐ Gracey 11-12 400/11-12ED-TIN 

☐ Gracey 13-14 400/13-14ED-TIN 

☐ Gracey 15-16 400/15-16ED-TIN 

 

         Deep Scale Curettes / “Mini Five” curettes 
☐ Gracey 1-2M Deep Scale 400/1-2M-ED-TIN 

☐ Gracey 5-6M Deep Scale 400/5-6M-ED-TIN 

☐ Gracey 7-8M Deep Scale 400/7-8M-ED-TIN  

☐ Gracey 11-12M Deep Scale 400/11-12M-ED-TIN 

☐ Gracey 13-14M Deep Scale 400/13-14M-ED-TIN 

 

10 stuks in één order voor € 245,- excl.btw 

 

 

 

 

 

 

         DDC Excellent Nitril Blue AZ handschoenen 

     milieuvriendelijk verpakt in dispenserdoosje á 300 stuks  

 

             minimale afname 3x300 stuks 

☐ maat XS 300 stuks 

☐ maat S 300 stuks 

☐ maat M 300 stuks 

☐ maat L 300 stuks 

☐ maat XL 300 stuks 

☐ monsterpakket XS / S / M gratis 

☐ monsterpakket L / XL gratis 
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https://dansedentalcare.nl/gracey-5-6-4005-6ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-7-8-4007-8ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-11-12-40011-12ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-13-14-40013-14ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-13-14-40013-14ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-1-2m-deep-scale-4001-2m-ed-tin/
https://dansedentalcare.nl/gracey-5-6m-deep-scale-4005-6m-ed-tin/
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Extractietangen Ergonomische Universele grip 

diepgrijpend bekje 

• exclusieve uitvoering 

• ergonomische matte en hygiënische grip/ handle 

• extra en veilige grip door diepgrijpend bekje 

• nu tijdelijk extra goedkoop geprijsdf 

 

 

       per stuk € 53,- excl.btw 

 

 

 

Strip Holding System Horico 

☐  3-delige set separatie- / polijststrips (zaagje) 

                     per set  € 12,40 excl.btw 

 

 

 

DIRECT, SNEL EN MAKKELIJK BESTELLEN 
U kunt dit bestelformulier versturen via 

info@dansedentalcare.nl of whatssapp 06-49893998, 

waarna wij voor u aan de slag gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECT, SNEL EN MAKKELIJK BESTELLEN 
retourgarantie, binnen 3 weken 

 

aantal    Extractie tang Diepgrijpend Ergo Design  

☐ 603/2 ED boven incisieven en cuspidaten 

☐ 603/7 ED boven premolaren 

☐ 603/34 ED boven incisieven en cuspidaten spec.bek 

☐ 603/35 ED boven premolaren spec.bek 

☐ 603/37 ED boven 3e molaar small 

☐ 603/13 ED onder cuspidaten en premolaren 

☐ 603/33 ED onder wortels 

☐ 603/36 ED onder wortels spec. bek 

☐ 603/74N ED onder wortels en krappe incisieven 

☐ 603/79 ED onder 3e molaar 

 

10 stuks in één order voor € 475,- excl.btw 

 

 

Diamanten boren | Horico FG 019 009-016 

 per  5 stuks  € 9,98 excl.btw 

  ☐ FG 019-009 5 stuks 

  ☐ FG 019-010 5 stuks 

  ☐ FG 019-012 5 stuks 

  ☐ FG 019-014 5 stuks 

  ☐ FG 019-016 5 stuks 

  ☐ FG 019-G012 Grof 5 stuks 

  ☐ FG 019-G014 Grof 5 stuks  
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