
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scalers / Curettes Niet meer slijpen ! 
€ 27,13 per stuk  
(vanaf 10 stuks in 1 order € 24,50/stuk) 

 
8MM GRIP 
 
TESTEN EN VERGELIJKEN MET UW HUIDIGE "NIET 
TE HOEVEN SLIJPEN SCALERS EN CURETTES" ?  
Bij ons kan dat gratis en geheel vrijblijvend ! 
 
Leibinger L-Dent Sharp Scalers en Curettes, zijn speciaal 

bewerkt en extra gehard door een TIN coating, deze 

zorgt er voor dat de instrumenten continue scherp blijven 

en dus niet tussentijd geslepen hoeven te worden. Doordat 

ze niet geslepen hoeven te worden, zijn de werkbladen 

optimaal dun en scherp gemaakt voor een nóg beter en 

effectief bereik, waarbij minimale kracht nodig is. 
 
Net als iedere andere scaler/curette, slijten óók deze 

instrumenten, maar dus vele malen langzamer dan de 

standaard rvs scalers en curettes. Naast het grote 

voordeel van niet meer hoeven slijpen, is het voordeel van 

onze scalers en curettes mede de prijs van € 27,13 per 

stuk. Hiermee worden kosten én tijd bespaart ! 

Nitril handschoenen blauw DDC 
Excellent Blue AZ (900stuks)        
                €32,85                            
 

         Dé “Tandartshandschoen”!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposable blauwe nitril onderzoekshandschoen DDC 
Excellent Nitril Blue AZ 
 

 100% latexvrij 

 ongepoederd 

 dun, 2 MIL, maar toch sterk! 

 vingertextuur, voor blijvende goede grip  

 dubbelhandig 

 rolrand (beaded cuff) 

 ecologisch verpakt; 300 stuks in                             
dispenserdoosje 

 in de maten XS, S, M, L, XL 

 (omgerekende prijs per1000 stuks = €36,50)  

 

DANSE DENTAL CARE 
Nieuwkuijksestraat 66 
5253AJ NIEUWKUIJK 
 
www.dansedentalcare.nl 
info@dansedentalcare.nl 
 
06-49893998  
(ook whatssapp)    
                                                                                ©DDC102019 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COMPOFILL-SET 

ErgoDesign handless  

€ 288,56  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

C110/2 Compo-Fill Filling Instrument 

C110/3 Compo-Fill Filling Instrument 

C1142/2 Compo-Fill Filling Instrument 

C114/P4 Compo-Fill Filling Instrument 

C114/P6 Compo-Fill Instrument No.6 

C114/PFI15 Plastic Filling Instrument No.15 

C150/1 Compo-Fill Finishing Instrument Westcott 

C150/2 Compo-Fill Finishing Instrument Westcott 

C162/0 Compo-Fill Filling Instrument Mortenson 

C165/3 Compo-Fill Carving Instrument 

500/T Washtray with Silicon inlay for storage of 10 

instruments (185x145x30 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 29,06 per 5 stuks 

 

HORICO tungsten carbide crown cutters have 

heads made of high density fine grain carbide 

and sharp blades with special precision cut. 

Steel shanks permit low vibration work and 

outstanding smooth running is the best base for 

a long service life. 

 

HORICO diamond crown cutters are very long 

lasting, aggressive diamond burs for ceramic 

and zirconia crowns. 

 

alle genoemde prijzen zijn excl. btw 

                                         

ERGO-DESIGN 

Extractietangen met  

universele grip 
 

 

 

 

 
 

Diepgrijpend 603/..                          € 58,59 

Standaard (niet diepgrijpend) 604/..  € 55,63 

Standaard (kinder-) 604/..                 € 55,63  

 

ERGO-DESIGN GRIP: 

 ergonomische vormgeving (minimale 

belasting) 

 universele grip; zowel links- als 

rechtshandig te gebruiken 

 matte en exclusieve uitstraling, 

hinderlijke lichtschittering is hierdoor 

minimaal 

 veilige en stevige grip, ook tijdens 

gebruik i.c.m. vochtige handschoenen 

 makkelijk en hygiënisch te reinigen  

            

 


